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ESTADOS UNIDOS DO 

= 
ANO XIX - N,o 2 

F 

ATA DA W REUNIÃO, EM 2 
DE JANEIRO DE 1964 - 1~ 
SESSÃO LEGISLATIVA EX
TRI\üRDlNARIA, DA, 5~ LE
GISLATURA. 

PRESID>;NCIA DO SR. CATTETE 
FINHEIRO: 

As 15 horas acham-se presentes' os 
Srs. Senadores: 

Zacharias de Assumpção - Cattete 
l?inheiro - Sebastião Archer - JOa.
quim Parente e Bezerra Neto 15). 

O SR. PRES1DE~~E: 

A lista de presença acusa. o com~ 
parecimento de 5 Srs. Senadores. 
Nã.o há l1úmero para abe~r,ura da 
sessão. 

Vou encerrar a pre3ente reumão 
designando para a próxima. sessão a 
spguinte '. 

ORDE~l DO DIA: 

TRABALHOS DE COMISSÕES 

Encerra-se a reunião à.s 15 no
ras e 5 minutos. 

Exnediente Despacha!1o 
Mensagens do 51'. presidente da. 

Repúblic~: 

N9 1-64 (número de origem 433-63) 
ele 20 de dezembro de 1963 - Ro;:Jtl
tu1 dois dos autógrafOS do Projeto 
(u9 569-B~59 na Câmara e n\! 89-63 
no Senado) que" sancionado se 
transformou ·na Lei nQ 4.296 de 20 
de dezembro de 1963. que Qutoriza () 
Poder Executivo a doar imóvel A pr€ .. 
feitura Municipal de AQulda·_ut.na ES
tado de Mato Grosso; 

N9 2-64 (número de origem 4.3'0-63) 
de 23-12-63 - Agradece a comunica
ção referente à manutenção ae veto 
presiaencial ao Projeto de LeJ U1Ú
mero 2.643-61 na. Câmara e n" J.52 de 
1962 no Senado) que reestrut.u.ra i. 
Universidade de Pará cria cargo.:: nQ 
Universidade de Alagoas e dá outras 
proVidências. 

N9 3-64 (número de origem <!:.l1l-63) 
de 23-12-63 - Agradece a demessa de 
um dos autógrafos Decreto [ ... eg1s!a
civo n9 31. de 1963; 

N9 4-64 (número de origem 43"7 ·63 
de 23~12-63 - Agradece a rem.essa de 
um dos autógrafos do Decmt.o Le. 
gislativo n9 32":63; 

N9 5-64 (número de orfg~!l11 438 
de 1963). de 23-12~63 _ Agrad€ce a 
remessa. de um dos at..tógrafos d.o t..le
ereto Legislativo n9 33~63; 

N9 6-54 (número de origem 439 de 
1963). de 23~12-63 - Ae:radece are. 
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messa de um dos. autóJrafos do De- mero 125-63 no Senado) que saneJo. 
ereto Legislativo n9 34 .. 63; nado se transformou na Lei 'u9 4.310. 

N9 7-64 (número de orígem "40-63) de 23 de dezembro de 1963. il.l~ au~ 
de !:l3-12-63 _ Agradece á remessa de toríza a abertura. pelo Min stér:l.o d3. 
um dos autógrafos do' DecretJ l .. egis- Viação e Obras Públicas do cr~ciitc 
lativo n9 35-63;. especial de Cl"$ 3.00-o.000~{}"OO{}O para 

NQ 8-63 (número de origem 44.1-63) execução de cbras e serviços de Adu
d.e 23-12-63 - Agradece a reme~sa tora do Rio das Velhas. em Belo Ho· 
de um do.:;· autógrafos eLo. Decreto rizonte, 
Legislativo n9 :.lô-63; N9 15-64 (número de orlg ... 'm 455 

N9 9-64 (número de origem 450-63) de 1963), de 23 de dezemJ;no ·l~ 1963 
lie 23-12-63 - Restitui dois dos an- - Restitui dois dos aut6grafos (!li 
togralcis do Projeto (n9 l..1.H de projeto (n9 405-B-63 na Câmara c: 
1963 na Câmara e n9 143-63 no Se- n9 134-63 no Senado) que sancfona
nado) que, sancionado. se r;f~nSrm'- do _se trânsformou na Lei n9. 4.311. 
mau na Lei n9 4.303 de "l3 de de- de 23 de novembro de 1963. que au
zembro de 1963. que âltera o a .. "t. 2\' toriro o Poder Executivo u. abrir o 
Ckt Lei n 9 ~.506. de 19 de dç~2mbl'f) crédito especial de Cr$ 85.0W.OOO,110 
de 1951; para 'COllStl'Ução de rêde de a,b .. \steci~ 

NQ 10-64 (número de orfge:n ·151 de .... menta d?-gua. em cidades do Estado 
1963). de 23 de dezembro de 1963 - de Santa. catarina; 
RestitUi dois dos autógrafos do P1'O_ - n9 16-64 (nO de origem 457-63). 
jeta número 399-B-63 na ·Cãmal'ft, e de 2"3-12-63 - Restitui m.ois dos autó
n\! 107-63 no Senado): que sanciona. grafos do Projeto tnl? 902-B-63. na 
do. se transformou na Lei nU!l10rO Câ,In~ra e n9 133-63, no Senado), que, 
4.304, de 23 de Ciezembro i1e 1963 sancIOnado, se transformou no Pro
qUE'" autoriza o Poder Exec:utiVo a Je~o na Lei nO 4.313, de 23 de dezem
abrir através do Ministério oe Ae- bro de 1963, qije dá nova discrimina_ 
ronáutica. o crédito especial dI;! Cr$ ção iui rodoy~~ EU-55 e BR-66. do 
130-.000.000.00 para. o prossegullllento Pl,ano R-odovlaflo Na,clOnal; 
das obras do ·Aeropôrto de ...:.)~"t.;rnbá; - n9 17-64 (r:.9 d~ onge~ 458-63), 

gratos do proje;o (n9 89-B-63, na Câ ... 
mara e n(l 131-63 no Senado) q··e 
'i3.nci -unudo, se ·trans1ormou na Ler 
:a9 4.309, de 23-1~-53, que provê sôbre 
(l. .rescisão de concessão dos poTtos do 
R!O ~rande do Sul e dá outras provi .. 
denclas; 

- nO 21-64 (n9 472-63 de origem)~ 
de 23-12-63 - Restituí dOlS d<ls autó ... 
grafe, do Projeto (nf) 4.087-62 na C ... 
mar~ e ,n9 138-63 no Senado) que, 
sancwnaao, se transformou na Lei 
nf) 4.316. de 23-12-63·(que autonza " 
l?-cder Executi"vo a abrir o crédito es .. 
pecial de Cr$ 6"(l(). 00-0. 000,00, em favor 
do Esta~a da Guanabara. destmado 
aOs festeJüs comemorativos do qt.act'!·l" 
c~1?-tenáno da. Cidade do Rio de Ja
nf'lrO, a realIzar-se em 19'65; 

- n9 22-64 (n~ d~ origem 473-C3. de 
23-12-63· - RestIcul dois dos autó"l"_ 
fos do Pr-ojeto (nl? 2.877-C-üÍ, na ~câ ... 
;na-1'~ e n9 135-63, llO Senado) que, 
sanCIonado. se transformou na Lei 
no '.t.317, de 23-12·63. que autonzil o 
P?~er Exec~tivo a abrir, pelo Àllmi,s_ 
teno da AgrIcultura, o Crédito e.:.Pf'c:al 
de Cr$ 125.CO.Q.000,OO. a fim de atm ... 
der !lC?s. agrisultores, e entidades Q:)S 

mUlllclplOS atJ.ngidos por violento tem ... 
poraI e chuva de granizo no R G 
do .:J...!l. •. , N9 11-64 (número de origem 45:& d~ ~3-12-63 - .Restlt~l dOIS dos au

de 1963). de 23 de dezembro de 19ü3 to~gtafOSl de ;,r03eOO (n· 4..136·~I?-62, na 
- Restitui dois dos autógrMl)s dt. Camara e n 117-63, no Senado), que, 
Projeto (n9 2.725-B-61 na C'âmar1l. e s~nclonado, se transformou na Lei 
n' 128-63 no Senado), que sa11010- n- 4:312, de 23-12-63, que concede DIRETORIA DAS 
naoo, se 'transformou na LeI núme': pensa0 espeCIal d~ Cr$ 30.00"0,00 à Se
ro 4.305, de 23 de dezembro je 1963 nho,re.. ~ de ohveira Almeida ~n
que institui normas para apllJaçfiô çalves, v~uva. do PrOfessor Archune
de créditos orçaqlentárlQs e ad:c!O- d,es de 9 SlqUelra ~onçalve~; 

COMISSõi.:~ 

naJ..<l destinados aos programas e pr(;_ - n 18-64 (n. ~e .of1",~m 459-63). 
jetos vinCUlados ao Ponto IV. do Go- de 23-12-63 -. ReStIt~1 doIS dos Quto
vêrno dos Estados Unidos da Améri- gr,afOS, de Projeto (n 4.904-B-63, na 
ca do Norte. Cam~la, e n9 123·63 no SenadO) que. 

NU 12 64 (' , d! sanCIOnado, se transformou na Lei nú-
. ') - numero e OI' gem. 153 de mero 4.314. de 23-12-63, que autoriza 

Comissão especial incumbida de 
p~tudar as causas que difi
cu~t~m a prOdução agrope. 
cuana e suas repercussões 
negativas em nossas expor
tações • 

1963/.. de 2.3 de dezembro de .. 963 - o Poder Executivo abl'ir "leIo ·Mi-
~tltui 9 dOIS dos a,:,-tógrafOS _ tio Pro- nLstério da Fazenda~ e créd!to espe- 1M REUNIÃO. REALIZAD_>\ Z~ 21 
J~to (n 4.875-B-62. na C,amara e cial de Cr$ 200.()()O.OOO,OO, a fim de DE NOVEMBRO DE 1)ô3 
n· 139-63 no Senado) que .. ;:.aJlClO;,la- atender às populações do Médio Su- As .quatorze horas e trinta c "in-
ao se transformou na LeI n· 4 .... 06. penar de São ~.nc;<~, no Estado doe co t d ' dE'" 23 de de mb d 1963 .. ~ --..... mmu os, o dia vinte e .sete de 

. ze ro e. que au- Minas Gerais atingldas por inunda- novembro d.e mil novecentos • oo-e'_ 
,torl2ia o Poder at'{ecutrvo 3. abrIr. ç'õP~.· se t t .~ " • 
pelo MinistérIo da Fazenda o crécll_ --, n a e r=. na sala das COn.I.S~Ôes 
to especial de Cr$ 8.250.JOO.UOO.fJO - n(l 19-64 (n9 ~e origerr 46('..-53), ~~ Senado Federal, p~esentes. o;, Se-
para o fim que especifica; . de 23-12-63 -: ReStItUl dOls aOS autô:. o~@!S Senadore.':I Jose Erml:'ln, PIe ... 

N9 13-64 (número de origem 454 de grafos do PNJeto (nU 393-A-6·3 na Câ~ S~dente, .L.opes .da Costa, .José 1"e:i ... 
1963) de 23 de dezembro de 1963 _ mar~ e n9 129-63 no Senado) qUe, ~ R;no, JulIo LeJ.te _ e Attilio Fonta:1a, 
Restltui dois dos autógrafos do Pro- sanclOnado, se trausf,)rmou na Lei I~une-Se ~ ComISEao EspeCial, 1nCl'!T,'" 
jeto (n9· 3.805-B-62. na Câmar t e n'l 4.308, de ~3-12-63, que autoriza o blda de estudaI' as causas qlle din .. 
n~ 142-63. no Senado) que, mnciuna_ p.o.~er Execut-lVo a ab!ir, pelo ~inis-l Cult~m a, pro_dllção a~ropecm~ria e 
do, se transformou na. Lei n9 4 j1)7 tello da Fazenda, o credito e$Q€c1al d?- ~U:ls repelCU~Oes n,e3utlVas em nos ... 
de 2~ de dezembro de 196::i. qu~ fe- C~$ 11.000.0.0~,OO, em ~a·.~r da Pre- ~as Jxportaçoe~, D.elx~~ de o:->mpa .. 
delalIza a. Escola Superior ue.-A {ri- fe,tura MunICipal ~e P1rat·uba, Esta- lecer. por motIvo .)U5tlflcado, o;; S('~ 
cultura de Lavras (ESAL) ~ dá ou- do d~ Santa Catarma, e um crêduo n~lor{'s S~nadOl"es Slgefredo P:.l;11E'CO 
tras providências; ~speclal de ~r$ 2.000.00D.00. para VIce-preSIdente, Aurélio Viatln\1, H.e~ 

N0 14 64 Cnúmer d . i~· a "coner nos preJuizos c·aus·ados pelas latoT. Havendo número leO"al v ~e 
1963·) de 23 de d~ e b orlgden\9~3 . e e~chentes verificadas no Estado do n?or Presidente declara fibe~t~ " s~~s: 
Restitui dois dos a~:~g;~fOSe do :Pr;- Hl!:. G~and: do ~ul: ,. ~ao. _~a qual é ouv~do o SI'. Dl'''' BOl-_ 

ieetn (n9 524 .. B-63 Da. Câmara e nú~ de 23~12_2~3 ~ W~t1teut~~!sen:d 461-6~1· d,enLra F~l'lna, DIretor do Slr,f!!cllliO 
Os auvv- Os MOal!emlS do Estado de São Pnu-
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lo. que faz longa exposição sõLre ., P D E N T E -o SR. LOPES DA COSTA - In· 
tr·gO uüquele Estado da J3"edeL'~ Ç;1O, _ E )( E.~ I - _ _ te~.'ê.sses C3Ct:Z,QS,· notadamente. D:ll 
con~,J.'me no.J.s taqu.gumCas abalXv - - , na~ceq t:: tal de trigo papeL .. 

Nons TAQU!GRÁFICA!! I, OEPART t.f..-lENTO DE IMPRENSA NAC!ONAl; O ~rí~~:p.~~i~l~~;~.~'i;tt;;i;U~'\d;;: . 
(Presidente, - S~l1ador JQ+3é ErWi-tJ cnrrê.nc~o. de~Ea sitU'lÇão de anC1Wl~. 

r}o). DIA I. 1'011 eCRIIol lia. 
ü SR. PR&.,IDENTE - Temos a ALEER'TO CE BRITO PIlREIRA O SR. LOPES DA COST.' _ M" 

sat:si'açáo de ouvir o Sr. lJo::tveu{.ll- esta e-m conjunto com as instalações 
ra ['ntina, Diret<lr do SíndiC.'ll,.,J da I C .. ,t";FI! 00 1:HfP""ÇO 0(1 ~val,.ICA~th:l c,,",c::~a OA orçA0 e:r __ t'i1:0Açlo de ID8íjUiu2.E.. ' 
IildúStria de Tl'l"O do Estaao <\c mo MURILO FERREIRA AL ve.S FLORIANO' GUIMARÃES o SR. PRESlDE!;"TE - Nenhum 
Pauto, Sabemos que S, ga, l,em ~o.- produto agrícola POs.:;Ui tantos nome~ 
nheclli,1rnto5 \,2.1,0050$, qUe pC-dçrüo es- como o trigo, é trigc--pape1, Ü'igo sub-
c:afecer esta Com,"õão. S. Sa. po"e- DIÁRIO 00 CONORE550 NACIONAl. sldio. 
rã mbtar suas e.."n>er.éncia.s. dur e.s SEç.'ÃO fi O SR. B:JA\i·'E'NTUR..1\ FA:ttINl'~ -
su~~.stôes para que se realize d~Jltro Se o V. ~. permitir, Pl'cstarei escJa-
de pJuto tem"'" a ind;:pelijjl1ct"" d,o ,reclment.o s{)"bl'e tôdas e~ras denomi' .. 

rv _ ImnroOCO nca of lC!ncG etc OopA'temcnto ce I.m.FfEAca NtlêlOnt.1 ~ 4 '- t! Br<),síl no setor da unporta~1io do trl_ ,.. n3ço.za qUê ~m. ce.rac eríst C>-l. própria., 
S·o. nUÃstLIA ~da. mr.-a d::las, O trigc-po.pel, por 

Com ti. Dalavra o Senhor Boavcn- 11 exemplo, é uma co:.sa,. -a n&c'ona1iz!i-
tura Fanna. ção do trigo é outra,. q.e omodo que se 

O SR. BuAVEl\"T'fURA !<'AR1N.r"':. - t A 8 G 1'9 A T O f\ A fi V. Exa., ccncord9.T• no mOmento' 
Sr. presidente, Srs. St'n:tc.io',es aqui) oportuno e:!tal'el pronto. 6 rcsponder-, 
p"Oentês, eU me permitirel um, T~' \ n;;I'AIITI(:õES E PARTIOULARES I b'U1ICIOIIAIUOS a tóde.s "' p"ounlZ,s, objetivamente . 
.prda €),;~.:.s:-e5.o s"Ollre. o prO!J1Cln.a 1;:0./ v que se verifica no Pais. nesta· ex-
t.fcu!,t no Brasil. porque t,e.llho canh~- _ Cap-HaJ Q luto.riOl' Cllpit.al a 1,DwnoJ" poslçto mal allnhavac.ia,.. mas que .es ... 
c:.;.~':.?to _~'.l;::C se.::'l:e o o,.<:.?ur.t() el'tn. C~ \ pera seja obJctjva -' e 'esta B- "ffn~li ... 
ml~~:iO j1 teve oportlmldad~ dê OUVll J}embstre .... o.;.. ...... Cr$ 6-0,00 Scm:sstro ...... o~_ ..... o ,crO 39,00 -darle - é' {) sEgu:nte: Por dtsori~nta ... 

. rcp:-e~·ent:::.ntes de outros E!s!'ld1.ls d.o! ,çã:J do Goviknc Federal e seus t.itu-
Era."il, e .~erla - m:J.çaflte 9. re~etição I &no o.,,· •.•.• ·· .. · .. ·· Cr$ 96,00 Ano ...... " •• " ........ ~ Cr$ 76.00 !'lres oh Pasta da _ Agricultura en~ 

'

de [U;p::,c'o.'1 coriheddcs. Por i.'i.S,')' Ô~-l E.Rtot'ior j Bncrlor o quanto a prQdu~ão n,grícola do tr:g-o 
de já, pc,nh-ü-rr.e à inteira díspo~:Ç'Í.o _~ decaía. havia um cte3(>!l11ento, um 
0.,'1, Lo . .u->~5.o pa.-·:l re,·pon%r a tô4as Ano. _."'" ~. • • •• • • . Cr$' to3S.no, Anil • Ufa. .. _.~. ~ • •• • ... CJi: i08,OO agilrantamento da. lndúftl'Ia mOllge;-
as qUt':.t-ões e prestar ood-os cs e.sc!a- ! l"a do. tri?:o. Não se DreC-1"fl esc1nrecer 
recime5tcs julga.dos neceSSárjo.3 lJa .. 'a ---- -- ma!s n'3.d-a. t!3.t!l. hc,men3 eúhrrecidos 
cCbr.~r:ll' llU !i"o~uçao des.:;e ~rave p~j)- I - 2xc-otuodas' Qf pera Q exterior, qUe) aeriio Gemprs annala. AI ccmo V; E'l.:!1s. para se, n~uil~ta1 da 
b10m:l. - I .!sDinat!lras podor--se-5Q 'tomar, em QlltllqlJGr.6-POta., por o sela mesea atuação do Poder P:!lblito neste 

Devo de pronto d€'clâr~ qce a s:· I on um a.nQ. c.ã.mpu# 
tur:..ção do trigo no Pais e da indus- AcreJeente-s-e t:lmMm a -es'Sa~ clr_-
tria de moagem é, no meu en~n:::cr - A fim do pos~i.hilltar a n,mBssa d0 va.lora! acompnnh~dQs de cunstânc:a. o des-p:'t.par() _ -se u,stirrl 
grave. sob todos os dois as?ectQS e e.scláre-CimontoB qU3DtO a.. 6.ua aplicação, .oUeitamoa d-liflm' prllJerbn-cfJ pcs.?o ch:xmür _ da rCt>a-rt--ç;io- com ... 
cabe únfca e e:':C:lusiv::un~te à má t • l""emeSsa por meio de cheque ou valo postal, eQIt1l1ô~ n taJor do pe~ent.e, i~~U!:1b!da.·Qe zel~r pelO' to.. 
ori;;:nt-aç5,o do, P<lder Publico, Justjfi~ I Tiftsooroiro do De.par;.amont-o de Imprensa ltsclonllL # • menta da produção -IlSC:onsl.. ncs 
Co a. afirmativa: no que diz ~spr.:to \ cuid:ldos que dever.!.c. t:;i para oriei!. 
à produçi>.-o agricola, o a.e:!c~~.so do \ - Os suplementem: la edtç.ões -'dos órgâo! ofi":a!a- serlo rOTDecldo. _ t-ar uma -p:ordur.fi-o de m:;.té!'b.~5;.,..ma 
Poder púbHco,.. -108 unlnantes SôDlenUl medtaDt.Q sOlfcttaçEQ "- difícil' e que répresenta\'"a, um'_ "1'8$0 

O SR. PREsIDENTE - Neste C:l~ pioneiro· em no~o ,"Pais, -_ -a. triticu.l-. 
DO, V. Sa .. coI"'..sid~ra. gUe o Poder ~~1 - O Cust.O do numero atn.sado l-fttCl Gcrelcl40 4e CrI ~!O •• 'ptÍ:t t~lfa - Rã!> cl..lidóu, -a re.part:.ção com':' 
bl:co é o Ministério -da Ag-dcultura'l' nerc1cio docorndo. cOhTsr..se' 40 ronb t~-$ €Im . Det.ente, de 'mund.zr examin.at- o -selo 

O SR, BOAVEN"f'URA F'AP..1Ntl. - ______ mais apropriado ·para êste . 'piant1o, 
Digo o G~vêTno Federal. em tôdas as \ •. Á t ~ s ""'_~'" :i -f d~d .. V E Prt ~":me m nem q1.mis as regiõe-s nas qUais 'ie-vc:-fouaS re"'o.rtic:ôe.s relacionadas com t\ d~. por~Ill. a a uaçu.o, e BÇ .... O ,",-=.a! ~.o ~n " o po, ~ }:a. ore... ~ ~t' 'o :I 
tritic1l1t~r nacio11al' ! l'epartiçao 'no Mln1sté4'w da AlS!',('ul~' C1IU1e à. ccCnOInU1 _do p:-us• a ~a.:u,o.>- g~des~~ (lE{;..~~~~~. uma ou. outra qua_ 

O SR. apltEsmEirrn _ Inclusive l t.urü. cingiu:-~e ~ràtlcamente ;;lo ofi.St~·l;m~~o ,..p:.u-a tnstaln.ção'" (~e D1~ªq'f~3S. 
o Imtituto de pesquisa.' Agr(lté~:!l(!ns ,1Izal' c a d:fic~l~r a co-me!'clal~zaçao OC:~:ba.,-;, .ql!g.~do 0 ___ prob1e1"!lR . b~~~l~~o N~.o cnidou o Poder Público de' ';fp, ... 
do Sul'} sei que é.sse órgão reajiza 1e }\ induEtnal1zaÇ"f-;'o, do tnro, no Pais. é de O,umenl.O, da pr.odubvfoade. ",a.e r~ce~ eos plantadores Os lDeios 'ne-.. ·' 
tnbl;!lho notáve1. ~ D~ t!lficu1tar a açãO do cOI~lércl0, \ diz~r, do apro\'eitamento do que pos~ ::~s-Idl.r:tt.~ à boa cultura para álmü:n":' 

" "-' • da. lndW3tria, dn moagem do U'lgo nQ ::;uizncs. ," to ·da. ntCduçã-o. N1io"sc cuidou da r.e-
O $R. BOA ~TURA FA."UNA - PaíS, porque, Se boje pegutmos um O sP PRESIDEN"TE . ..;...... ; Muito le1;:ão de se.."UButes, a nao ser 'de mo~ 

,Gost.arIa de t'~onder o qUe ouvi a quadro onde estejam !lnomd.ls 9 ''c.a~ bem' O;isr tÚn nioVlm~entli compa .. :í.- do-oernpírico, sem ·uma oprogratnuçao 
re,s'pcito do~ enlao Oo\'ernador LeonTl I pac1dal1e ~e moagel~·do·Pais eI11 c:r,n- ve.l ~ont á produçã.o.o _.' tecriiC'.l, A.llf'nC.$. nos tí.1tilnos anOJ.' é 
~r~:zola sob:e I?: Instituto (U). ruo [ronta com "a capac:::!adC de conwrn, "I O SR. LOpES COSTA ._ Gostaria qUe o Ir ... ~tituto- a que V .... Exa. se r€::
Or .. nd.e do .... w. 1 do nosso povo, verlflt'.:are...'11os que essa de saber por- que nesse e~paçO de tem_o feriu. entrou em cnntato COm ·0 lri~ .. .o ... SR, PRESIDENTE - &~gOl'~~ OU I indústria . possui maquinaria C~p!lZ dI)' pc, de 1957 a 1960. já que· fi, -nossa titilto do TrIgO 'da o Itália e mantendoo 
há ~empos? _ T"" moer quatro vêzcs maiS! pelo mem,.'" I produção de tl':go 'estava diminuindo, convênio com Q Z07êmo ita1iano con-.o SR. BO~VE!'l"'rüR-A FARl.lA -:-1 O SR. PRESIDENTE - OS; de 25 POl' 6ue o lZovêrno consent.iu fôs,l:;e:tl ~egu!u a ,:i~da de téCnlcoa daquele 
,Qu~ndo () hOJe Doputado ~ra. GOV('I~ I por cento de aproveitamentos, rll=e~: in~taind(s n-ovos 'moinhos? . pat>. o que é uma dell!Dnst!'a~ão da 
. n&~Dr. I nas. ,o _ [ O <::R BOAVENTURA, F-AlUNA _ .pc."s bilid-ade de rca1lZ':t&ãc, da trlti· ? -SR. PRESID~.,lTE - lI'Jje- ma· O SR. BOA~TURA F?-RINA, - F: U~1!l° pergunta. dIfí-cil de :1õer res~ cultnrn., porqu~ ,r.ntes do g0v.êrno de 
ooa mUlto. 'T. _ j No rná."'tf~o. Ex,ISte UlIl ctip10n:13. lp.~ pondida.. Apenas' 1)0.:50 afjrmar~fhe 1 Hu"'sobm a:Italla cra um "PaIS impor-

,0 SR, BO.AVEN1'U~A F~R.NA gal que diV1Óju -o Pais, para He!t:;, de que. durante o pe-ríodlJ do dt'créscim( tlldot de trl~o. ~ 
Ja n.Q. OC!!sillo õl! prol1idêbCJ!l.9 tOll:4'l· {dúttibuição do trigo, em 'lOna .... ge\)- (da "prvd~"ftQ agritol$., tOtlVC >4) au..'Ile':'l.-- O SR. P?...ESIDENTE _ Certo. 
das eram merecedoras de elo? ')S II!Jonem1cas. o:.loorrwnào a. essas re~ I to dn concesss.o para lmpOrtado ou O SR. 130AVENTUP...A -FARINA _ 

Re~ir()~me, pol'tanto, e3J.lecit!ca-
1 

g1óCs uma quantido.de de tr!!',o de lnsta'lacão de máquinas nac!onals des~ Co-nsulDia cêrca ae nOve milhões {te 
tnen~e, se V. Exa. a.s,s.m .~ de;21ar• ao ncôrdo' com a capaCidade de -conm~ t'n~dRs à moagem Ode uigo. - __ tonel~d.as de trigo, porque Q cOnsumo 
~:stérl0 ~ .Agrltulttun. l.as sua:; mo de P-t?\'o q qU,e tcmbt'irn r;>f1ete uma \ 11: bom ,que se fr:.se, que 'se -esCIare,, era,' 1l'rre./lo contrltrio 10 que ,oco,,.,.e 
ge",tõc.s anteTl~CS. o \ má. or!2n~~n do Pede!" púb!iCO. pnl'" ça perfeitamente que não há possi... nQ Bra.sll, onde hã ~a- .. mbver.são de 

lt do- conheCImento de V: EXa, E (tuant-o 'nns zonas ch:\r.1ae3.S centro· bilidade da in:::talação de moinhos "de valo1n. QUE!J1do se afrnna que o CiJn .. -
desta ComisSão que o ;Bl':}Sil, seg~r. .. ' \ num. constituídas pelo Rio de Ja-j tri<TQ sem autorização expressa di: sumo do tr:go no -P;"'ssU e' de dois ml.-. 
do e.swilativ9.s efetu~daa Pç1-o ~e":"ul(,i') rIo.eiro, parte de Mlnns Gerais, Os ~oí· POder Público Federal e. quando feIo lhõ~ dois e meio ou ":r~ mílbôe5 ee 
de ~pan.são ," do Tr1go, I:n·o~~rn.u em [nhes ~rn aproveítamento de lP..áQU1-, Poder Público Federal. gosto d~ par.. tO!lCil'a.d!!S. porque êste COl'..:S',Un::.o nã\) 
1~57, 80°:000 0 toneladas cl.~ "llgO_ n~- tnas da ordem de 33 por cenr./.). -Stio oticularizar o MinistériO oda. Agr.cult>.z. rep:-p..senta ~ n2ce~idaõ..e dos \ hábitos 

.. ClO9-a1, vmdo ~t~ 1m.portân:1.a dltm .. i I?aulo e RJo Grande do E·uI. Io{lt exe;n-I ra por seu dcpllrtarnento competente ~o pfi'VO e EJID um eontmgenc,amento 
nmndo,' para tingIr °em 1961 a mrno",sl plo. têm Rpl.'oveitamento de SUo. nv\-, o Sel'viço de E::::pamã-e do Trigo. Não fie n:t~t:ia-prima. ofenddo P, elo Po .. 
de SOO,OOO toneladas •. rues DW.~~:~...." cluín!',ría, que não atinge_ a 2'3 porlJ1á pOESibilid:l.de da'olivre emprêsa, pOI' der _Pubbco~ pelo <:k>Vê,"-no, F,roeral, 
no rneu-entender, trullcatn a IJ~~ia() ctnto. [n0(10 p1'óprlo, querer Instalar mOI~, pelo Ex~tivo; m9.~ especifi~~~nte. 
do poder pÚblico ~a oSl'JluÇâQ dJ,sEc O SR. PRESIDENTE _ S~ não to ... ! nhos de trigo, po':"que somente rec_ebe-· , A ltâl--a eon;;.;:o.r;uiu u:an,<;tmmar-:::e." 
prcble.I1l;a de re:.l lllter&se para a masse providências. a Guanabara t-e-I r:a matéria-prima pare ac!onar suas em pouco tempo, de .Pa.,;fi eon"'qJ,midor 
ec"Cnom1a do Pais, que é o fomento à ri3- ficado com essa quantidade. Im~ I mãquina.-": se houves~e uma prévia. em 'Pais produtor do. trl~O e ?,ara isl:O 
triticultur~ n..:cfoTIal. pedi G. lnstalaçã-o do Moí'nho-~Siio JO~"l autorização de sua tnstalaç5.0 pelo foi necess!trlo q'JE o ~"llVerno Musso ... 

O, Ml.U1stérlo da Agricultura:. por ge, porque com um moinho dtlql.~elf! jserviço de Eqlansác do Trigo. rer-e- Uni t9m:;ssc: a inlclatrva, assessorasse 
llnl serVIço criado pqr ato especUl:1 da uunanho a Guanaba.ra ia tiC1l.t' com rendada pelo Mini.st-êrl0 da. Agricul- 013 produ\'ores; ?fer~esse ~ ~les os 
Pre.!;idência da R.ep"l1bltca., se não -me q".lanto? Vinte e clnco a- >finte p..ll' tUl.'u,. . melOS neces3~rlOs .a Produ-çãO:;" ' 
talha a memória em 1945, reeeb.eu eento? _ I As. razões que 'levaram o GDvêrno Foi o Governo. ~o Rio G-rande do 
uma repartição denoml.l)!lda. 0 lS~lJ~CJ O SR. BOAVENTURA FARrNA _ Federal a aumente.r desmedidamente Sul buscar I}a ~tal:a _ os resulte.·-àos
de ExpansãO do Tligo. se -fôr _exa.-· \E' quanto São Pa.ulo tem. a capacidade industrial do pais, .sem -dessa expel'ieUmil e parece que ê-Stes 
tnina,do êsse diploma legal. verIfIcar.. Sr. Presidente, lOuVO a sua atitu·1 que houvetEe possib:11dade de um são compensadores .. Já e$istem -al
se~â qUe ês.se serViçO tinha como fi·- de quando à testa da Pasta da 'Agri~ aproveitamento de suas maquinas; é guns est·U005. segundo lnt~~ões 
nalidade precípug, fomenta!'_ f\ pro- cultura. .. se'm- qualquer mencão de no~ uma lncórmita. 00.1 qual a esfinge que_ que tenh(\., 'de novas modalidades .de 
dUção do t.rigo nacional, Em vertia- mes ou eI!lprêSRS, mrur pclu -prir,dp:o até 11:1je- não foi d-e-;i!~da. - sementes, de fórmUlas de plantio, 4,e 

" ., 
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e.stl!dos da terra e-um exame comple- se existisse. Infelizmente ainde. não mos pensar na. solução 6e um proçle- O $.t:t. BO.\VENTURA FAR1NA -
to .da ecologln. existe. Quando existir ~'<lberemo;) ma para a triticultura. Ill}cionaJ. 1ft O Banel) aplica êsses h:tveres de acôr.;1 
A~sim. o problema da, triticultura como. absorver li produçoo na.cional. méçiio prazo. foi porque as previ.!õzs di) com Q deUiJerodo peb t:eu órgã;a 1 

nacional pode ser resolvido. li: preei- Dil-ia - respondendo a V. Exa. - t:Gra médio prazo, inclusire relativa .. diretor que precisa atend'r quandQ' 
.50, porém, que o GOvêrno Federal, apenas o seguinte: 'que a ameaça da mente à produção mundial, é da pos .. pr~.sível às empresas amerJ.c;lnu,s.. . 
que () Ministério da Agricu1tura., se invasã.o da produção de farinha de sibilidade de a:nda dispôrm03 do tri- O SR. PRESIDENI'E - cert.amen .. 

bl trl'gO aI2"entina através da ALALC, !'!:o americano, atr9.vé~ d::t Ins~rução te. AU~o.u1àtJcamente é e~s~ o tiri3.n-1 di:3poilham a enfrentar o pro ema e ~ ~ ~ no meu entender. é reduzida pctrque da SUIVrOC, n Q 4....:to ds.mento. 1 
a assistir aos produt<lres de trigo - e a Araentina também luta com dlfI~ O SR. PRE.sIDTh'7E p a O t:1t. L..QI'ES DA CeSTA - Eln'" 
aqui J'á noo quero restringir-me a· - ar qil n~ t ' 1'" â ' culda e;s uüemas para. abastecer seu to temvo? pl'ZS a para energIa e ... ::.rl';a a J" r1001 
que esta· produçúo deva ou não .ser D ~'t ' 

h 
p:ópriv mercado de con.-,-umo. e O SR. BOAVENTURA FARINA - L:..3 a·G03. 'i 

fEita pela indústria. ou pelos omens sorte que sàmente poderia pensar! A médio praz,), po-r- ciI1~ 2:110.5. O Soa., BOA VFNTUltA F~'\ R::-!: A .-' 
d-::t indústria - porque quandc ex:~': em eXIlortaçáo- -çera. o Brasil, mesmo \ O SR. PRES!D~~ -: N03Sa 1.."'11- O fiue resulta para. a economia Da .. : 
tirem condiçõ:;s para assiStência aO através da AL...>\L\C, no dia em que pressão é de Que, p·:)r exemp~o. ~"' Rús- cional: primeiro, "há a retirr::da d·a 
plantio do trig.o - e V. Ex&. é um voltasse a ter capacidade cte produção .sia iá levou bCl:\.· parte. p:,vp.l1Q.{} cm indústria. do trigo p:lTa o B~.nco d-o. 
f;-Yl"nplo dis.:>o na sua vida. prátlca .-:. aue não fôsse tsnl.lmente absorvida ouro; nós pagamcs enJ. cru:o:ehos, Brasil que caDalua para o T~:;ouro 
~..IV.l0mens da indústria saberão como pelas necessidades de seu povo, que O SR, BOAVENTURA FARlNA - N.lci-"·1.11, que pcx sua vez; Citrega.' 
cultivar sua matéría~prma para que nã.o é o CRSO. A quarenta anas. _ ~o B..NDE para. aplicaç:â.o nas indús":" 
suas máquinas possam trabalhar cem O SR. FREEIDEXTE: _ Ora, r.e o. O SR. PRESIDENl'E - Nao se- trig-.:; d~ base, Na verdade êss~ e U1l'lI 
plena capacidade porque representa. Argentina esti exporta.ndo até ferro nhor, iESO j~ terminou há muito tem~ fato incontestável, se não hOLlvesse: 
uma exploração- eccnômica de uma. 12.minado- para o Brasíl, embora_sua ço, V. S. nao .es.tá a. pa.r. TEmos aqUI» prOduto em dinheiro ];:·ara importa"!' 
ativid,1de industrial. I!iderurgia seja ptqu.en..a. em -relüçao a re.:·lJC'fta do MmlStán·o. ja F'r.zend~ ~e ç'.o do rigO dos Esados Unidoo, o go-

O que é preciso é que o MínitStéúQ nós quanto mais tn<>"o que e p3:60 em cruzeirOs, no propr::o · ... ~.mD bra..<::.ileiro, r.ara atender às ne-
da Agricultura se capacite de que de~ O SR BOAVENTÜFiA FARINA - dia da chegada do tri6"D !lo Brasil. ~fss.id~deb do BNDE deveria rec~et 
ve ded:car ao produto nacion03.1 maior Mas não t~m ln:illst.rb capaz de ah- Cut·lmente V. e3.. não leu meu dis- os emis..~s. 
atenção, que o Govêrno Federal nas sorvêr lá... . curso no Sen:."loo. O -SR.· PRESIDF!-."'TE - S~ nagos 
,sUHS dotações orçamentárias _ e nes~ A .1n.formaçilo que estcu p.res~ando 16-% d;> 1mpô.5to de renda, do emprés ... 
t t; "1 1· O SR, P3.ESIL·ENTE - Mas tem baseia-se na. respC"sta q'.!"Z ncs foi da- tiro!) ~C'J.tnpULsóriO. 
a par~e va. um aplo iDe. USlve ao scbI':3.s e a prcv:l é que exporta para da P3lo- Min.18tério da. !õ':r:"::1da há O SR. BOAVENTURA _ O Ba..nct;) 

Le;islativo - que ofereçã, meios a.o cá e pede aumentar a pl'cdução. Quinze ruas. não consegue o necessário para. aten,:" 
Ministério da Agricultura para que O SR. BOAVENTURA FARlNA - O S~. BOAVENTURA FARINA - q;:-r às exigências d:lS noss::s mdús,:", 
passa,. atravbs da instrução do agri- De forma que desej-avã ccncluir esta. O que o Ministério po..1e t!.'r re..~-pon- tr1as de base, 
cultor, at.ravés da exploração das se- belecendo E"-Sn p!""emi~a, Todos nós dico é que no ano p::l.§ado, em ~ir- V. Exa. é homem. de indllstria Q 
mentes, através do estudo do· so.!o, desejamos a exp"lnsão da triticultu- tude de dificuldr.clf5 sur~idas.. em tôr- <:abc que esro.mos carecendo de 1n .. ~ 
atrovés dos meios de seleção de. adu- ra nacional, muitos antes de n.ós, no do Acõrdo e cQm bas2 na InstiU- dústrk,s de base. J' 

bC's, através do fornecimento de má- mesmo al~\lns governantes, de.::eJa- ção- 4·80.,. . O SR. PRESIDENTE _ Hoje qual-
,(lU nas para tornar a produção com ram s~u IC"ffie:nto, bnto- que c!Iarom O R PRESIDE::NT'Z V S fi qu~r pai.; financIa. li. 8 anos de prazo. 
resultado.; ampliativos, tenbo cettez3 uma ,repartiCfá::> .cuJa destmaçao e~a S,. " . .c.. -=-=-,,">' . a. ~ ~ O SR. BOAVENTURA FARINA __ 
d ç que 1) Brasil poderã alcançar, não e..<>;I')ec"'J~ca. Infell7..men.t.e, crmo mUl- be O" c0I,Il0 ,e ~lStl"lOUlO.0 e...., ... d~nhe ... ro Peruelto mas () fato. é inconte.stãval 
a curto prazo, é certo, ma" pelo me. tas coiss,.c, do Governo, esta tamb;:m pa",O a. Vlsta, O sR.. JOSlt: FELICIANO - "Es
nr:s li médIO prazo, um resultado sa. f,'!.lhOu nos SCU3 obJetlvcs de defesa O SR. Bo. .. \~RA FA;""RINA - temos realmente em....nbrecendo umal 

". exran<ao- do tl'lO"O pOIs .0 InVés Ccmpramos dcs n<tndOs Umdos com t' 'd' dA I I' ré b<-'ca e'" Vsfatóflo no respeito à expansão da.... l--'''' '" • o paO" p to d d . 'ar for~ d "480" a IVl a v agI co a Que ~ u .. 
"IY~:-sa tntlcultura. de CUIdar da tntIculturo. passou a O S.~~~R~S~D.g·}n'F. _ Nã~ 1:I-cje favor de UIrla indu.strialização qüe, 

1'7"."" e. d te .., trata.r de outres assuntor. estranh{),s ~ - . ~ ... ~ la..., pode cair, como bem disse V. EXar. 
pre~i.~;~ Q~/~ço G;vêr~P~e!e~~~lne ; a sua atnbUlção especifH~a. ~Odo trIgO .l.ll1portado de qUJ quer palS na .. quele gj-aantismo. O nosso proble
Mmlsteno da. Agricultura se comI:e- De modo que nc.sso pensamento é ;;.0":-rge~~t6gnv~~d.aO~n~~~~~IO-Mi~ ma ê ex.atEtmente a.quêle de fomentar 
netrem de que a indústrIa mO.lgell" • .l de que o Oovêrno Federal deve .t0ll!m niStérPo da Fazendt>.. Temos côpia ao cultura dO trigo, Gcsblríamos de 
não p-ode s::-frer solução de cCIltmUl_ o C0m:.n~o ~a..-::a qUe, Qf~rec~n\lo r- dê.s.ses dccu!uf'ntcs. Pod~rá V, Sa. lê- fazer alg'J.mas perguntas: .·1: 
dade. :85 lT':. ... 10~, p~ss-fl: cont~r cOm a CO a- lo no- Diâno Oficzal do d!J). 3l) de ou- Q1.!al O valor atual da...:; industrL3,$ 
. ooraçao ds. mdustrla moagerra, que t h ~ d' d d mOtlgeiras qual o valor percentual! 

E.<l.tamcs ms.ntendo coro 03 pàlses também N ePrrgrrã, Quando e onde u_ro, q\le nao lZ _ na a. o prazo, uo.nto M"instalações? . 
pl0dutore.$ de trIgo um mtercâmbiO fõr aconselhá.vel pare. a produção da F0!l!0s E.aber a~ razao porque nada q O SoR BOAVENTURA FARINA _' 
que tem resultado, na contrapartlda, SUfl, própria mat-éria prllr.>3,. Tanto haVIa tno c0ci.ve~o es~ina;g. veiO, a Isto é unpossivel de informar porque 
e~ b}uefÍclO p.-.ra. nossa balam:·,3. de isto é vefdade que V, Exilo .• lá tem yespcs a seg_.,. n : "prtmel . Q r~go a indústria moageira nacional fm 
pagamentcs. Como é o CaJ.O da Ar- conhecimento, Dor depoimentos an- e pago à VIS '3. em :cruz.e~. no ~~ montada a dólares de 18 cruzeiros, 40 
gentina, que ate não muito tempo era tenores, Que no pnmeü'o Con;-l'e.sso ~a chegE-da. ~e d .. n~e~l"O e ~epOSl~ cruzeiros- ele. 100 e de 180 cruzeiros.~ 
o principal forl}et:edor d~ tngo aos NaclOnal 'do Trig/}. re~!lza.do em por- 2~~D ;to Btan.;~ d? ~;;lix::a~~~: A sua. c'a;m.c1dade posso informar, ~ 
momh0S brasileIrOS e hOJe encontra to Ale6r~. em lluho neste ano - se . o e en re", e ~ d _. 20~ de 11) ..milhõe.."l de toneladas J 
difIculdades pa.ra nos fornecer a pe_ não me' eng-à!'...o - foi proposta a. :,!.cana.. para custe!Q de cspe::8.S, o O SR JOS:fJ FELICI~Ó - u« 
quena par te de que temos neces.sloo_ ('ria cão de lL'l1 Fundo a cargo d8 ln- sao p~a e. Ahatnça re~~ ~~io.~~o I ameaça. 'de que a indUsti1a moageit'~ 
d? ,Mas é verdade .que. dês.::e lll~.er- dústra moag;;ira: qJ.!e se ~e. ... tinavu. aO q~; 6~ct ~gO~~"'e~m a~ Banco ~aciO: sofra em »ouro tempo um a.umento 
CamOlO o Brasll necesf,lta, pcr(luç o f-oYl1ent.o da. mdustru nJ.ClOnal. c, 'o e. ,.r:e ~ ~. de sua capacidade ociosa e em cnu> 
P?SSO Pais exporta pau a Argentm::t O SE. PRESIPE!fi'E -" Tlve opor- ~:1 dOe D~t~~~ll!'-:\~dúsf~~~ô~: sequência o que decorrerá disso? " I, 

pmho, frutag e também outros pro- tumdade d~ fazel' um apelo- aos lU- ra ~~r , !'- te tril10 -n"ão vai O SR. BOAVENTURA FAIRINA -' 
dutos / teres~ados que aqui 1á estnreram .pB- a ve e e que es C'i:) d Não pode ha.ver essa. ameaça., saJ.vo 

O SR. PRESIDEr-:""TE _ PlDho nàofra que essa a..c:.sccutção brasllelra dos' ser }:ago em 4.0 ~os. orno po e ser por culpa do govêmo. 'I 
temos para mais'de dez anos. V. E..",\1l m08.geiros, concretize_Qté,o dia 15 qe paci1) e: ~t:~FNruRA FARINA _ O SR. Jost: FELICIANO - E.ssbt 
sabe dlSSO dezembro, a ~,t'llaçao tio seu esCrI· S,... 8" 1 ameaç[l pode chegar aM êsse cllmax. 

O SR BOAVENTURA FARINA _ tório central. com verba. certa pOr EIJ. explIco:. a Instruç~o 4 ~ !:-e~~~ Ne.sr.a hipótese não .seria. mais 1"azo1~ 
NobrE S:::nador, desejo a~.ell3.5 Cüffi_ tonelada. de trigo recebida pelos moi· ~a fed:o sàgutitte ;OlI~a'tn~og a.nteci~ vcl que a indústria moaselra se vol ... 
plet:u meu pensamento, nhas.. Nenhum dos dois fOr acertad-o 1 v a a ~ f li te..~se paro a. produção do tr1go na"', 

O SR. PRESIDENTE _ Quanto ao rle,'ido ao fato de seus estatutos não- pado,_po-rque .0 Banco ~f .. o a.z a en: "lon9.l. auxiliando atra-vês dêsSe fun..l, 
trrgo, se os moa~eiros não se d;spuze_ estarem pront.os Mas 11>:1- reunião ?e ~;ra~~o de tr~f~~e~u: en~~: ês. dn a implan'",açáo realmente de cul ... 
rem e. plantar trigo, a Argentma Irã julho, em ~ pôrt.o Alegre, foram du;- '. aO ?s m orr ond tura de trigo em grande escala, d--e 
propôr f-a:mha de trigo através da cut!dOS, e homens prátic-cs e capazes, ~~ ~~Õlro o- e ~~~el;da eBPo ;~:nÍén: lecôl'dO com métodos e técnicas me,"" 
ALALÇ, AI Será a maior qu.eda no como tem a. mdústria do ~igoJ já de- to'· f.' .(;;P{ vista aO Banco do Bra- lhores, a. exemplo do" que eoon teae1,l 
fornec,mento do, que atualmente viam ter feIto seu orgaUlsmo fUl}-CO- &i.l ~ ê~t emprcO"' a L.-nÇ)Ortância dês.jCOm o. lnd'O.stria. açu~arelra do Estad..()' 
acontece. nar, para demonstrar. ao Governo e. 1 t ~a indústria mOl"'el- d.oe São P~u1o que tmha. também PQ1" 

&;te o api!lo que a Comissão faz aos que êles tambt'om estão interêssados ;! receu men o na. '" lei a sua capaCIdade de produção di"" I 
m0JgeIros do Brasil, que V. Sa, re .. no desenv-c1vimento da trlticultura O SR PRF..sIDEi.--n"E _ A diUhei.trnjnuida de multo (tI n.o entanto,. 
"pre:~'~!,lta.o m.aior Es.ta~o produtor ,de bra.sileir~. .. ro' . ~.tmvé3 de cooperativas, de P?Soos ex .. 
~arm~.a ae tr,go do PalS, Que t .. an:bem I O ape:.o que fJ~ renovo agora ao O SR BOAVENTURA FARINA _ perimentals e, sobretudo. de exper1.~ 
,mgr~ne n?sse caminho é o UlllCO a llOE--,!O prezJ.do G,!1l1gD. Sr, B?3vent,ura Ev'd t' te {Ionclt.t-s, conseguiu hoje Uma pos191io 
se1u:r. Temes certeza de, que, den. FarIna para Que se c::mcretIze ate 15 1 en eroen . ~'l\.Uit€l melnor do que a. da cinco aIl-QS, 
tro de. pr:uc.o t.emt}o. se o Brasil não de de~mbl'O a 1nstBiação dêsse escri- O SR. PR.ESIDENTE - Portanto, atrãs, !ss(J.. faJandO' em termos práti .. 
prOàuzl~ não terá defesa na. ALALC tório, quer em B1"(!sHia - o que se· não sã9 4ú anos. \!O"l, de lnter&se nadonal, porque es .. 
parl dlz~r que não vai importar. ria muit·o útil psra nós do Con~resSD O SR. BOAVE.!'n'URA FARINA trunos todo..q a"bsolutamont2 convenei" 

O SR. BOAV~'"TURA FARJNA __ quer em São PaUlo·. De forma que Vou tentar explicar. dos de que o Ministério da Ag'l'lcu1,., 
· Gc.';~a.r;G. de responder à objeção- de o que fôr resolvido dN'e ser feito den- O s...~, LOPES DA COSTA - O tura nJi.o .tem.capacidade nem íinan .. 
y. ~ 1iD;:Q-. No decorrer da minha p.xpo. tro de um prazo ra,7..oável. prazo é de pais pa.ril. país. Nflo eXis. j eeíra. nem. técnica nem admllllstrat~-
slçao venho sustentando a se~uinte O SR. BOA VE'NTURA FARINA "- te a fixação de preco em cruzeiros.? l' '" .- .. 

o!'ient:>..ção: primeiro. a indw.trla Já está tudo pronto. O SR, BOAVE'NTUP....A FARINA -::- I7C .".. . , 
· mCJ.g'êlra· é totalmente· favorável à O SR, PRESIDENTE _ Folgo em Quem fixa o preço é a SUMOC. Nao O ,8-~. ?R~SIDR}.."TE - V. Exa.. 
· int'?nsificação da tritic:ul~.ra nacio- s.abê-Io. ao câmbiO do dia. mas ll-Dr prszo de- te.."l1 tOrre. rado .. Pergunto: quem f&!t 

nal. ' O SE BOAVENTURA FARlNA _ brIniMdo, porque ê~t.~ dólar, não ~ é a ~s:oura Gl~odcelra de Síil? paulo d~ 
O SR. PRESIDENTE _ Folgrunoe,. Gc.~truia· de . abordar um aspecto que. dv meI'tlMO livre. E'Stcs crUz-elros sao .l.~ pa.rtt ca.? Foi o Mirusf.érlo da 

em ouvir de V. S:1" a. re~i.s:tramos no meu entender, não ·tem sido exa~ enf7'e"'ue.s ao BNDE' e ,r;.ôore êles P~~IA~lcultura? N!'o' ,:, 
c~m muita satisfação a declaração de minado- com a serenidade neoossárioa. ~aIr.o~ ao govê:r,:no do.:: Esta<los TID~~OS O SR. BOA'Vll:l'IT"URA .FARINA -' 

· V. Sr.., o que tem gerado incompreensões um juro, .. _ ... .-"" Go..~te--l'la. de rf'spond~r' a.. al~u.ntas oh ... 
O SR. BOAVENTURA FARINA _ muito gtandE'ê.- em relação às impm- O SR. PRESIDENTE c::'.: Sõbre ()5 )le-.çO~' A lavoura do trIgo toem con ... 

Nó.s,. para as mãquinas da jndú.st.ria ta"'óe<; de tri~o . C.-S%. ,r/ àl('õ~<; e..::."'J)ecl11.li~'.::im!l.S. 
moa~eirrl, não temos preferêncIa pa. Gosf,aria de 'tomllr alguns minutos O SR. BOAVEN'r"'a ..... :....\ F \RI:NA - O SR, PRESm·::INI-:: - Como () 

" T{l o trigo €s~r~ngeiro ou p.ara o na- do tempo de V. EaS. para a.borda~ o Sôbte os 60%.): ~~'1 20 3:'10. algodão tinha. q al"'oC_J, ::n~P1 ~ 
· CIonu~. Se tlVJSSem;:J3 que responder problema d,)s importações <te t.ngo O SR.. P:~S!DJ:NTF - E!'~'ÇrC5ta- 1933: e!'a u.l1"1; prS:Jníz3 ezll -8';'0 Pa';l!o. 

eIl}- t.:-l'lllOS p~t.rj6hcos terifU~los de dÜl.<'< Estados Unid-os ~ "doa Argentina. dos a ~~fn? 1°<". mdl'~t1'lms ·e o ln<:,t~tut') A1;IO- ec .. 
Orlar preferêncIa para o nacl-cnal _ Quando dJB;se a V!... -E'xa. que d~verlª:· duçjl.o de algojão, Não foi o Minl,té- n!co un~dl's desenvolvet'àm es~a pro--" 
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1'10 da Agricultura, mas A iniciativa, I G{i,.1.uria de responder {\ duas obie~ I progl'·ama de trabalho, teria de ter um fêt o Govén::.o peJo algcdão. pela canA 
l' i.vJda. I ções. Quanto aO p-I,mto em que V. Ex~ ll!l1m}Wl':n t o,. Um Pl'Jc7.5~arnent? de açúcar? 

O SR. BOAVENTURA FARIN.~ - declara que o aumento da produç8.o I Mesmo que, tn'e~Se o d.nnslro. nr.o O Sf{.. BOAVENTURA FART\.:A .-
V. Exa.. referiu~se a. urna e~tiQa~e do trigo pOderia ser conl3::suido p·-.:lu I teTi~ mr.c .. lnlsm~ pa~a exec~1tar fi npli- Chegaremos ao que V. Exa. deseja.. 
pública, Se não hou."er ~ 6rgll:0 pu- iniciativa privada, devo respondf'r "o \ 'caçzoo Q.)'fi."e dmh. em~. ,A} en"xam')S O SR. JOSÉ FELICIANO - E'la. 
b!k.o que sustente a obngatorIedade seguinte: c:t int~nçf!o e o desejo .de ver no.:a,m; nto J?? OOn.stl~u).çao de ~ma a. realidade nac~onal e para e~a pr-o-' 
de f.Cl'llecer a lnfra-estmt1lra para êsse problema solucionado V. E},.a o entlC. o"' fl\!. '.!lema ao-s, fi-,ngelro's, cwatemcs soluçLo. Outro dia, fOi (} 
'que a_triti~ultu~a. ~~c,tonallanh~ .CO~: tem, 'quanto ao Con~re.s·_~, esp2ciaJ- P':l'il.,O : . .' .. ' ~:;~.l~n~o de },?das as pJ.r- da C3-l'Dt'. ontem o. do arro.&, hOJe o üo 
po, n~o h!l. IJü_Slb.buade 9-0.. ~n\ClatI mente. seIl1 qualquer EOlicitacr..o da Los a., ' .. ' ,-"" La do b '00' tr.f,;Q. 
:voa pnvada conse,:;uil' o ob]etn:o. . d' t1'k r-r' d P f . ,. 'r] .,. _ • _ ~ O SR. PT'~ES!DL"TE - O Se en-
: O SR PRESIDENTE _ O Institu- m us. a moaoe.ra o <t s, CO~l~.<:- O S ~._ BO \VE~TUIL'l.. ~ARIX.\ c:m:-l'.::!, Dhta. Cc,vsao eDLU,siaSlll<J. 
to de pes::I.Ulf(l.S A'!fO .... técÍlicas do Sul m~t~nd{).se a co!nto:,Jr p~ra fi. ~nm~ O .que f',,:.~_ .e1"o f' o st>,1 u,mte:. VO,ll: .. '1- O Sena,j,Qf Júlio Lc:te está a'lui txa-
c tA n5Ssas conàições, tmçao de um fundo de 1l1c~nLvo a, rel ao p.' ;),-.)..;), d."l Ac::,'·;:w. UlO 10-:'0 minando, com to::io o interêsie. OOiU 

.., O SR. BO'..!\VENTURA FARINA a~r:cul~ur~a. Se~und?~ a .Cúm~itUlçflo I ch~~cI': o r .:nto a~ roea ~onh('c!- tcdü o cuià:_d:J, Í: -~\5 p~'oblemas. 
D.:ixo em aberto guatl'o pergunta,>. dc~e orgao para estuúo ae ~o~o.s t':n1 mcn',). O SR. JOS:é: F.u..ICIANO _ V3-

primeiro:. se existe um est.udo do custo ,Q.~o ultrap'ussa das p05.S1Inlld:de.i O (~ue Ê p."<f~'!o- e faço QUç5'BC de mo'S li~fwdcr o.s p-OlJ.O.:; de vj.s~'l d-l-Is 
selo br~ncl1:o pa-:1'. se saber qual a da i11lClativa pl'\Vada. . ~ :d3_Jml' b.'.l c::_ru é que o ACôl'ou dJ. 5rs. ' 
te~·ra. apropnada 1-aro.~ cultura do O SE~OR JOSE. F~ICIAN,O 4.0;';) ap .. e:(Q na :lgncUltura 01 na .0 SR. BOJ\VE:--rTURA FATII!'\,\ _ 
lr~go: .Segundo:, ~ ... eX,l"'''~~ um oest~C); - :VIas, tiya. a aUoonOlnla d~se ór~~:.) \lndú. 'i' a é l:Il. ,.\ll·~n:'e b~néfiCO ,:1.03 in_ Quem ?.uto::ZC1.l: 1:1Sta!n.:;~iO J:Js m~i" 
c1m:!.ntico dr..s vál-as reg.QES dti"P.I, para a,CL.'l1ll1:strar. t'r' , n.·.·'· "'I' a CU1'to p, .. ,J a n118'3 d<"'''' a. t.lmb"m r,:-s·-onder li:.:.t'e 

.... o. cn-elhe O plan o lU- S rr _ Y'r] c- ,-.-" .~ "'~ " .C<. ,'~... ~ .- • 
.r.""la. que~ s~ e.c ~'o. ,... O R,. EOA\~~!\TU ... _A FARIN,'\ n1l\.i: J p:;, ) P8:S CJI're.a p:1l'a o 1'c- o p:c;.)~t!r..e . 

.. temo nesta. ou naqU_lta~ zon?-d' Pf"19tue - Go::,tans, de fOimular u:n:l. !'ollIC.:::'o I dor ". ,I o ''''la 'lo':ia ·C'l c ·u-o', O SE JOC"í.:: FFLICIA.NO _ T<":rJús • ~··n,.ias que em <-I o Cl-:t!) .• .' .. , "" o, •• ' ~ _. _< ," - • - • .' • 

.. fl.;."10 eXP~~~ei;~s e em1)íric2;, Então objetnra, porque SO~. hO:;lC~ prat co, rc.<:. (.:::' t ';.11 i;:é d2 p.L·~!C~Car:'3 eVI- um!l -!il·.Á'1 €m Go:ás, que dá pro:h!ç':o 
Ea Pno acerta-se é noutro el'r'a-se I oomu V. Ex~ .. tam0E:n~ o S2.O. l-' I tane..) fl e.n.'-,~o 2 o C:o\'.!l'no 'E!=t~'i. fupe-:--J.:)r a ;,,'L;; m,lh:..cs de sa.>~;j Cie 
num l~?OpDr ~ue não bl, um órgão d'.) \ Vou reprocuzIT o Pl"Oi)lr>m~ do SlgO bui ro .'0',:'1:)1' eCG1:Gm.C;}, que no seu cr:ooz ao [uI ~ E.,tado. . 
-~~~eq pilblicn

Q
e isto sõmente ê pC'Ssi- importado pelas .Esbdos Umdos. ml..-Cnctt:l jtl:~:;.r m:üs e.cerlaQü .NO entanto E:.e tem um pefl'.)(·to de 

,,'" ro obra do Govêrno para que Temos 60% de.:::se velar em ::ruzf'i.. . . Er;s meses. e;ratamente no temp-Q Em 
~~l o1e~~Oça- a infra-estruturã. à inicia .. .,.-.. ;ngog pel03 moageims. del'031t:t-1 ~"';r;l:"' fv·:::ass..e ~laro, o :;E'~U1~re: que o Rlo Grande do Sul faz s~n ;llan
';iVa. rivad9. I doj no Banco do Bra.sil aos jUiOS de ~flm:.'.10 - .. lixa.. e.::t:l. ~~n.ven-::IJo t:o que é o m~s de junho. De jur.ho 
Jl P R. pIiti1S1DENTE _ Em São 4%. O Banco Nacional de De3env • .ll\'!- 0:: Q'l~~. o M.a .. ~tel'.o da .AgriC1lltur.:ot I a d~;;:;mbro n1o. pl::mt-amos. senãü tlll 
p~l~\ivemos 450 milhões de quiloz meT.~o Econômico o aplica na :n:lúí:o-lr:ao , L .. n c::mjlcCf.5 de atendt;r à t,l- outubro. Quer dizer de março a;é .JU-
ile ~lgc,dfio sem precisarmoa dO' Mi- tl'ia naciona1. L!C~ ... ~l~l nj~~,)~12 F=-LTCIANO tub:o Lea tudo p.9.r~lispdo. 
'nistér;o ca AQTicultU1'9, '1 \ .... " t' J:!. - • - Ccn- Tenho exper.t'llCla no Eshuio de 

,'- O SR, BOAVENTURA FA;R~A - O ~R. PRESIDE~TE -: ft.~e .'lptl{'n v:~l,~.d,l:.:-:n:o. !'-- D':;:lhl:un. s2t?r, .des::.n Go:?~", onde foi plantado trigo Fün-
Q tri2;O tem condicõe~ especiais .• , tar,nbem na;; outra", c~lJ:a::Loel1'.lS e ~t<I~,,;L(,~ y~d .. a a.:..-,_st.lr acnt~o Ce um tana }Wr um defc.endente espanhc-l e 

- O SR. PRESIDENTE. - Graaatl- de,xa de th1z.cr de lá ,~a1a ca... T' .l()n",J ç.p ('Q de r,:t,:mpo. , be conseguiu prooução mai()r do que 
'van1>?nte,'em três. ~~os, de.1933 .. Q ·0 SR, BOAV~NIUR~ FAR'~\I O SR,' l;C?~~V,,:,,~:U~AFA!\.I~A -:- a-do Rio Grande do Sul, numà arca 
:'"1933 8:10 Paulo adqmrlU fibra de, ~8 - va~os ge~el'al1z~r. Qt1a~ldo Ul..,O ,~ ql!e, v. ~"'.". a.J JOUl eS.::1. J1W9:paCJ - êe m2 is ou meno:: 12 hectares. 1'01 um 
;mm' e chegou a 450 milhões. ç.e qU1~ indústr:a nacIonal.e P'3.ta ?lfe:-ençdf ·oade ~CiO r-.l .• ~:-e.enor, üí\, A-;::Lculw:'a? tra\~alhü muito bOm feito com i!'rl~a

·J03 de algOdão. só com a lD1ciaUva da agl'lcultura nG.c~ona1. Nao e 1':u- q. ",R. ,leSE FELICIANQ - Prj~ ';ào por asp~r.',ào. 
:priv2.da. . blema de origem do dinheiro. Go.õLI- n:teJlo .à nD:~~ 1~s.trutura. adm;nisrn- O SR. ?RK:5ID:z1\lTE _ Colabo
.. F'lzemos acõrdo com 6 Secretaria. ria. de formular uma sugestão; esÍ'l- tlyü. UlIl ,:>'I:ms.er:o fun::-:J.me~~J,l 50- rando com o S211:::.dor ,iosé Felie:G.no 
::'da A$'~cultU1'Q e classificam.os todo o mos em fa.ce de uma realida·de. brcrudo para fi. ?}lmentação do povo. devo informar qU-e' ouando est!vc no 
~Q1gndão p'Ll~ que não h:c)Uvesse dis- O Convênio existe, Os moinhos OOz:l- t~m In('ncs de Hlr; - e para .-;er eXll- !.\lÍinistér~o d~ Agricul::ura v~l';fiquei 
4.ors5.0 na.-Bôlsa do exterlor. tinuam wlporrondo trigo e deposltan- to. tE:m f1.C'.. que se pi"€::::s3.Va 1.2'Ü[) agr6nüm,,'s e 
~. O S1t JOSl!: FELICIANO (\ do, antecipadaffi:ente, .05 cruzeil'Js no O SR LOPES DA COSTA _ HOlH'e 70n. veterj~lá.rios., Não conseg"limns 
no.sso"'p,onto de vista é. que não se Banco do Brasil e este elltr~ga 30 um aum~nto este ano. de 3,5 c;, p8&.'O'J l~e.l? ~ue DEU agr9nomo.s e 3no vcte

'pode contar com' () Ministério 4a Banco ~acional de De.'5envolvlmeut? para 8'-': .() que eqUlvale a or:em,t e nn~r.'Ü",.. t,ra. ~a.o se formam uuI 
. AgricUltura,. que está sujeltc? ~ 01'1- EcOllÔll1lCO. Por que V, EXil, que (,;ta o:~o biIhõe:-: de cl'uzeiros. 3fTonolnOõ, em dOiS ou três anos 8tu;

e nta-ção peSsoais dos seus Mlll1Str{)S~ complet.amdo ês.ses. estl:dos, ?lão ';011- 1 O SR. PRESIDENTE _ O l\:linls- a.mente nú!>sa.s Escolas soltam pClUCO 
-rt::oreocupados 'com prol?lem~s regio- clui pa.ra que o dlnhc1ro orIundo do tério da AgricuItma pode ter t''':>a mais de duzentos. 
~nais. Mas o caso do trlgo n~o p<!de trigo estrangeiro, entregue no Baj).t:(J veroo. porem tem crrmpo de ação 
ficar sujeito a.. essas intel1netaçoe,íl. do Brasil, que o transfere ao Barwo imenso. Se os moageiros de tr1.,.o O SR. JOSÉ: FELICIANO AtU:ll

·pe..::<soaís. "'. Nacional de DesenvolVimento Eco- como os dlt cana de açúcar e Oi; ~!~ mente e.<:;tão matriculados pouco lfl?is 
Á no...~ orientllc,áo ê no'sentido de nômico, para a'plicaç~o. seja oot:reaào algodno não t?mar?m Jsse interé:::sc de setecentof'. 

-~, tmente -a agricultura do para a produçao naclOnal? nada será efek.'ado. O SR. PRESIDENTE - Dividindo 
< ~'l':Or rd"'e realizá-la' de não contnr O SR. PRESIDENTE - ~ O Con~ púr quatro não chega a duzent':i.s por 

l!l '=' • r : a ~rn f vênia proibe isto V S nao lcu o O SR. BOAVEi\'TURA FARP\~A, - ano, Vai demorar. Depende de quem? 
com qualqUer auxibo do 0.:re óo ;e- Convênio. L'~ia a~ Clã.us~las b e c do O n~s.so inteyêsse, é gntnde. E' o que Q'-'u. não tínhamos agrõnQmo~ eln 

~ deral, mas ter os seus campo.:. pr pr~os o ~; .. de."2)amos. 1934 no entànto 05 usjne.:;'os :;e Sáo 
'c .... 'TIer!mentais. com os seUs estudos de Ayt, 1. Meu am.go, o,sr, está m,,- \ O SH. PRESTDENT.l E _ Prec:''', ',"_ P 1·' C E ' • 1 "" ã d d enuo desconhece os têlmos do Co - -,~ • au o CI'i~ram o ampo :,~perlmelJ,[I 

genética .a sua plant.aç o a equa '1, a g~ .' . ~ .. , . . zer. demon<:-trando pràticamente dó! Pin'cic::Oba. Onde se prcd'I7.,'"m 
4::lusca. d~ selfientes, criar, para reali~ vemo. Lela. o pzano O/lOwI dl~ 30 d~ I' O SR, JOS.e FELICIANO _ i-l1~:lo varie::iaG.ps maravUhJsu.s que l:1uje '<"a1-
=- 2'.ar ~se objetivo. um órgão com au~ outubro e ,vcra; q?-e ~., Cláus.uJa .~ s~ Rcuditamos- que dentro de de3 ou vin~ you a protluç::o açuc,.uelra do Bl'j. si I. 

tonomia,administra:tiva, fala em dmhelro. Esse dmhello .. e t.e a'no,:, o I':íinis.trr!o da f\.gricult\lf.l f'5_ Por que os moage_ro5 de trigo que 
: - . ENTE Já ex' Ate para desenvolver o consumo da f~'.t 1- tarâ em cCl.;lições mesmo porca e':la t'É.o muito m li:; ric::,., que os u.s:"''1<:lT.JS 
. O SR. PRESID ~ ~ - in .. :/r-. nha de trigo no Brasil. Em plant:o parte r ... btiva a 'aO'rônom05 ! te~a de cana de- açúcar, que 3;) agol'R. e..-:ao 

- um, h,oje,' nas c;ondlç,~es do S~l .. lhO nem se fala. . c:~rc. de 2, -'O. e,~eo,'c-en-do .sua ,>t'·'v'.' d C ~ - ." c. - . ~;mhando dinheiro nÚD tomam ti!'ie 
,. Agl'otecmoo e ampmas. ~ Sf" JOSE: FELICIAN~ _- E:-dt dade plof-:s'ot':ll no Pais. D3. Rrpú- ~'um:::l? . 
.,,_ ~uando:estíve pCllpanao aPa~~a da a fma~ldade da nOS~a Ccm!Ssro. bl~c~ 8'" r.oj3 form!lmos perto de o:t') P~rnamb"""cD até p0UCo tempo era 

Ao::t.iÍcu1tura cDnvrQuei uma reun ao de O SR. PRES!DEin'E _ D~::.ej3ria, mIl. TC-'TI(''' ::!.:?C'1· mécico'l-v~:"'''iná_ o l'~i do a.ç.ícnr, 6;:'0 Pau!Q. ~.~. n';o 
; m~?âcirOS e ouvi as seguinte.."l eX!Jlic.:l- d-e coração poder Yel' iE.D. No Con- rir,· fO~l:-."'}"'. D~~ .C'~ núo s..~l)"n.r,S fac;~ a sê.::a. l~oJe far:a 32 'n·!I1!.~,!, de 
: çÕf'~' pl'imeiw ournto à semente, d!S- vimio a;..::iinndo não fela em p:antio qu.-l11(,~ e~" ·0 no €,y.2rcfcio d'l O1'of,5- ton.:'aC".<:. 
- S€<·'?rll-m8"..qll{)~temos convênio_oom a de trigo. SCO." ~'3 p ... rte técn~ca n5.o ·tE'.!n:l:; tT,cc!l.;t-se aj:Qries 3:r:-:,Uli.tú:eo,·. q-.le 
.; 'lt:'.lia: 'se?;undo j a ..rotação de .C?lt~l.'a t::: • '7 __ , _ CO-"!" r-, :~ .r fJmrnf!<; e pari! f;"lrtl1"1:- ê",'" t: ::; .'!"~ ... C{;J·!P'f ~.l={O . Út w,q.";'-j; a-

"11".'1: rerrrer!ir:. as prsJo,s; terceIro ~ \ ,,9 .... R. BO~~r..TURA: .l:A~y\A - p.r f~,', "':c~<-fnl';!ll1CS 1'0 min:TO d'" f·,:) . 
~ gC'lC"P.;,O -niaguént-tem -estudo de Fo-.a em aphc .. ç.o ·do uuhe. 0, Cil'P., ~.:~.O. _ " O SfL LG:'ZS DA CÇ3T.\ _ Sr. 
'-p:;:d~!03ia 'Cow,piêt-o no ~radl... O SR. LOPES DA CO:';TA _ In- _P:'O 1:/.) :!>:..'lnce:ro, C! 'I:;l:"'~~"'o I ,:,:.:;lêcntE; ~,J.:-r:o hl;,ho ti? m~ a.f~ .. ta.r 
_. ..~ '. - , .....,.~A FARINA d\Í.)~ria. e en;;:'Jia elé,ricJ.. In.-:) ~'i-l cC'''j ~.(':~ P3r::a !:,:'nri'l a nn c~~.;:s trE"'~.,~'" de-,:0.à2 C!111n~t l!1i-

_ O SE. ;r-BOAVEN.t.,y.n. • I"c'·~"'··') elo 76 m:lhú~s d? C·''1~' 15 C:c·nr.::-J. ;.)- .:" r-:! 0:\'11' \'.:',2. mf1r~ 
:- Os Estadç-.'; do sul ,,'em pe:'ê!{'-nfl

•
c _0 S~. BOA"'JEX!L.""_'\ FA.HTXA :- ~ .. ';,~ 1:;-:',':1 ate"'.ct:,. n c:-ca ~~_,._ .... I :n:::,,_~ qt1(' ~·~pt1.o d~ ma:'j aL..1. :m .. 

:- flro'lu~ão po:' JaJta de tuelhor ap!Ol'el- Cost,~'''~ d2'. e:",,:~,l_n~r {)1 t.:: :Ii.1u .,. (lO I ~ ... ;;~; r;,) r, , ... :-:::[4..,(.c; 'p""<vn',:, "': "",1' I' j r-:~l" ~ "1o:'la" ClT' é qu,:",: <r CO;). um rm'J$ 
_·taDi~nto dn-solo. CCI.~íiL;lllO., p':.:.s nJ:~ U",e op::}l.w~· . .l1,"t' ..,1' '~~ _ lI...,., "'''''''l!n~'''') O"P rrr, c cu:::') o f~.):·:;.::.",.:.~s ·'l."'):" t.e·:r á. 

O ~E!~rrOR : JOSS FP .... !CL~"\'"9 de le:. ,11 (, l'~' :::f T)~ 'r_ '·'-~'C_·51!'1·~'.:.C:J I "-1::c::.:'J pr.' . -
-,? aio G:m'lct~ do Sal tem .dll"ll.I- o SR. PRE:;!D--:-.... '~L·:: _ i.....;·:L pl)r~ J '\,:.,0, (.n;~':ç:";i. '1"1"0', (t'.;:,I .... O :':- .. n; .~. r';,,;~·4.~ 

~ nt~l~.:J ,a.- .... l1,,1 ~":rlctl1tura em VIrtude que p:fiz COl!Vcu:d:::;J, li::' du'::' (!~:,:J- 1.' ~:.n é'-:"" ~1'~ (' ',n-t.r:r·_.r:l"'.·'~.I··'''' P" 1'" r'ü ,l':: ~:o 
defaltad.en;f'fO. cu'!tilam'-"·':.i,v';s: L· 'Com 10.:1"0 n,·~,~ p " .. ', ~:l";) en(:l ...... ~ .. ~··r~-In~, e '1 .. ;.: q ,,;. ('r!::. "11 ~ • .: 

O S~ BOA~Tr.n.T,","Yn ~ FAR!l'lA ' .. ~H 1;... - .. - - - -, ,.. I . 
no. . \ ~'( J. uJ;\.'" .. "" mcncion2,'_ planL:o; sfj C::;nSUl1lo dJ fa~ n' ('!'> 0'1 "u· '1 ..... -C-. "'''2 ::;: t!~"". ' .. ,,, \ v" .. ' .... 2:.:: ::::; [:':. 1., ',j;: L.l.i~'::l~ ''. _ o ·ao 

- AOFOlqL:lll1cnte, .... 9 V. ~x me p,,~ .. , rinl"..a. de trigo, de tr;·;) in:nr,.~t~OD. 6 ';-1 r' , r ·l~':-~'<a d.., "':r:~ .. ;) ~~ T·,", .. ' _ iL 

- m:tir" i~ei re.3nn~der: esti~ dur::l.Ui:f" Sr.o é pJ.3s.ívzll E~.nu -d~ a-cú;ct-O com t'1'~i'" " r''''_ r:,c»\)e-i' ê~,~ n;t ........ r!t;f'] ('T;-:)c'lm-."e cr::.·tf.R.'; .nv!filfl'.M Ol1.e 
um per~odo rel.atlv2mente Cllr~o no o Sr .• dai o meu gl:to de al.l.:.!Ue, "., C ,': '-,lU () ""'1'1'::',) ~ t'~.(.~ n'!-;-"r.>;C!;n à C).;"). 3e'~~'.b ea taqu,' ;a-
Banco do BrasIl, quando me-fçl dado " ' c::::t'e·:·:,'!~:~,; à~s ~·t,,..u~18re<!, 1/:0.) • ç,. 
ter conhecimento de alguns as»(?ctos O SR. JO~ FliJ'ICIANO - V.o.JTI~ O pT'. T:()r.Vlo''''~TnRA FATlP' '\ 
parciais da economia, com detalhes" a outro p~nto, ..... up-onhamos _ gu~ O Fic"!. b2'11 e·clrreddo aue R m'1icr 'P l!'- . O f:R. JGSÉ FF:T,ICT ANO - O fato 
que até então desconhecia. O pro"'Jle- )3anC? NaCIonal" de D:senvol!,L.'l1ên~o te ds re,~uon"t"'b'~'daàe p?la il1?~:'S~'·]1- i ~ue ::~~~rüe 4'J5'; d:l nl)."S:a oc.pu-

~ ma da falta .de preço no Rio Grande Eco~omico pude. se empregar esse dI· cl1. da tri+icultura nacional ~~~bG ao ·.:orao es,a, con"um:n:'lo PJ.o de trigo. 
do Oul não está causando:: ;'im:'":,.!l- n!lell'O ..... Trata-se de una única Agén .. G-rlvtr!'l0, O SR .. OAVE;.:'rURA FAP..LVA _ 
g;o da q,gl'icultura. O -qw existe ê Cla no Pais com ace~so proibitivo. por O SR .. JOSÉ FELTCIANO _ Estou BOje o consum(l não é medh10 pela. 

m.

· '~a de produtividade, em virtude d~ parte dos planta-dores d. e ~rigo, pois com V. Exa. Não só netse srtm, come nece~sidad~ '00 c~nSU.~ir.lO! más pelo. 
1';. ta de conhecimentos de terras, e da nenh~m deles E:e çl~slocarIa de sua em to:''''' os O!ltms. c-ontmgenclamento pOIS e o Güvêr .. 
?lta de rodízio em determinadas Z')- proprIedade rural para, ir ao P.io d3 O SR. PRESIDENTE V2ID0S no. F::deral qUe f'ntrega a matéria ... 

J.'ft,Q da Agricultura. Janeiro. Teria de submeter-se a 1l!l1' o!hn.r pelos outros pro-duto.s. O qu~ pnma para industr:aHuo3;ão. Por 
, '" 
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exemplo o nos...o:.o Cvnsumo de· ~o.je -es
taria em tô:no de doiS milhões e qua· 
trc-centas mil t-Onelada.';, fora a pro
duçá:o- no.3.cional Qu ec-stimamos em tre
zentas mil tou€ladas. 

.conal é neeessár...o, Talvez venhamOSj sárta à formação eugênica de nessa, tingenciada pelo Pod::,r Público, O qUQ 
até Q exportar trigo, raça. vale dizer que é obrigado a funcio" 

o SR. PRESIDENTE - E se ::.tão F1na1ment~ entendemos que o as- Clr com [t~:.nas 22 por c.:n:{t \l3 
tiver!!1os re:mrsos para pagRr? . sunto de.e me:-e::et' s31uçJ.o <;~o .ru. sua capn:-idade de lUca"'em não ...... ho s> SR. BOA~~!\ FA~INA de7e ha;\'er parti=i~:l~'O ,M u:icLt1n que se d;?~·a. auto;:In.r a'" in '~!l.:2Ç'''.~'''' da 
NaO- p::::i:~,crno5 ntL1J.S'lr r{'s:r.t~d.c3 ~ privada, mas deve hav~r t3m~"(.m ;Jo. 'I u.ovos moinhos. Não v.E'!llCS int:::->:;,.s 

(Trc~am-Se cpa;-!es sim:,1t2'1!tos curt9 prazo. Em t~1""'....€'iro lu;a~', e outro hdo, a cohtbcr.~.':-ao de:rim do púb1:ca n:.s.s.o. 
que e3C~1Jam à comp1'ctmS50 d4 ir:eguvel n boa vontade de'> ;:::.o.::ge.!'os, p0rler pubheo, E.'l)CramOs, rO:'"ou:ro O SR. ATILtO FO~"TAXA _ Lê
Taquigrafia) dlS~stos a colabo!ar .cSPou.l:.:;,cam-en· lado. que t:!lja uma p'r':·a..~a deLtt<tl;;a.j g!c:t:nente. S~ t"'m Stl3 c.:-p~c:(,~d: de 

O SR. PRESID:s..'fTE _ Vou ler o' te p. ra a fc,m~l;'ao fie f.lnCàO,. ,E~ -na concessãO que o ~ ... ml..': .. E'!'!O da A~r~~ trabalho rectu7ida. e c"'mo .,. ...... ~ ... !l r
Acôrdo. que tenho em ·mão. co::.-st.Jante qU2.rt9 IUJar, nao se PO~';l prz.;Cl.r.'1CUl cultura vml1:l a d3.f no f:;tnro t:·l=~ cut:cs inter .... o:.~ac1m_ tl-~O:'J. tn~ú':tri·~? 
:ia Diário Oficial. da aç'Uo, do apoio C!O Governo Federal, instn!aC'5:o d~ DC\·3..5 ull:d.::.:ies mca- O sn FRÊ"'ID~TE· p."n~-· 

(
Lê) para que .se obtenha.. uma .i~fJ:a-estrl~- gel'ris, uequen~., ou !!rr:ndcs. do tri':o' ;:;.!..... 1 - .~. ,an ... 

ttml, mmto embora a l1tlv~~D.de 9 '1- O s..-q,. P:R,E21D2NTE - Deixei O $R 'BC'1i V~ A. ~ 'ON 
O SR. BOAVENTURA FARINA - vada po.."Sfr colaborar, dec1s,yamente essa polít'cn. no I'.:lini'itério da Aj'l'i- O r"fTu";'e t "'do. V 'É-:: F ... ~ ..... "f..-;' 

Existe no acõrdo efetua-do a, póssil):!:- para que obtenha ma.:Dr rap:dez. cnltm:n _ pl'oitk'!o de mont!l'!em de C • 'sl-·· ~ o :: '. ;,:1 . .' ~ .... ? .:' .. ~a. 
~_ . lt EntenC::o que deve hU7er pOr plrt.e untQ'n.d'" no Br3s~1 - t ao v e. e na.a e~lf;~ m ~'\;'~-. t>.:n 

!idade de fomento ........ agn::u ura na.- do GOVêrllD
J 

através do Mlnist~rio da Ó' OR' EO"'W'~A F"'IN'A m(J~t.er, OOtQ'ue defe:1:;er 11 p:-o·'J· ... ::o 
c10na1. Um d03 seus cbjetivos é fOR • It ., t·t t ., ..... - • .~ J _.'.J. l.l.l.'_~ ~.,....' ~ - para monta-? 
mentar o com6rc:o internacional (ie Agri.cn ura . .,po.o fiO I:.o-S ~ U o ao R. .. {1 Por outr.o lad:J, S!', P-t'sidente, qurm~ , 
trigo e para ícmcnt1-lo é preciso pro- ~1'ande do Sul para e.:otuc.ar ao gené- do houver nece"z:d:.de da expansão O SR. PRSSIDE:..\""l'E _ E.ê. o N'SO 
duzir, Não se fom::nta a ccmerciMiR tlca, I ... do parque imlustTHtl :mo1geiro em de uma usina- que t!nha uma produ .. 
,,"acão de 11m produto d~'e não exis~e O SR. PRESlD~E - O 9"0vêrj.,o em determin9cJ, !CD3. do pa!s que rEo de 30 ou 40 mil sa~as de n-;I~::.'or. 

O SR, PRESIDE1\TTE _ O sen110!' CS~?, _ dando~ apot°õ ~~ .deu se<~~entos nf.o possUa p:odu-;::o inc.ustrb.l su. HOJ~ ru3. u!'C'duc;o~o está ?!lm"'n'~~$ 
fala sàmente em C!Jn'lumo, não ciz ml.110eS

R
pa.a .o c,~,enl? que l rmOu flciente p1::-a. s=u c('!1.St:mo, p:!'!.1. que de 'IJ':ê. roi fo:ea,;:Io a fc:.zz: is'o. 

par~ fomentar o. plantIo do trig.J. CO~ ~R,:,t~3A~:eiiTu~~F!IFf~l~U::' a ;niciativa ?,!'i\'<td; ~e·ja au .. to:i:rt- porque teva QU.e plnnt~r a C.:':l1, Q'le 
Essa8 ".)lavras nin~ué::n tira d3.li por~ Devem{ls COTl.liiderar também, o ::11'0- dR;. a buscar e,,"~r...<; !I': .... qmnas no., luga.. tinho. dificuldade em ccm~gllil'. • 
Que são pnlavrns do convênio pub-li w 

ble.:'Tlo. das regiões climátic:<.s. O qHe res onde haf~.~letOql .•• . V. So.. representa. um g-rupo 1m ... 
::a?as em 101 de outubro e que -;al existe até o momento l'elncionado '!om O SR JO;::o~ E?.~...IR-IO - MUlto po-:t.1lltfS:Simo qu.~ Erle7a o sttor dg 
va er por o s anos. O Minlswrio da Agricultura. não t>as- b~nl. r moa'!e:::n de trigo, N':o dpn~n~~ tz 

O SR, BOAVENTURA FAF.INO - 5a de experiências feitas em !abol'tt.- O SR, ~QAVE:-."'TURA FARJN~ - jJ"ores para sua sob'·ev:v.!nc:a. )':r"'~ 
Quando se diz fomento do CO!"'S!lIDO tóI1OS; eritret:-.nto, no campo prát,c·". '" evltanQo~se c~ ~stos de d'vlsas. sas condições. dou por encrrrada 8 
da farinha de trigo nãc ltã im::edi~ nãó sei se ap:esentariam os resulta- o.ue. sabemos, preJud~ca o povo bra~ presente reuntM. 
menta a que seja aplicado em outras dos Que desejamos, 1511e11'0. , 
, d ai d , •. . O SR BOAVENTURA FARINA _ tl.reas. Ente, TI o, n a, neccss_rlo. e. y05sa, O SR. JOS~ ER"MIRIO - O prl.. Pod t 

G-ost.lria de estabelecer aqui p..lgurn Exce.ênc.ia já afIrmou de 11l!CIO, o meiro congr€SSD de ll".oas-eircs re~li.. e con al:' com São Paulo na 050" 
pontes fundamentais que represent9.1n estabeleClt!lento N do seguro agrf~ola zado em julho em pQrto Ale;rre to.. lução dêsces problemas, 
o pensam~nto da indústria do trlgc que ,P2rU11ta, nuo só aos mong~l1'''JS, mou decisões im,artantcs, que serão > Gostaria de dizer o srguinte: Quan .. 
de São Paulo. Os moa...~elros de trigo mas a. ~odos os agric~tores ter uma concretizadas com a <;ede da AssClcia ... do fal:lmos nl. necess!dada de I!lPll'r .. 
de São~ Paulo como OS de todo o tranomlIdade ei::Onôlll.ea. na sua !lU· cno dos lI"os."'elro~ d" T .. ·.,.o em B'a tcnç'Ío de nossos interês.'ie"'. 1"""neoO s"-BrasIl, e ainda. todcs os bras1!cirf"J"q vidade .... li .. _'" "'" ~'"e>' • .. ., .. ~..., v-
des€'jam ardentement.e que hãia UID'l O SR. PRESIDE~'"TE _ Será aDl'e- s1l1::, em S:J.O Paulo, O Sen2.do de. mente nos interêstes nadonai, por .. 
expansão d'l trit1eultura nacional, ob~ sentado !l:l- próyJma semana wn pro- vera funcl?nar a~~ 15 de d .. e:."'!!11h~ que enu.ndemos que neSSe pc"tifdo dE 
Jetivando dentro do tempo que fôr' jcto a. respeito. e, em ~eg~.da, ha,~rlt. convoc .. çao cx~ adaptllção para a produção do tr'<1'(I 
pc~sfYel. q'!le o Erasil se possa tran~ O SR, BOAVENTURA FARJNA _ trao1'dmArra. V: D;:a. pode contar nac,ional, a importação ainda nos be~ 
q11lliza!" no que diz respe:to aO' abas- Em Quinto lu,:!ar, entendo ainda ';,ue, com posso .e1!t:lS,::smo para que tome n~fl,cla.. Q1.tanto ~o meu ilustre pa .. 
tecimento d~~e alimento nobre à po-- não se pode e n5.o se deve fa'ar cmr rtl"TIO deftruhro a tritlCuItUf3. em trrcJO, Senador Atilio Fontana, deva 
pulação brasilel1'a.. E::n seglilldo tu .. nboUção da import!lç5.o do t::-i;o, mui- nosso Pais. 1b.:er qQc tamb:m sou derno:!rata o 
gar, é lne'gáve1 t.:unbém qu.e êsse r)f)- te embora ~ste venha a ser wn d03 O SR. ATILIQ FO~"ANA - Dc~ "orno democrata e homem que 't'ê na 
Jetivo não s.erá a1canrndo a curto pr>.1- nossos objetivos, porque se am9.nhã ~ejo ou'rir um escIsrecilnento de um Uvre erollr€.!:a 9.- ÚUiC-a. pos~jbmt!ade 
zo, em nosso entender. No máximo. colooormos em, 3ção juntos o go.êr!1o 1'€y1'esentante da clr,sse m02.geira de ~~ s:!lv~ç50 dêste PJÍ3 n5.o ~osto de 
com o mnior empenho e co:n a mainr e a iniciativa pri,,·a.da, talvez poS3\1~ 1 ~D Paulo. Es~.rllr.L.l1f u~ pelica es)a d.'strtbU·'f m:.2éria.. gosto de distribuir 
colabora.C'ão do poder público atingi- mos vIr a ter. condições para n§.o SÓ! "TIentacão - aue ~ f::mbEm do P:csl- rIqueza.. 
remos êsse obj!'tlvo- a. médio prazo: -5, suprir o mercado interno, mas aiudal dente desta Cem SSaO - que ê de O SR PRESmEN t 
8 on mesmo 10 anos, no màxlmo, exportí,1.r pelo menos l?ara. cs países dar I:e prOibir a fnstJ;!t1"~il.? de indú5tria cerrada 'a presente ~nj~ Es ,3 en .. 

O SR. PRESIDENTE _ O nOs.10 Am~rlca Latina. mUlto emt"ora. sêJal desta ou daquela atlvld!l,de. Parece~ I· '" • 
projet-ó -é de 7 anos, deixando-se de uma- inc6gnia· a necessic!ade de con.. m.~ ., ~. . I Nada mais havendo a tra.tar o Se. 
Importar gradativamente po.ra. que sumo do povo.· brasileiro, er:l. v1.sta do. O SR. PRESIDF.:'ITE - Não é nhor Prestdente encerra a Reuni§o às 
1'.05511 se de~en'Vol'vet a n.o~s~ tritiCUl-/ crescimento demo~rà-fico, do .aperfei"

j
' I>fa1blr. E' levar de um luga., r onde I quinze horas e cinquenta e cinco 

tura., çoamento da educação da povo e do há mats.. consumo. _ minutos-, lavrando eu, Alexandre Mar. 
O SR. BOAVENTIrnA FARINHA aquIsição de novas áreas de COl1S'llnO, O SR. BOAVF:lTURA FARTNA _ qu~ de Albuquerque Mello Se~retá. 

- N?o chego ao ponto ~e querer SU· p?iS gra.nde área da popula,ção bra.- g'lstentO _por" um!j. raztl.o 16zIca~ eca~ 1'1(\ D.. ~")tesente Aro., q~le um~:/ "~z !luro .. 
prtmit' 1\ hnnorts.ção, pms num ra~\·1 slleira amt1[t não se habltuou RO DãOI nômic1\ e m..ors1. que, se exfl:te moi- ,'nda ~.erá assinada. pelO Senhor Pre .. 
""A f'o.Jl<t'\.lt.A1Ld.A A inf..o.lrcArrtl-\.Ú\ intfll".llIl.. como elemento fundamental e n,ce.s~ llho que.r-ecebe matél'la-prlma contl- s!dente • 

• 
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MESA 
Presidente - Moura AndIade (PSD 

to- SP). 
Vice-preoidcnte - Nogueira da 

Gama \t'TB - MGl. 
. Primeiro .. Secretário - RUI PaJme1~ 
J'a (UDN - t...LJ. 

Segundo-Secr:eLár1o !""! Gilberto Ma'" 
rlnbo IPSD - i,3S). 

Terceiro-secretário _ A(l.tt.1berto 
Sena (PTB - AVREl. . 

Quarto-SecretárIo _ ca.t.tete P1· 
2lheiro IPTN - PA>. 

PrimeIrO-SUplente ~ Joaqutm pa ... 
tente _ UDN - PD. 

Segundo-Suplente - Gu1dc Man ... 
din i.PSf) - doS,. 

Terceiro .. Suplente - Vasconcelos 
Torres (P'!'B - aJ). 

REPRESENTAÇÃO PARTIDÁ!i:;A 
PARTIOO SOCIAL DEMOCRáTICO 

tPSOI 

1. José Qulomar Acre (em exerc1-
a Eugênjo Barros - Maranhão. 

2 LObão da Sllvell'a - P;:l.!". 
3 EUgmo Barros - Maranhãn. 
4 sebasUão Arcber - MaraQ.l')ão. 
5. Victorlno Frelre tem exerClc"tt1 D 

Suplente. Sr. Miguel Llll.i) _ 
Marannão. 

6 Sigefredo Pacheco - Plau!. 
,. Menezes Plmentel (em exercicio 

o Suplente, Sr. Waldemar de Ai ... 
cânt9"&) • 

8. WUson Gonçalves - -:Jea.ra_ 
9. Walfredo Gurgel - Rio G~'aIlde 

do Norte. 
lO. RUy carneiro - paraíba. 
11 !..elte Neto - Serg1pe. 
12 Antônio Balblno - Bahia. 
13. Jefferson de Aguiar - Esp!rito 

Santo'. 
14 Gilberto MarInho -- Guanabara 
15 Moura Andrade - São Paulo. 
16" Ati110 Fontana - Santa Cltta-

r1na, 
17 Guldo Mundin - R. G. Sul, -
18. Benedicto Valadares -. Mina..e 

Gerais: _. . 
19 . FiI:nto MUller'. 
20 J o,;é Fel1ciano - Goiâ.s, 
21 Juscelino KubitsChek - Golás. 
~2-' Pedro LudoVlCO ,- Galãs. 

PARTIDO 
. TRABALIllSTA BRASILEIRO 

tMB) 

1 Adalberto Sena - Acre. 
2 Oscar Passos - Acre. 
8 Vivaldo· uima - Amazon~. 
4 Edmundo Levi _ Amazonas. 
5 Artur Vtrg1lio - Amazonas. 
6 AntOnio Juca - Ceara.. 
'lo Dix-HuIt Rosado - RIo Grande 

do Norte. 
8 Are:em1ro de Figueiredo - Pa

raioo~ 
9 Barros Carvalho - Pernambuco. 

10. Pessoa de Queiroz - pernam .. 
buca 

11 José Ermlrio - Pernambuco. 
12 silvestre Pérlcles - Alagoas. 
13 Vasconcelos rorres - Rio de Ja

neIro. 
14 Nelson Maculan <1icenclaJo iem 

sn"J8t1tulç'ão) - paramL 
10 t\maury Silva - paranã (em 

eXNclclo o suptente, Sr. Melo 
BrUê!;R) • 

111 NOgllf'J!'U da Gama - Minas" Ge· 
1 Zac3.I·las de A....~unção - P.Q,rá. 
2 JoMuim Parente - PlauL 
3 JOSé' CândIdo - PlauL 
4 Dlnerte Mariz - R G. Norte. 
S .João Agripino - parafus.. 
6 p.ni Palro.f'lra - _uagoas, 
7 EurIco Rezende - Espírito santo. 
S .I!, fonso Arinoo - GuSn.2par4. 

rnl~ 
1'1 Gczerra Neto. 
~!';IAO DEMUCR/..TICA NACIONAL 

mDNI 

t Padre Oalazans - S50 Paulo. 

DIÁRIO DO CONCRESSO NACIONAL (Seção 11) 

SENADO FEDERAl.;,. 
10. Adolpho Franco - Para.nà. 
ll. Irineu Bornhausen - santa Ca· 

ta~~.;.l4. 
12. Antônio Carlos - santa Catarina. 
13. Daniel Krieger - Rio Grande do 

SUl. 
14. Milton Campo! _ Minas Getais. 
15. Lopes da costa _ Mato GroSSO. 

PARTIDO LmERTADOR 

tPL) 

1.. Aloysio de carvalho - .BahIa. 
2. Mem Ce Sá - Rio Grande 10 SUl. 

l'ARTIDOTRABALHISTA 
NACIONAL 

tPTN) 

1. -Cattete Pinheiro _ pará.: 
2. Lauro :;e Matos - S~~ -.- "'i." 

PARTIDO SOÇIAL PROGRESSISTA 

tPiSP) 

1. Raul, Gillbert1 _ Espir:to San l .... 

a. ~g11el Oou:o - alo de Jane:ro. 
PARTIDO 

SOCIALISTA BRASILEIRO 

tPSBI 

1. Aurélio Vianna - Guanabara. 
MOVIMENTO TRABALHISTA 

RENOVADOR 

,,'\lTRJ 

1. Aarão stembruch - Rio de Ja .. 
, neiro. 

PARTIDO UE\'UBLUjANO 
tPRI . 

1. Júlio Leite - Sergipe. 
PARTWO DEMOCRATA CRISTAO 

(1'00) 

1. Arnon de Me:o - AJagoa".. 
SEM LEGENDA 

1. Jos.phat MarilÚlo - Bahia. 
2. Heribaldo VieIra - Sergipe. 

.. RESUMO· 
Par. t i d o Social oemocrá.tic.> 

(1'. S. D.) ..................... ., 
Partido Trabalhista Brasileiro 

tP. T. B) ......... ...... .... 17 
Uni ã o Democrática Nac10nal 

tU. D. N.' .................. 15 
Partido Libertador (1'. L.) •••• 2 
Partido 'I'rabalh1st. Nacional 

IP. ·r. N.) ... /............. 2 
P Q. r t i d o SOcIal Progresslsta 

(P. S. P.I ... .... ............. J 
P a r t' do Soci.lista Brasileiro 

tP. S. a.) .... ..... .......... 1 
Partido Republicano (1'. 7:.) .... 1 
P" r t I d o Democral<l CrIstão 

íP. D. C.) ••.••••••••••••••• 1 
.IJ.ovlmento Trabalhista -lteno

vador (M. T. R.) ... H_.H.... 1 

64 
SCll1: legenda .••••••• '-•. 'L','.' •••••• 2 -, .... Total ........... ~ ••.••••• 66 

BLOCOS PARTIDÁRIOS 
\9 _ Maioria (39) MembrOS); 

PSD 
PTB 
20 _ MInoria (1''1) Membros): 

UDN 
PL. 

-

39 - pequeM' Repre,enta~õe. (9): 
Membros) • 
e~ 
PSP 
?SB 
MTR 
PR 
PDC 
J",aphat Marinho 'Sem Le2enda). 

LIDERANÇAS 
[ - DOS BLOCOS PARTIDARIOS 

MAIORIA 

l.íder: 

Barros Carvalho - (PTB) (pE> 
lltce·IAdcTes: 

Vlctorlno Freire - (PSD _ MA). 
Vasconcellos Torres (PTB 

RJI. 
Jefferson de Aguiar - (PSD-

ES). I 

Lobão da Silveira _ cPSD - P A.) • 
Artur Virgilio - (PTB - AM). 
Bezerra Neto - (PTB) - MT). 

MINORIA 

Lidcr: 

Joã-a '-3"fipino - CUD:"l .;.. PB). 

VicepLlderes: 

Da.niel Etrleger - tUDN - !l.S). 
Mem de Sá - (PL - ftS). 
PEQUENA~ REPRESENTAÇõES 

Llder: 

Llno de Matos - !P'l'N - SP>:. 
Vice-IAderes: 

Aurélio Viana - (P3B _ GB)'. 

11 - DOS PART!DOf! 
PSD 

Benedicto Va11ada.~·es - (MG)~,;. 

Vice. Ltàeres. 
Wilson Gonçalves - (CE), 
Sigefredo pacheco - <P'I) ,: \ 
W.ifT.do Gurgel - <RG). , 

PTB 
LideT: 

Artur Vir.glllo 
Vlce-Lld.,es: 

Amanrl Silva (!lcenclado). _ :G'R) 
Vivale: LIma (AM). 
Bezerra Neto - (MI) t.' 

UDN 
Llder: 

Daniel Krlt'ger - (RSr.) 

Vice-Llderes: I 
Eurico Rezende - (ES)~~ 
padre Calazans - (SP).r.! 
AdOlfo Franco - (PRl .• J 

PL .' 

Líder: 1 

Mem de Sã - (RS)'. 

Vice-LfderU: \. 

AloysiO de Carvalho - OlA~.1 
PTN 
Llder: 

Lino de Matos -
VicB-Lfãeres: 

Cattele Pinheiro 

PSP 

ISP),.~ 

(PA)~ 

Llder: 
Miguel couto - (RJ').~'t 

Vtce-Lfder, 
Raul Giubertl -

COI\~ISSõES PERMAI\lENTES· 
Comissão Diretora 

Moura Antlrade .,. Pre.sldente 
(PSD!. 

Nogueira da Gama (PTB):.' 
Adalberto Sena tPTB) ) 
RUl Palmeira (UDN) ( 
Gilberto Marinho (PSD): 
Csttele PllÚlelrO (PTN)'.' 
Joaquim Parente (UDN)J I, 
, l 

Janeiro de 1964 

GUlaO MonC\lIl tPSD) 
Vasconcelos ·TOrres (P'l'B). 

Reuniões Quartas .. feiIas. às 10 ho .. 
r ... 

Secretário: Evandro Mendes Viana. 
Diretor-Gere.J. 

Comissão de Agricultura 
'7 MEMBROS) 

Presidente - Va.go. 
Vice-presidente - Eugênio Barror' 

'PSD). 
COMPOSIÇAO 

P. S. O. 
:r1T"'1.ARES 

Eugênio Barros.. 
José Feliéiano. 

SUPLFN'fE8 

"1 Atll10 FonLána. 
3 Pedro Ludovico. 

P. T. B. 
-'lTt1LARES 

Nelson Maculan (Licencla.do)'; 
DiX-Huit _tosado. . . 
Raul GLuberti. 

\. 
SOPLENTES 

1 EduarcU CataH\o (.r. 
a Aarão Sle!nmbruch •. 
3 Vago. 

lJ. D. N. 

:mtn.ARF.!I 

Lop .. da Costa. 
l1J AntOnio Carios. 

I Daniel Krleger • 
I João Agripino.· 

SUBSTITUTOS 

Reunlõe. 
Quartas-felr .. , às 16 bor ... 

Secretârlo: / J. Ney \'ass03 Ilant ... 
AuxIlar .Leglslatlvo PL-9. 

(.). Em substituição do SenhOlf 
Nelson Maculan. como titular. 

Comissão 
de Constituição e JUStiOf 

111 lmMBROS) 

Presidente - MUton Campos IUDN)] 
Vice-Presld.mle - wUson . 

Gonçalves (PSD), 

COMPOSICAO 
p. IS. D. 

"l'rULARFS 
JeUersOll de ·AguiU. 
Rui carnelro. 
Lobáo da au .... 
WUson Gonçalves. 
J06sphat Marinho., .. 

SUPLI!:!mlS 

1 Menezes Pimentel Olcenclalõ)':a Leite Neto. _ - ,. 
a Benedltlto VaIladarea. 
, Aar!\o Stelnbruch. . 

P. ·r. B. 
TlrDLARD 

. Amaury Sll.a (lIcho!ado)~ 
Bezerra Neto. 

Edmnndo Lev!. 

lIlIPLEmES 

I, Argemtro de Flguelre40 .(.~)" 
8. SUvestre PW1cies. -
a. Melo Braga. 

U. D. N. 
. rlTtl.t.AREI 

Aloysio de .;;arva1á~~ 
,Eurico Rezende •. 
MIlton ()a,mpQI;' 



Sexta-feira 3 --
~. Monso Al"ln0ll. 
9. DanIel Krleger\ 
B. JOMl AgriplDl)., 

Reunft'les 

Quarta·feira. a.s 16 bol'a3. 

Secretario: Roruwào Ferreira Diea. 
OfLCUU l.Iegislativo PL-8. 

t··) Em SUbstituição do Senhor 
Amaury Silva, como titular. 

Comissão 
d" Distrito Federal 

(1 MEMBROS) 

Presidente - Llno de MatoS. 
. Vice-presIdente _ PeQ.Io Ludovieo. 

C9:MPOS1çãO 

1". S. O., 

'lITULAUES 

Menezes PlmenteJ •. 
Pearo Ludovlco. 
LiDo de Matos. 

SUPLEI\'Il!.S 

1. Fillnto Müller. 
9. Eugênio llaJ"rOO. 
3. Herlbaldo Vieira. 

P. T. a., 
TlTUL.\nES 

oscar Pa.s.soB. 
D1x-Hult Rosado.! 

SUPLENTES 

1, Aarão Ste1l1bruc,h. 
a. Antônio Juca.. 

U. O, N. 

Tlftl1.I\R&'i 

Dlnarto Mariz. 
EUrico Rezende. 

StrPLENTIS 

1. Lopes da oosta. , 
1. Zacharia. de ABs1ll1çlío., 

, 

,Reuntoes 
Q'lll1tfls-teira,s és 10 boras. 
~J"'LO dano: JuJ1eta Ribelfo dos san-) 

w.,. Uí.{.!la! LegISlativo .PL-8. . 

Comissão de EconomIa 
(9 MEMBIlQS> 

PresIdente _ Flllnto Müller tPSD) 
Vlce-Pl'elSi<l.ente - José Erm1l'1o -

(PI'B) • 

COMPOSIÇÃO 

P. B, O. 
'I1'tO'U,Rn 

Fillnto -MlW .... 
Eugênio Barros., 
At1l1o Fontana. 
JOõe OUlomard Olcenclado); 

St1PI..UlTEB 

1. Jefferson as Agu1ar (.)~ 
11. Slgofredo PMheco 
8. 6ebastJáo Archer 
•• .Jooaohat Martnbo 

SUBsnnrIOS 

I. José &airala 

José Ermjfto 

~. "I'. S .. 

~ 

Nelson Maculan (lIcenciado> 
.Júlio l"t1te 

::.uPLENT!S 

1. OScar Pt13SOs lU) 
I. Bezerra NetG 

SUlIS'l'lTU108 ' 

J.M.lo ar,;a 
I •••• A :'ndicp 

OIARIO DO CONQRESSO NACIONAL (Seção li} 

:O. D. N, 
'nT1l1oAl!ES 

Adolfo Franco 
Lopes da Coste 

.""tENTEs 
1. José Câ:lwc'!. 
2. Zacarias de Assunção 

P. T. B. 
:rJTULAREs 

Argemiro 1e Flgue!redo.1 
Ber- na Neto. . 
Dl:x-Hult Rosado. 
Pessoa de Queiroz. 
J,Sê E:rtnlrla, 

suPLENTES R,eUD!ões tIl:rça-feira: 16.00 boras I 
Secretário: 01d Brugger, Auxillax 1. 

LeglslaU"o PL-10. :' 

Nelson Maculan (licencIado)'." 
uno de Matos. 

(O) -.i::n substitUiÇão ~ Se
nhor José Gulomard como 
titular. ' 

- Em substItuição ao Se-o 
ILhar Nelson Macu1an, como 
titular. 

Comissão 
de Educação e Cultura 

" MEMBROS> 
PresIdente - Menezes Pimentel 

(PSDl 

Vice-Presidente - padre calazans -
(UDN) 

COMPOSIÇÃO 

P. S. O/~ 
n'lULARES 

Merezes Pimentel 
Walfredo Ourgel 

St1PLENTES 

1. Benedito Valladares 
3. S1ge1'fedo Pacheco 

SUBSTITUTOS 

1. Leite Neto 
p, T. a. 
T~ 

Pessoa de Queiroz 
Amaury Silva (licenciado) 

1. Vago. 
:I. Vago. 

St1PLENn:s 

U. D. N. 

m-uLARES 

AntonIo Carlos 
'Pa.dre Calazans 
Mem de Sá 

" 5. 

Amaury SlIva rucenc~do)",
Aurélio Vlanr.a. 
Antônio JU(·i1. 

SUBSTITuTOS 

1. Edmundo r~evl. 
2. Meio Bra·ga. 

U. '-lo N., 

TITUVRES 

Daniel Krteg~1". 
Dinart.c Mariz. 
Irlneu Bornhausen. 

Lopes da co..~ta. 

SUPLENTES 

~.' Jl.rolr o Frrlnco. 
2. Eurico Rezende. 
S. Juão Agripino. 
4. Milton Campos. 

}'!; 

TITULARE.] 

Mem de Sf<. 
SUPLENTES 

1. Aloysio ri? Carvalho. 
Reuroões: 4ás feira.s _ 10.00 ho ... 
raso 
Secretârlo: Cid 'qügger. AuxillaJ 

LPglSlatl"o, ·PL-IO. 

Comissão 
de Legls' ação Social 

'9 MEMP'tOSI 
Presidente: Vivaldo Lima _ PTB, 

Vl~ç-F~'c.s: .. ::nte: - y Carneiro -
<PSD) • 

COMPOSICÃO 

p, S, D. 

TITULARES 

Janeiro de ~1l64 21 
r 

1.. Lopes da Costa ,r-:---t 
•. _as de Assunção ;_' _'., , ,\., 

Reunl6os: {; ... feira.. àS 10 bor ... , 
StIPLrrn:s '1 

'locr.tArJa, Vera de Alvarenga Ma-
rra, ':>flc!al Legislativo, 1'1.-7", i 
~ 

(O) _ l!;m Substltuiçli.J ao Senhor 
José Ouiomard como titular. 

(00)· _ Em subst~tu1ç§.o ao Senh~ 
Ame.ury tü ... como tiMar.: 

,~ 

Comissão / 
do Polígono das Sêcas 

('/ MID~ROSr \ 

~esjdente - .""uy carneiro C?SDr 
Vlce-Prosldento - Aurél;. VlallllAl 
(PE::.' -

COMPC~"'''''';''': 

P. 1. D. 
'!'T'1'ULARl!:S 

WV on Gonçalvet 
Ruy Carneiro 

SUPLENTES 

1. Sigefredo Pacheco 
2. Leite fqetó 

.... 'T. B. 

rrruLARES 

1.I1X·Huit Rose.do 
Aurélio Vianna 

$UP:::NTES 

1. Argemll'o de Flguelredl) 
2. Ar on ql Melo 
3. Julio Leito 

U. D. N. 
TITULARES 

l:nnarte Mariz 
Jo<é Cândido 

SUPLENTES 

1. João Agripino 
J. Lo)'es da Costa. 

. Reunlôr fia feIra.!! 16 horas: 
Secret.árlo: Ney passos Danta~ 

Au:'(ill'lr Legis!atIvo. PL~9. 

Comissão de Redação 
l5 ~\fE.. .... ..3ROS) 

SUPLENTES 

1, AdoUo Franco 
~ Milton Oampos 

Ruy Carneiro. 

Walfredo Gurgel. 

JOSé CaJorns.rd (llcencladC}.'·. 

Raul Glubert. 

PresJdé:lte ~ D~x Hult Rosado 

!IPTBl. 
Vice-P. ~sjdente _ ...... Parlre Calazans. 

3, Arnon de Melo 
Reun,ôes: "a-feiras. _ 15 00 boras. 
SecretárIO: Vera de Alvarenga Ma

tra. Oficial Legislativo PL-'l. 

Comissão de Finanças 
(15 MEMBROS) 

Presidente - Mgemiro de FigueI

suPLENTES 
f. Leite N~._ L). 
8. Lobão da Sllvall·a.. 

3. Ellgênlo ros 
4. Jw': r ·te 

S.UBS'tlTU'tOS 

l.tlUo -
redo - 'PTB). 

Wo!eger 2. José ~<:ail'ala., VIce· Pre.s"ldente - oaniel Q..J. 

-.(UDN). ~ TI 

'P. S. P. 
e. -'osrçXo 

l'I'1"ULARES 

Victorinc FreIre 
LobÃO'de Silveira. 

Slgp; I'p....... PachecCl. 
\Ytffi(lt'l Gonçalves. 

Leite Neoto. 
·sU"PT·F:NTES 

L JOSé GutoMSl'd -1cenclado), 
3 EllIr~n1o Barros. 
3. ·1:enp"p~· PlmpnleL 
" Atflto · .... ontan'l. 
5 °edro r."nl'lvfr.o. 

SUBSTITUTOS 
1. José Kairala. 

l'ITUt' :s 
AmRwy r lva l11oe: do) 
.ae~ ;')Jr'- .~. ~Ira 

Vivaldo Lima 

1 't!' I ~'1!l" I·") 
::> Pessoa de ~uelroz 
::I ~tônio JJ.1(~ 

StrB~ 1 rITOS 

1. Melo Brag!" 
O, D, N, 

l'lTULJ~'l:ES 

Euricc· RezenC1e 
I: \nt<lLI,," .. los 

cOMPOSJçAQ 

P S D. 

TITUl.AREs 

WaJfredo Gurgel 
Sebastmo Mcher 

snpwmTES 

t. Lobão da SlIVelra. 
2. JOSé f'eltciano. 

SUBSTITUTOS 

1. Menezes Punentel !l1cenciado'. 
P. 'I, S. 

rrrtTtAREs; 

Dix flult R.Qsado. 

SUPLt:r.'TE! 

Heni:>.11C1<. Vlelra. 

U /J N. 

1'lTVT Arms 

P>1<1fe C!11:'t/.anB. 
J'Ht!) L·e'~e 

'lTt'I.F.NTr.S 

J /q;'!" '\~r'pmo 
:! ,r"~,H'tJtl~ Ml1f:nho, 

Hp'II\I{'t'.<> ."""-' Feir(l.'; M 16 hOrD!I. 

"'1",' t··,'1r.t> "';'Pi,...'l :\brdilal.) . ..Jt,cU\\ 
LN\,I.'Il::\f,IVO, PL-fj. 
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de Relaçõe§lExteriores' Raul Gllbertl 
;11 MEMBROS) Rauniôes: QulDt.s-leiras - IS bo-

~ , ras) • 

prorrogaçõ~ 

Antonio CarlD3 
Padre Calazans 

SUPLEltts 

SUPI.;J.Om 

Até 14-12-1962 - Requerimento nú ... 
mero 611~61, ,a,provacto em 15-12~61; 

Até 15~12-1963 Requenmento 
U9 778~62, aprovado em 12-12~62. ." 

Comissão ' 'I 
Presidente -' :Jefferson de Aguia.r 

cPSDl . Secretário: Eduardo :::tu! Barbosa 1 Dínane MnJ'1ns 
. " .. Au.x.illar LeguHatrvJ ?t.r.l0. 2. Lopes da Costa. Membros - Partidos 

( Vlce-PI]Sldente - PB.SWS de QUf'-
roz lP'1'B1. '. 

t:o:n>Cl;IÇ10 

P. S. D. 

- %'lT!>LAIlES' 

t-;,Beneátto Valladl:1.res. 
:Fl11nto loJ-Üllet... 
JeUersOll ce Agutar ~ 
.Aarão. StetnlJrucb. 

~UP~NTES 

-1 Menezes P:"'Ilentel. 
2 Ruy Carnmro. 
3 José GUJu!Dard 'Hicenciado). 
4. Vict-orlDO [<ireire. -

6U13Sl'ITUTOS 

1. José Kalralli. 

P. r. B. 
l'tTIJ'LARES 

- Pessoa de Queiroz. 
Vivaldo uma:. 
Eduardo Catalão. 

SUPL.EN'fES 

1 OScar Passos. 
2 Argemiro.ae F'igueiredo, 
3 AntOnio J ucll.. 

U. D. N. 

nruL.,\!l.ES 

Antôn10 Carlos. 
Jose CândIdo. 
Padre lJala7.ans. 
Arnoo de Melo. 

'--, 
SUPLENTES 

1 Dnn~el frnegcr. 
2 l!:ur!l!o Reu·nae 
3 João ·A~rlpmo. 
a:l Mero d~ Sá. ,-

Reuniões:.. 5<1:1~feir~ - 15,00 ho
rns. 

Secreté.rto: CastejaD J. B. BmoeD. 

Of1r.lal Leg1s1at:\·o, Pl .. ·6. 

COIT,issão de Saúde 
nó ~H::'\IBRUS) 

Presidente _ 'Lopes da Cbsta 
UDN. 

V1ce·~res1dente - D1Jt~Huit Rosa.ào 
(P'l'B) 

CUMPOSIÇAO 

P S, D. 

Tl'l'ULAHES 

- Pedro LtidoViCO 

Slgetredo Pacheco 

SUPl..ENTES 

t. Eugento Bastos. 

I. Watlre<1o G~rgel 

P.I.S. 

rn'ULAREB 

Olx·Hult Rosado 

Suplente 
Antõn.1o JUCA 

.de 
Com:ssão 

Sequrallcá flacional 
'7 MEMBROS) 

PreSidente _ Zac.anas de Assunçlio 
mONI. , 

Vice~Pres1dente - SUvestre Pérl .. 
eles (P'l'B). 

COMPOSrçAO 

PSO 

TITULARfS 

JOsé Guion1ard <Licenciado) 
V1.ctorinu Í'''relre 

SUpLENTE,S 

1. Ruy CarneIro 
1. At1l10 t< .... On!:.an9 (.) 

SUBSTI'lVl'O 

2 _ José K.aú·ala 

p.r B. 
TITULARES 

Snvestre Pé.ricle.s 
Oscar Passos 

SUPLEi'iTE.S 

1. D1x~Hult Rosado 
2. Vago. 

0.0 N. 

TITULARES 

ltmeu Bornhausen 
ZachariU de Ar"c;umpçâo 

SUPLENTES 

1 Adolfo Fracco. 
2 Eurico Re.:iende 

P.~ F. 

TITULAR 

Rau( Giubertt 

60 PLEN'l''E 

1. Miguel Couto 

R.eu"1iões: Qu:.ntas·feiras - (16 bo
rasl. 

SecretárIo: Alexol.ldre Pfaendel, Ofl .. 
elal Legislativo PL-8. 

C·) ~ Em substituição ao sr. JOSé 
QU10marQ, como· tltUHU. 

Comissão 
de Servico Público Civil 

" (7 MEMBROSl I 
~;i.dente ~ ~Snvestre Pérlol~ s 

Vlce-Presldeu\<> - LeIte Neto (PSD>. 
'\~ COMPOSICAo 

PSD 

TrrouJtIrG 
~lte Neto. 
6igefrcdo pacheoo 

SUPLENTE! 

t. VlctOrino Fre1re 
'l Benedito VallSdaT(:4 

P'l'B 

TlTUl .... RES 

Silvestre Pêr1cles 
Nelson Maculsn 1l1cencladOl 

_ SU1'LF:NTtS 

1 FAmundo Lev1 

0,0 N. 

DPLENTm 
DO N. 

LOpes :ia COSta 

SUPLE:NT:B: 

Padre Calazans \

' 2 lI.go 

TITUL.\r.:r.S 

AntonJo Carles 

PL 

TlTULAB 

A"Oyslo "de Carvalho 

SUPLENTE 

Me.m de Sá 
Reunlõe$; rerças-fe1.r:L3 - 1e.OO bo

ras. 
Secretário: J. Ney Passos Dantas 

Auxiliar LegiSlativo, ·PL-9. 

---
Comissão de Transportes. Co
municações'e Obras Públicas 

(5 MEMHROSl 

pres1dente JOSé Feliciano (PSD). 
Vice~pre.sjdente ~ lr1n~il Bornhau .. 

sen iUDNl. 

PSD,', 

;rrnn.ARES. 
José Fel1ciano 
Sebastião ATcher 

SUPLE/ttS _ 

1. Jefferson de Aguiar 
2. FUinto MuUer 

1 Je~ferson cc Ag'..Un.r - R~la.tor 
P8D. 

3 Lobào õ.a S1l\·,;jin - PSD. 
3 Ruy Carlli".ll'O - PSD. 
4 Benecl1cto Vala. ares - PSD. 
5 Wilson Gonçn:ves - PSI). 
6 NelSon MoZl-c'J.lan _ PT.H. 
7 Silvestre ttcn.Cles _ PTB. 
8 NogueU'a qa G~ma - ?m. 
9 .Barros Carvalho - PTB. 

lU Damel Krreger =- V,ice. !>reslden· 
te - UDN .• 

11' Lopes da' çosta. - DON. 
12 Milton 'Jamoca:; _ UDN 
13 RerlbalC10 V1ê'lM - ·ODN. i'- í 
14 Ruy Palmelra _ UDN 
15 Aloys10 de Carvalho - PL. 
16 Mem de Sá - PL. ' 

Comissão Espesial do Projeto 
de Emenda a Constituição) 
nQ 3, de 1961. 

Alter. o i ,1' do art. 181 ela 
ConstitUição FeoeraJ. 

tAposentaaoria.. do. funclonárlO 
El.Os tr1nta aDOS de servIço}. 

Eleito em ar .. S-62, ·salvo os Srs. Se:-

pTJl 

TtTt1~ 

Bezerra Neto ' 
Lino de Ma.tos 

juactores: • 
,I Lobilo ela Sllvelra 
-j \V1LSon GonçalVes e 

1. Silvestre 

SUPLENT:Ea 

Pél1c!S 

UDN 

I'lTUt.Aa 

Irine!l Bornhausen 
SUPLENTES 

Zachartas d·e AssunÇãO, 

; Amaury SitVQ, d.eslgnado em 23 da 
iabrU de 1963. 

Pr.orrogações: 

Até -15 12~1962 - aequerimel!lt.o nú .. 
Clero 61O~61 aprovado em 14-1:i!-1961. 

Até 15-12·1963 '- ReQUerl.n1ento 
numero 798~6.:!,- .áprov~o em 12 dO 
C1ezembro de 1962. 

Memoros - Partido: 

1 Jeffers.~D ae AgUlat - PSD. 
2 Lobão da Silveira ~ Relatório ~ 

PSD. . 

Reuniões; 
boras. 

::$. Ruy ca. .. ·neiro _ ·PSD. 
Quartas-feiras - 16,00 .4. BenedIto Va.lladares _ PSD. 

5. WilSOn -Gohça.J.ves _ PSD. 
Secretário: Ales:andre 

Ofictal Leg1s1at1v~, Pl.,,-S. 
Ptapnilet. 6. 1:)Uvestre per~es - Relator·_ 

'P'rB. .. 
.1. Rmaiu-y Silva':'" PTB. 

. D. G. N. ~4-U-63 (S. r.1 Pág 2.VU 
Comissão Especial do Projeto u. ,Nogueira da Ge.ma - PTB. . à C '., - 9.' Barro> Carva.lbo - P'l'B. de Emenda ,onstltulçao 10. Do.mel Kr.eger -DON. 

n9 2 de 1961. u. LOpes da Gosta - UDN. 
, . 12. MIlton Campos - UDN. 

Dl..~e sObre: Altera' Os artl.- 13. Ruy Pa.i.melIa _ UDN. 
gos 26, 56. fi.8, 60, ,110 ~.o p::1rà- 14 . .aeribalào Vieira _ -UDN. 
g!tUO únlCO do art. 112 dl1 Cona--. 15. AlOysio de Ca.rvaJho 
titUlçã-o Federa!. . / dente _ PL~ 

- _.o..1'illl,!llZaç!l<) II.dmlnlstratlva 16. Mem de Sã _ PI. 
·dó DiStrito .t'eC1era1. 

- \l'encltllentos dos desembar-
gadores do rrUmnaJ. de Justiça 
do Distrito FeCleral;" 

- régime cle rendas cio D!strl~ 
to Feaerru: 

Comissão Especial .do Projetí 
de Err'nda a Constituição, 
nQ 4, de 196.1. -_ composição da· Câmara dos 

Depuoo..o.os e' elo-' Senãdo Federal 
• do 'I'ribunal Super10r EleitoI'9.l: Dá nova redacâO 80'- item D 4G 
_ .". >t>rocesso d8 eScolha do Pre- art. 9ó da ConstitUição Federe.!; 
sid.ente e elo Vice-Presidente do UrreClutibUtctade do" Venclmen-
TrlbUUa.l :tegional· Eleitoral do tos dos Jutzesl'-
Distr1to .Federal; , Eleita em 27-6:-61, salvo Oa SenhO-

- apIícaçáo da eota do tmpôsto res Senadores; -
do renda ,'in'aa aos Munlci- Lopes da CO$tA, desJgt\ado em 29 ele 
piOS;· out.ubro de 1962; 

Elelt. em 15-6-1961, com exceção Lobão <Ia Silveira, designado 'em a 
,ãos Srs. Senadores! de abril de 1963; . - , 
~rro3 .Carvalho 4eslgnado em Bezerra Neto, designado em 23 '~ 

80'2-1962., abrU de 1963. 
.. elson Macula..n desJgnado. em. 

15~5~1963. p.rgrroga,ções: -
Lobão da Silveira - designado em\, ·Até 15-12-1962 _ Requerimento, 'ó:\I ., 

23-4·1963. . - mero 609-61, a.provado em 14--12-61; . 
Lopes d.a Co.sta' designado· -em Até 15-12-63 - Requerlmento· m. ~-

29-!0-19G2 ' mero 179-62: ."rovedo em 12-12-62. 
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Membros - Partidos ouido Mondin - Des;gnado em 301 Comissão Especial do PreMo Comissão Especial do Protelo 
1, Jefferson de AguIar - PSD. de outubr,O de 19,52: I i d I de Emenda à Constituição I d.! J:rr.enda a Constltlllção 
2, LoDOO da Silveira - PSD, Jefferson de A ,11 nr - Des gna o n9 10 de 1961 ' n9 1 de 19ô2. 

3. Ruy Cal'llelrO - PSD. I em 23 de abril ae 1963: . ' 1'-
, 4. BenedIcto vallacta.res - PSD. t Ruy Carneil'o _ Designado em 29 . ,Ac~e.')ce~t:\. 1.?a,Tãg-raf~ ..1, o art, ,15 IAltel:l a rl'jJ.\,'ã'1 do art. 186 

5. Wilson GOnçalves - PSD. de abrll de 1963' d: ConstltUlçao Fede.aj aplIca· da COtl-"tHu.Ç'>11J r·,trtel~te ti )'.m_ 
6, SI1" ". tre P'rl'cles - PTB. • ('80 da 'j?·"Cela ,;rOV6mE'llte das ti d • 

" I;; 3 gatonf> <l e de COT:("JISí. pa'e .. 
7. Bezerra Neto - PTB. Eurico ReZel1l1e - De~Z'nado em 2 "cota.'; De lmpL.:.t..: .. de.s·vl~1.1Qas 60s' t westil. ... -.lra cw Cd~~ü \n\Cla\ oa 
B. Nog·JeWa da Oa..:.na - PTB. de ab~'U~de 1963, MunlC'lpioSJ, I Ct:rl'rlnL fmntu :lrh a prll~:(:.lO 
9. Barros cal'valho - PTH. Pinto Penetra _ DesIgnado em 23, Eleita em 282 1962. saJ" ~ 81's., de no:neuçnes jn~e!"~n3'J. 

11. Lopes da Costa - UDN. 1 ! Ele:ta em 10-5.1::'62. sa!\o os .;5:s. 
10. Dame; Kneg:er _. UI)N. de abril' de 11103; 1 Sln:;1or a s; 

12. Mlltun campos _ Vlce.ltresidente Bezerra Neto Designado em 23 Lope.~ da Costa - dfS·~:1.lC;O em ~: !!01U
I 
('~. 

_ UD~ _ de aor:J de HHj2. 30.3 1:'32; 
13. Henlla,ao Vielra - UDN. 1\1l1adurY19'~21iva - designado em 23 \ GuJao M0n Ln 
14 Ruy PalmeIra _ UDN. abru e v, . 29:{) i~Hi:!; 
15 Aloys.o de CG~'alho - PL Prorrogações: \V.lsun Go::ça:~'rs 
16 M<c:m de Sé. - PL. 

de.,;~ ::.,HIv em • _:o.~t'r,€'l,e~ P:mtn:.el 
, ..... -0· 1. 162, 

I, Wll!:;on (}'J11'-2] i CS 
cH>.~L~:r.ado em ~3-'i-19C3, ' 

dc.s:c:-nadí.. em 

d~!gIl;,::iO em 
. Até 15 de de.~embro de 1962 -123_4 19u:.l . 

Requeruuentu nl,! IJOU;;.bl..aprovado em ".:1,1' Cf; Rezl'n:e 
- E I d PrOl'elo' 14 de d,mlbro de 19.1, , "3 4 86" I"OmISS,' Q spec:a O I - ", 

C t'l' ~ Até 15 de dcl.lu')l'O 'de 1963 - Re· 
de Err.enc!a a ons I ulQaol qUd,mento r.1' 181,,62, aprovadc em 2/~.9[96:trlPlllO -

d ' é 1 Lelte Neto - de"i-znado em " ..•• 
':-SlJ;JH ,o em ., ;" 4-.963, 

J J?'Jnro RE':'crde de,-io.:n du em 
dt.:.s."nl 'i e.l\ •. 123 .'1'1: 13'&; 

nº 7 de 1961. I ~ de ~ezml.>ro óe <962, ' 
Silvestre E" ,lc!es Da nOVa redação a,o art. 65, item I . Membros - Partidos ? ·963 

... .l 4 1. ; 
des.2na<10 em J'JflU A,gnpino d.2_-:gnado tm 

- .!·j~4· Wf3; 
l, da Con.stiLU!ção Federal. 1 Menezes Pimentel _ PSD 

Ce. tl,eH Pinh-ziro 
l Ut.spbe .:;ôbre a.s matérias da :.1 Ruy CarneIro - PSD. 23.4 1963 

dn.s:'?r.ado em I A lff'lio \ iM:.na 
, - J3-4· 1963. 

em 
compE'lcnr.!la privativa do SenR(jc 3 Lo,)ao da Silveira - PSD 
mClU1l10o as de propor a exonc 4 Fetfersun de AgUIar - PSD 
racao aos Chefes de mIs..'ião Ulpíll- 5 Guido Mondill - PSD, 
n1J.'lca de carater Y'~Imanente e 6 ·Pint.o Ferrelra - PSB 
a.provar o cstSoeleclmento, rompi- 7 Bezerra Neto - PTE. 
mento e rei.lt-amento de relsl:ões I a Araury BUva - TB. 
dlpwmn tle3s com pases esu aO-I 9 V;vaJdo LIma - PTB. 

H) Daniel Krieger - UDN. 
gelfO.'i I, 11 Eunro Rez'~'1de _ UDN. 

. 9" 1 12 Milton CampOJ - UDN. 

1 .tefterson <1;> .gujar _ PSD. 

2 Wilsoa GonçtlJves _ P$ll. 

J Ruy CarneIro - p~" 

4 

ó' 

LoLão <L'\ Sll'u~iIa _ PSD. 

Gu:Jo' Mondln _ .t'SIJ. 

I:. SlH'e:olrt Penei.;.. .:.... p·rB. Eleji.a em 4 de outubro de 1 o . 561- 113 Htnbaldo Vieira _ UDN. 
t'O Co') Sen.tlOre SenaJores; 14 Lopes da Costa _ ODN. 

0 "10 '10I1cl1n de 19nado em :W 7 Nog"",ra d'" G 'rrla _ P'~'l~ "" o .' -" I 15 AJoY:Jo de Ca> valho _. PL. 4 .... «" 

CP out,ubl'O de 196::; 16 Llno de' Mato _ PTN. 8 B[I.;ros carvulh,; _ pTH, 
VrvalClo LIma - deSIgnado em 31.!! 

QC' malçü ae j962; ! . 9 ~t.gc _ ?Tb, 
Ruy CàI'neli'V - de.5ignado em ~3 Comissão Esnecial do Proieto 10 Milton CamIJOs 

UD~ de aonJ oe H1G3: -I E' d ' C I·L· N 

Wll!')un Gonçalt'ES _ designa.do e:n ae mero a a ons IlUlçao 11 
2',} tit' u\:)n\ dI' \S63; . 

Herib,lJdo VIeira uu~ 

Eup,·o Rezenl1e _ deslguado em 2$ 
de at}t}j de W63; 

Plllt.Q ("rrre'.ra 
de at)rtI de 1963: 

desIgnado ~rn 20 

Acrescent.a Hspos:tlvo ao artigo 
15 I'evoga o i!.em V e o § 6~ do 
artigo 19 S:J~3tltUit1 o § 59 cio ar
tigO 19 e o il't 2Z da Constituição 

12 Lope.:s da CO.5!a _ UON 

13 João A;rip~ll~ - UU~. 

14 Emko Rezende _ lJ UN 

Amaury SiJYil - de-silmndo em 28 15 ·/oMoh:H ~1Minhrl _ S le!Zpnda. 

f'I'Qrrogaçno: 

\(" 15·L!.·!.'Jti3 _ Rf'quer\lYlr>rto 0.9 
7l.l5·t::l, aprovado em 12· 12· l:fü:i. 

M~mbro5 - PartIdos 

1 <'efter:'uIl de Aguiar - PSD 
:.! \'v'!lSUB Gonçalves - p~U 
;3 f(,U} Carnel1'o - p::;U 
4 Lot;Ju(,., OH SUve!ra - PSD 
!> LeIte Net-l> - P5D 
ti Menezc:,' PlnH'llleJ - ~ SI:. 
j, SIlvestre GencJes - PTB 

l'\o),ueIra da trama - P I B 
9 BarrQ,!, Carvalho - PTB 

lU Muton Campos _ UDN 
11 HeribaJdo Vieira - UD~ 
12 Eunco Rezende - llDN 
13 João Ag~lpmo - UDN 
14 Damel Kriecer - UD~ 
15 AlOySIO de c:arv:ilbr - PL 
16 úurello Vianna - PSB. 

\ • ' 1963 I I Modifica l- regtme de d;$crimi-
",e abrU <1e : nação de rendasl. ~6 Lino, de tvlatOl.. .- PTN. I --

Prorrogaçoes: , d P . t Eleita em "O de novembro de 1961 'Comissão Especial o rOle o 
Ale 15 de (jezem~ro de 1962 - Re-

I 
salvo os S1'S SenoQores: I de Emellda a COllsll'tl'lcão 

'4u~nmeIlIO 0 11 ~-7-ól a;Jru\o'J.do em 14 , >.I 

de dezembrO de .96lo Barros Carvalho - Designado em Comissão Especial do Praieto I r' 2 de 1962. 
30 de malço de Illfi2, 1 de Emenda a ConstltUlcão ' 

quenmentu n
Q 

780·1'\2 aprovado em 12 de outubro d .. 1962, rendas em faVor dos MunlCli)fOs 
Até 16 de :lezemJ;:lro de 1963 - Re~ \ GUldo Mondlll - De:Slgnad( em 19 n? 11, de -,963. . Iln5tituj nova discriminação de 

de dezpmbrc de :962. Jeftelson de Aguiar _ deSIgnadO) A{'Te,~l'l:'ll,J Df1raf"rdfu~ 4" e 5'" ao brasileiros) , 
Meffioros - Partidos ('.~, 28 de abn.' de 1963: 8ft . 2,ft da Constit'l ção Federa; 

ICml\<:c. .'. novos MUlllCiP'OSl, E:dta em '.l3-5·1D62, salvo os Sr!. 1 Menezt:'s '!n.en.e-l - 1'SD. Ruy Carnelro - designado em 23 ',em uOl'es: 
2 Wibon oCinç,ilves - Pl:3D. dl abril de 1963; I Eleita em 28 3 1962, sah'o os Srs 
3 (.00:;0 da Sl.lIe:ra - PSU. d 23 .s.emv,ores: I WUSUll Uonçalves - des:~nado em 

R PSu E'lrICO RI:'7,er.ue.,- eSignadc. em 11 '::J 
4 uv Caril, .~o - de u.bnl de 'l!63', vuidü Mondin _ d.e,si,rnf'do em .' J::I-4- ';0 ; 5 Gu.do Ml,.nd.n - POSU 
6 S "j DOU d- 23 2!:> 10 H~62. U€.lte Neto - de~lgn3.,j'U .:.m •••• u :l"'e~tre r-er.ces - ~... . Amo.ury S.·\'a - des\g!1à. (.; em l.wllson Gonçalves _ des!gnado em '.:'.J 4-l!Jt;::J, 
7 Vlva!~ LIma - P'lH. de abri.! de ~963: 23-4.1963; . I 
9 Pll1'u 1<ar,,-J'3 - P'TB 2:~-4-1963', ':i-e.HHj;j, 
8 Amllut'jI Sl:va - 1''18, I Bezerr:l Nek - jeSlZ!1ndo em 23 Et..!rlco Rezende _ de~11:na,!:f' em Ju.suP~<Jt MarInhO - de':i!r..rlldo em 

la E:u.':u Rf':.~r,C1c _ UIJ:-J. de abol de U'iJ3; 
11 0 "1' Krlr,rr _ UU,N João A~rJpino d;;signado em g',r1':0:: ,'nde designado tlU •• -' .- PrO!T02,Ur;ões: 13 4 19'3 12 M:;'1):1 Cnm;Jus - UUS. • - ... , .!3 i 1:r,,3. 
13 H~r,tJi;l:,1u V'~lra - UD:-.l. Até 15 de dezembro de 1382 - Re· CatI-et~ Pinheiro de".~"'.ado em 
14 LO'"1Q~ ctn C(lf',l - aUN quenmt.uto n.Y üOõ·6t, aprovado em 2::S-i-lV5'3. • 
15 A~,;"·;., LI' C"n:lllho _. PL H -de Qez~mtJro de ,9tH: 

l'i . L:n'; ::o'" /''''0'J, PT:-;I At:. 15 de ju.er.~.}'O de 1963 _ 

I qu;>r,n 1"11tO n" 18i-62, allTovaC10 
12 de cll'í'f'n: );·0 de IS62. 

r ~ 0 0 ", _,'I ú'o Pr,,'I"O I 
\.1_ "., ,) - .... -.... "v ~'':' Ll.1.:'}:J,oó' _ Partidos 

fi? ,1.. ''2'1":8 a COi1StLL~~":'.J 
J~flL.,·.ull Ue Aguiar - PSD. 

n\! t.~. \.~~ 1 SSl . 2 Meneze,::. Pm,futel _ PSD. 
, ! 3 Fl11Dt.o M.ti!Jel' - PSD. 

4. u'Jldo M ndlI) - P . 
<'1(" e,,~·i:nj.{l 'te'''' ao art 31;' t.I0

1 

SD 
Ca~r 'jlU n - PrJ"ldenle da Re- 5 R:lJ Càrnelro _ PSD. 
p'l_lll'" - 03 ~·ncr.an <':un~llTu· 6 A!uaury Silva _ .2TB. 
Clu~,a n\l 4 je ,951 Q~e tnstltUlull 7 Bano::. ,:a:vlllho _ P'I'B. 
o ,;'.-!!'-r-m 18r!an, .. ·nta! de gOllêrno 8 Ar~Endro ~"g11t'iredo _ P'1'B. 

ISo,,!'e n e;.:\mf'ra~ao- por oro-I 9 Bezena Neto _ f'TB. 
postá do Senado do ehetli' de 
nlls!'flo dlplomdttC(l de carater 1

1
°
1 

Dan.lél ~{ritgp - ODN. 
EUrIc{' Rezende - UDN. 

permnnent,el. :2 MIlt.on Campos _ ODN, 
J!.1elta em li de outubro de ~I1L 13 Heribaldo V"eir!1 ,_ UDN, 

1alvo os SrS Senadores: 1· Ruy P(llrnelra _ UDN. 
Vivaldo [JinJ8 - Designado em 301 ro: AJo:vs.c de Carvalho _ PL. 
te março de ]9.132; la Uno de Matos - PTN. 

Re-
Ptorrog.:!cao: 

em Até 15-12· 1\::;:j - R:nurr';rtent-c D' 

'

-lU4-ti2, aplD'w:io em 14' 14 ,':;.. 

Alem OI o~ - PartIdos 

/

1 JeflerWll de, Aguiar - PSC 
2 WliS"Il Uonçalves _ J?SD 
3 Ruv CarneIro _ l'SD 
4 Lo1âu da '31;vflra _ PSlJ 
5 GUIdo Menciin - PclD 
6. Sltves.ue Perlcles _ P'l'B 
7 t-.Ju>,ueil·a do (iama _ PTB 
8. BJrros Carvalho _ PfB 
9 Milton Campos _ UDN 

10 Hertbaldo Vieira - UüN 
11, Emico ,iez,ende _ CúN 
12 JOâc Agripino _ UDN 
13 Lope~ na ("o~ta _ unN 
14 Alov."lo dI' ('art>alhr _ PL 
15 Miguf'l Couro _ PSP 
16. catete PInheiro _ P'l'N 

Prl.lrro:;<iç'ã",: 

Ate 15 12 hl32 - Rcti:.l.erln1f1nta nO 
.U'> LJ, a.Jro .. ",uu em 12 J.~ H.02. 

L' 
~ 
'I 
4 , 
6, 
7 
8 
9 

lO, 
llo 
12 

i 13. 
1 14 . 
15, 
1o, 

l\.lembros - Pa.rt!Jos 

JeUet::'-.ln de Ag'.l.:u _ I?SD 
W • .L,·qll Lrunr,.a.v .... - PSl. 
lt,U} Ca.rr.elro - PSLJ, 
WJ:J c da Si~ ';€lra - FSiJ 
Leite Net,ç - PSD 
'/J.enf'ZéS Pl'T1E':n rel _ P8D 
Silvestre c1ér,cle.s - PTB 
NU";:.teira aa Gam..- ,- PTB 
Barros carvalho _ ?TB 
Milton Campo .. o:; - UDN 
Re;oibaldo VieIra - UDN 
Jose.phat Mn.rJn.10 - UDN 

. EurIco Rezer,de _ UDN 
Daniel Krieger - UDN 
Aloysio de Carvalho - Pt; 
Llno de M.tt~ - P'l'N di 



DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) Janeiro de 1 ~54-

Comissão Especial do Projeto I l':orr"'""tão: 
de Emenda à Constituicão _ Até 15.121963 .:.. RequerImento nO 
nq 3, de 1962. . '9U-62, aprovado em 12.1~.1962. 

Comissão Especial do Proieto 
de Emenda a Constituição 
n9 2, de 1963. 

Comissão Especial do Projeto 
dê Emenda a ConstitulCão 
nQ 5\ de 1963. 

< DJspóe sôbre a data do plebis· 
cito previ!';;" u .. Emenda Com:ti
tuclOnal nO? O. 

Ele ta em 10.71962, séllvo os Srs 
Smadores: 

Wíl.san Gonc;alCéS 
L~lte "Net.o 
J-oâo Agrlpm. 
EuJ'lco R~zen~t e 
J osaPl1at Mw,nha 

23 4.1963). -

Prorrogação: 

tdesignadO em 

Até 15.12, 19tt3 
'187-62, e,provado 

RH!U~me.nto n~_ 
elil 12 12. 1962. 

Me~ilbros _ Pa,1,10os 

1. Jefferson de Aguiar - FSD 
... Ruy Cameirc - PSD 
3. 
4. 
a. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
_o. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

Lobão da Silveira - i?SD 
VTilwn Gonçalves _ PSD 
Benedito \·c.J~9.dares - PSD' 
M~nezes Pimentel - PSD 
Vallo - PTB _ 
t-logueira da Garr..a _ r"TB 
Barros Carvalh - PTB 
Milton Campos - on~. 
Be:"oaldo Vieira -, lJDN 
Josaphat arinho - LJDN 
Daniel Krleger - UD 
Euric-o Resende - UDN 
Mem de Sá - PL 
Julio Leite _ ,Ela 

.A}t.era Os arts. 141. ]46 e 14'2' 
da Constituição fi'cC2eral ireleren
te ao direito de propriedade). 

Designada. em 23~'4~Hi63 

Membros :.- Partidos 

Dà ':lova redação ao :tem- ~l • {' 
ao ~ 4.9 00 a! tlg:o 19 dá ConstJtul .. 
ção referemes ao- Impõ.sLtl de 
V-endas e 0onsigng,ções: 

1. Jeffer.s.on de Aa:ular _ t>8D 
2 .. RUy Ca,rnelro - PSD 
3. Lobão da Silvena - ySn 

1. Jefferson de Aguiar - PSD 4. WIlson Gonçalves _ PSD 
2. Ruy Carneiro - P'sD 5. Menezes PUllentel ~ PSU 
3. Lobão da ':311ve1ra - PSU 6. LeIte 'Neto - PSIJ. ' 
4. Wilson Gonçalves - PSD 7. Amaury SIf'.'a _ flTB 
5. Menezes PImentel - PSlJ 8. Bezerra Neto _ PTB 
6. Le1te Neto - PSD 9. vago _ ?TB 
7. Amàury SIlVO. - ::>'TT 10. Humoerto ~eder _ PTB 
8. B~zerra Neto- - P'l"E 11. Argemiro de FIgUeiredo _ PTB 
9. VagO - PTB 12. EurlCo R.ezende _ UDN 

10. Silvestre Pétleles - P7:t:J 18. l\-Wtotl campos - UDN. 

1-
2 
8 

~l1emor,-oS - ParLldos 

JefrerSC;;,1 ·d~ AgUiar _ f SD 
Wilson GnucaJv<>,:,. - psr; 
Ruy Cameú'c - PSD. 
Lobão da t:jIJVf'Íra. - psr:' 
Menezes PüutnLel - P~D 
Leite Net.o - PSD 

11. Argp.mtro oe ll'iguetredo - PTB 114. Damel Krieger _ UDN 
"'omissão Especial do pro'Jêto 12. EurIco Rezende - QDN ís. alOySIo de C''''lho - 'i'L 

! OJ 13. Milron Campos - UDN 16. Josaphat Mari.n.b.o _ i'equ.anos 
de Emenda à COl1stituicão 14. Dan:eI Kmger - UDN .' Partidos, _ • jf 

6 
7 
8 
9 

10. 
I!. 
12. 
13 
14 
15 
16. 

Silvest.re Pér eles - PTB 
Nogueira da Gama _ P'l'B 
Barros Canalhc _ fiTa 
Mnon Ca..npog - nDN 
He.'ibalri(j Vl.ira - UDN. 
João Agrlpmo- - ODN 
~urico Rezentie - UDN 

Daniel Kríege-r - UON 
Mem -de Sa _ PL 
Josapnat MarillJ:~o -_ S/legenda 

Comissão Especia'l do Projeto 
de Emenda a Consfituicão 
n? 5 de J 962. - .-

Oá nova redação ao art. 20 da 
ConstittLção, 

,(D~term.na a entrega aos Mu
mciplrAS de 3Q% da a.rrecaaoaçâo 
dos Es-t6.dos quando exceder as 
rendas m~nictpais). 

- E:1eita em 1J 9 1962. salvo os Srs. 
Senadores , 

Wilson Gonçe,!ves LeIte Neto -
Jo.sa.phat Marinho 
lm:ico Resende 

~ J~~iig~~l l~g~)~ \óes:gn.-' Q ~m 2~ de 

PtfflOga.çâo: 

Até 15,12 1903 Requertm\:!1tto n Q 

-78962, aprovado em 12,126'2. 

Membros - pa .. ti"Os 
I, Jefferson ~e Ag'4iM _ PSO 
2. ttuy Carneirc - PSD 
3. LQbão"..chi C;iIveira _ PSD 

_ 4. _ Wilson Gonçalves _ PSD 
"c:<_Lelte Ncr:.o - PSD 

6. Menezes Pimentel _ PSD 
7.~ Vago· _ PTB 

'8. ~rogueira da Gl.ma _ PTI3 
9. .:sarro.s Carvalho _ PTB . 

"'lO. Milt.Jn Campos _ UDN 
11. Reribalão~ Campos _ ODN 
12. JoSapha.t _~llarinho _ UDN 
13. Daniel Krieg~ _ UDN 
14, 'Eurieo Rese~;de _ LJDN 
·lS. Mem de Sá - PL 
16. MIguel Couto' _ psp 

COi11iSS~Q Especial do' Projeto 
de Emenda à tonstituicão 
n9 6, de lSS2. • . 

, nY_ 7, de 1952. • 15. Jos.phat Marinho - 9 legcnrla I' . -- .' - , 
16, Aloysio de carvalho - PL - Comissão Especial para efetuar 

Revoga a Emenda Constitucio- O levantamento da produ cão 
~~,an~e~~~ede~~;~;~o o :~te~ Comissão Especial do Projeto . mineral do país e -estudar- os 
61 d. Constituição b.::ml, de 18 : de Emenda a Constituicão meios capazes de possibHitar . 
de setembro de 1946. n9 3, de 1963. a sua industrialização... ,., 

Eleita em '6.12 .1Ci.:, salvo os Srs. 
Dê. nova redação ;.iOS ttTt!gos 

n Ys 26 e 63 da ConStltuição li'e
dera! (admInistração do DLStrltO I 
Federal e matérIa da competên
ela privativa do Senado). 

cCriadrz' em .virtude da ap'·ova
ção. em 18 9 t963, ses.são ~.rttJ.or .. 
dinána, .ldo Requertmenlo n'- •• 
6õ5-63 • .to Sr, Senador lose ir. 
minaI, ' 

~nl'l,rjore.'j. 

t.""l'iLon GonC'alves 

Eurico Resende 

Amaury Sil"'-- t e 

Raul Giubeftl • designados em 23 
1e a...rU de 1963}. 

Eielta em 2-5-1963 -
(9 _VI'E,.\1BRoSl ' 

MembrCs - Partidos 

Pror,ogl-Çao: 
1. Jefferson de AguIar _ PSD 

2. Ruy CarneIro _ - PSD 

Me-mbro.s - ParUdQ:) 

JOsé Feliciano - PSD 
Atllio Fontana . .:... PSD 
Eugênio Hartos -- ?SD' 

A tê 15 12.1961 Rpquerimento D9 4. WiLson Gonçalves _ PSD 
/91 .. 6~. aprrva,ào em 12.12.1962. 

José El'm1rio (Relatorl - tlTB 
Bezerra Ne-t,o ;:... J?TB 

1. 
2. 
3, 
4. 
5. 
6. 
7 

-8. 
9. 
O. 
li. 
12. 
13. 
H. 
15. 
16 

Membl"Os - Pa. tidos 

Jefferson de Agu;ar - - PSD 
Ruy Jarnelro - P3D ' 
Pedro f.,udovic.:. - PSD 
Wilson G"nçulves - PSD 
Benedicto vaIladares _. PSD 
Menezes Pllnentel _ flSD 
Ama.ury Silva :...... rv:"3 
Nowetrff d,:> 'rt1ma -' PTB· 
Barra0: Carva.lho - PTB 
Milton Campos .;... Ul)N 
ReriJja~dc Vl'!1ra _ UDN 
Ellrlco Res2-nrle - UDN 
Da,liel Krie~r:' - ODN 
JDão Aq'dpino -:. UDN 
Me1l1 de !?á - pt . 
Raul Giubert- - PSP 

5. Meneses Pimentel - PSD 

6. Leite Neto - PSD 

1. Amaury "Uva _ PTB 

,8_ Bezerra, Neto - PTB 

9. Vago _ PTB 

10. Eduardo Catálão -.P'l'Ii 
11. VasconceloS TDz:r:.s:- ?T.6 :,..'.t 

12. Eurico Rezende - [lD~ 

13. Milton qampos - UDN 

14. Daniel Iüíeger - QDN 

16. Aloysio de Carvalho 
Partldos 

16. Josaphat 
PartidoS 

Marinho 

pequenos 

Pequenos 

_ Melo Braga - p'ffi . 
Lopes da .Josta - ODN . 
Milton Campos "rf'SiCfente _ ~mN 
Júlio Leice. 'Vice-Presidente-- _ Pe
quenas. 3.epresent:a-côes. 

''Comissão -Especiai para o és
tudo dos efeitos da mflacão 
e dapolitíc,a tributária -e 
cambial sóbre as emprêsas 
privadas.. . . 

(C'N.:àa. em viftud€. da apr.ova .. 
çâo, em 2-a:1963, do ReQuerimen. 
to n~- 531·63, do _Sena,d01 Gouvta 
VieIra) '.. . 

(5 MEMBROS> 
M embT 08 ~ Purtidoa 

Comissão Especial do ~ro.ie!oCOmissão EspeciaL°i:!o Proieto1~~~o :~~,;~~~ 'r~;~~~~~~de-,;,,:;SD 
rje Eme~da. a Constltulçao . de Emel'lda a _Constituição PSD 
n~ I. de 1953; n9 4, pe 1963. ·Jo.sé-Ermirio <R€!ator - .PTB 

Adolpho Franco - ODN ~ 
Altera a redação do incIso IX ' a-urél!o Viarúla - Pequenas Re\Jre-

do aft. 157 da Constjtulção (rl!- Dã nova redáção aoa 'M"'t8, 11'4 e seD~çÔ'e5. 
tei'ente ao trabalho de menores 45 da constitUlÇão FeOerai. P_!yB~-
e mulheres e ao trbllho em ID- eoaeoder imu!lIdade •. ·.os -võre~· ('omissão Parlametnar de In~ 
dústA"lá, !\lsaIUbreSl-.du~~; - Quérito _ para averiguar a 

Designada em 23·4-1963 Designada em2Ó-5-196a- aQuisição, pelo' Govêrno Fe
Membros - P<lrtldo.s 

1. . Jefferson de AgUiar - 'PSD 
2 Ruy Caine1rQ_ - PSo 

Altero a :.-etiaçãc dos e§ I" e 3. Lobâo da Sdvelra - PSu 
~ do a.rt. 60 da COnstitulção 4. Wilson Ooncalves - PSD . 
PederM. "5_ Menezes Ptmente-l _. PSD 

se;ul.dor~ - Partidos 
3efferson de Agwa; -' ~1?s.ó
Ruy Oarneiro - -PoSD 
Lobâo'da Silveira -PSD 
WilsoD- Gonçalves - pSl) 
Menezes eimentel -", PSD 
Leite Neto' - PSD· 

deral dos acervos de conces .. 
cionárias de servíçospiíbli
cos e sôbre a importacão de 
chapas de aco para a Com" 
pallhia Siderúrgica rJaciohal. 

(Arunent, na-r'" 4 o nú~ero de 6. Heriba.ldo V-ieirn - PSO __ • d"- 'u 7, I\.maury SUva - P'1:B 
re~resenwo.nte~ os &tadO~ e do 8. Bezerra Meto _ Pl'!3 . 

. ~L"trito Federal no .. ,euado)._ 9. Vaga _ PTB 
Eleita em 13.9,lG62. salvo os SrajíO .. Si!T{o-:-tre Péricles .... Pl'b 

S-enadores' tL Arthur Virg1llo - P'lB 
JÔ:'iapbat Martt',ho ~. 12. Eurico Rezende - aDN 
Wilson GOx ..... lvf!$· ,'13. Mtltofl Campos - OTJN 
Eurico Re<>ende (14. João Agripjno - ODN 
Julio 'Leite 1desieu.a-:cs em '23 de t5. Jcsaphat M~rinho - S legen1a 

ab~ll de '19'63)..' 16. AJoysip. de Carvalho - E'L 

AmaUl"Y Silva ._ P'l"B 
Bezerra -Neto - PTH·_ 
Pinto Ferreira' - PTB 
Silvestre' Péricle" _ PTB 
Adalber'-,o Sena _ PTB 
Eur1co Rezende _ UDN 
Milton Campos- - UDN' 
João Agripino - ODN 
Aloysio de Cárva-lho ,-' PL 
Josaphat Marinho S/legenda 

(6 MEMBROS) 

.,_. tCrladll pela ReSOlução n? 11·63) 

Membros _. Partidos 

.JefferSOI· de !.guiar - PSD 
Leite' Neto (Pr~!dente) - E'$D 
Nelson Macula0 - -PTB . 
João 'AgrilJino tRdat-ar) --'UDN 
Josaphat Marín..'1o Pequenas 
p~eS"en'taç es 
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Co~~ss~~~~aec~al ggns~[~~~~' CO~~~ã:asE~~~~;! ~~~a d~IC~~:i l1~ft;,sn d~a~~~: - U~i~'ldc;lle -
n9 8, de 1963 tam a producão aqro·pecuá- JúlIO Le!te _ V!ce.PI'es!dente 

Comissão Especial do Projeto 
de Emenda à Constituíçã(\ 
n9 6, de 1963. 

coriginár:o da Câmara dos ria e suas repercussões ne· ~ . ..jue .. las Reprosentações. 

Deputados) galivas na e,xPoTtaçã,O, I, Comissão Parlamentar de in.: 
Altera o art. 13& da Constitui

ção Feàt;..1a, í;neteg1blltdades). 
Projelo ue 'nlC'zatlW do SI. Se .. 

nadoJ Aurelro Vianna, 
~ Que dá nova reC1ação ao I 19 do C d t d R I 

~.. ..... rt: "1to n'~ 569-6'.!, dn Sr Senador _' .. \'1. 
'rt. 28 A a C;O,"stllu'lça' o Feda'al \ • na a em 1i17 u e co eQue-, auérito para averinuar t: 
(autonomia' dos MunicípioS). Jose Ermiito, nprovaà~ n.a' sess{.? aQUISlçao, pelo Governo Fe-, Oesi.,J'nação em 2-10-1963 

I?es;~naçâo elU 2~ de. outubro de 1963 .e 2,-8' 10S3) , deral. dos acêrvos de pon· \ Membros _ Partidos 

Membros - Partido. '5 MEMBR':lS) .cesslonária,S de serVi,COS' PÚ' Je'\won de A"Ular, _, PSD 
Membros - p;:rtidvS bflCOS e sôbre a inmcrt2cão Ruy Ca'l'nl:'ro ..: PSD 

Jefferson de Agu!ar - PSD; JQsé Felicjano _ P3I:: de chapas de aco p~r(\~, \\'d50Il Ü"ünça.\'es - t'SO 
Ruy Carneiro - !:'SD: I J e l'~ II o p'-!lJ 
WllS0n Oon<;al'Je.s - PSD; Sigefrcdo PJ.checo (Vlce-Pl'e.sidente> C.omnatlhia Siderllrgica Na- \~,!lfre~yC:'~,'~U-g;j ~ pSLl 

- PGD I 
Jo..--e-Fellciano - PSD; José E'rm.frlo IPl't"sicent21 _ PTI3 ! clonal Argelmro ae F'guelredO - PTB 
LoOâo. da Silveira - PSD; ILoPes d\1. Costa. - UDN \ tCrlada pela ResDluç(io n9 11 Bezerra .I'\cto - .. P'fl:j 

Aurélio Vianna (Re:p:uf) - peque-,' de 19631. Silvestre Perlcles _ P1'B. 
Bezerra Neto - PTB; nos part.idos. ___ . I' Edmundo LtV! - tl'fB 

, 'A vi n'T'n (5 MEMBR.OS) 
Edmunu.o Lc - c- ... .u; EurICO d.c:t,eade _ LJDN 

. Comissão Especial para o estu- Me "1,,os - part'.os Mill<Jn t)"!l.~", _ UDN Argemiro de Figueiredc ..fTB; . 
do dos efeitos da Inflacão e, .efferoon d{l Aguiar _ PSD, A'Dssi" de "a,-valho - utJli 

Melo Braga ~ P'l'B; .. . I D" da, nOl,ltma tributari,a e cam,- Leit.e Neto 'Presiientc> _ PSD. Alamo Anno' - U " 
M:!ton cam, pos PreSld.e. nte, - UDN; I b I b ) Jos.:lpnat Marinbo - Sem Legend,l la so re as empresas prl-I' W'OO" Maculan tV,ce·Pres'de;,'., 
Aloy.sio de Carval!'c - UDN: vadas _ PYB I, Rr"u\ G'ulterti - Peq~lenas Repre::.€"a-
Afan.so Armos - UDN~ I ' tacôes, 

J ICnada em viril/de da aprova- João f,,,,..,'nine (R~!').~on aDN. JÜll0 Leite _ Heqrenr .... Representa., 
Eurico RezeDcte -, UDN; ção, em 2-S-1~63. d( RequeTlmen- Jo~a')l-< lt !',:::.r~nho _ ~~" çõe~. 
Josaohat Marinno (RelMor) _ Pe.. to. n9 531-63. do St. Senad01 GOtl- presentações. I' 

quenas Representaçôes; fica t'~ctra) ~ 

Aurélio Vianna - Pequena.. Repre· '5 M&WBR~~' Comi~são Parlamentar de In- Comissão ES!le~ial do Proíela 
senwçóeo; " Melilbros - partidos I qUEnto para apurar os fato~' de Eme"da à Constituição 

JúlJo Leite (Vice·Pre.ldent" '''110 Fantana 'Presidenfe> - P3D f apontados da t~lbuna do Se-, n" 7 d~ 'i 9'63. ' 
Pequenas depr",entaçóes, Jacó Feliciano (Vice-Pres!tlente> - nado, na Sessao de 23 do . 

Comissão Especial para estu
dar a situar,ã() da Casa, dâ 
Moeda. 

t7 M&WBRÓS) 
Criada em virtude da Jprotla~ 

ç!'io do Requenrnent' n lJ 'j..i1-63 do 
Sen JelJerson de Aguiar. :4 ses-
810 de 14-8-6:1. 

DesignAção em 28-8-1963 
Membros _ Pc.'Ttidos 

Jefferscn &0 Aguiar ç 
PSL 

Wilson Gonçalves _ PSU 

Arthur VirgUio - P'!'B 

Edmundo LeV! - P'rB 

Adolpho Franco - UDN 

. ':'ente) 

Eurico Rezende (Vice-Presidente) 
UDN 

Jo.saphat Marinho - SI Legend" 

PSD.· I . Dá nova rectaçãv ao § 4Q do 
corrente, e outros relaCIOna-I art. :8<'. da Oonstrtlll~ao fteaeTal 

JOSé ErmíUo (R~lat,r' - PTB. dos 'com irrcoularídades qra~ I ltran::;Jelenc,U vura a 1eserva ao 

Adolpllo Franco - UDN, I ves e corrupc,ão no Deo, arta.!, ",til/ar da .t.va Que" cand da
ta1 a ca1go eUN't'o). ProTeto ds 

Aurélio :!<.Gna -, P, equenas Repr.· mento dos Correios e Telé- I\ IniClal!". ele s,, SenadO! AlIié/'Q 
sentaçôes. ' _ , grafos, . I V,anna. 

: (Criada ~"(J v1rt-ude da apro- Designação em 2-10-1963 
Comissão Especial para efetuar! va~ão em 7,11-1963. ses,ão ex-i Membro, _ Parttdos 

O levalltamento da producão' traord,nárla, da rero:uçáa n'- 32, i • • _ ~ , i de 1963, apresent.ada pelo SenhOr JefferSon de Agu .. , P:;D 
mineral do pais e estudar oSI Senador ,ie!fmon de Aguiar e au? oarnelro, - PSD 
meios capazes de !lossibi\itar outro, S,n"~m Senadores), lV'lSon GOllÇ"V"" - <'SD 

a sua I
'ndustrl'all'zaça-o (Criada peja Resolução o' 32, de W63) José ,'el'eiano - PSD 

. Wa1!redo Gurgcl _ 1)5D 
(Criada em Plrtude (la aprova~ ME1VI~RO~ - PARTIDOS Argemiro de Figueiredo - f?TB , 

ção. em 18-9-196':1, sessão extraor-,· ""presidente: Wilson Gonçalv~ - Bezerr.a NêW _ PTB. 
dinttria. do ReQuerlme'lltr t19 G65 JPcD Silvestre Pél'icles -' PTB 
de ~963, do Sr. senadoT Josd Sr. VIce-Presldent.e: Leite Neto _ PSD Edmundo Lev.,í _ P'TB 
mtno). Relator: Eurico Rezende - ODN Eurico Rezende _ ODN 

- (9 ME!lJBROS) Jefferson de Aguiar - PSD Milton Campos - UON 
AtUio Fontana - psn AlOySiO ge Carvalho - l1DN 

Mem~ros - partidOS 
JOSá Felic;ano - PSD. 
AMHo ,"Dntana - PSD. 
Eu"'~n!o B:ltl'Os _ o~J. 

JoSé Enn1t'\o tRelator) - PTB. 
R "Z::O.f L'Q N et'Q - PTB. 
Melo Braga. - I fJj •. 

Artur VirgUio - PTB Atonso AflDas _ UPN 
Bezerra Neto - PTB Josaphat MarInho _ Sem Legenda , 
AuréUo- V'itmna - PTB Raul GjubertJ _ Pequenas Re:;>resen-
Júlio LeIte - P'I'B ta~.õcs. ; 
Melo Braga - PTB 
João ":!riplno _ UDN Júllp Leite - Pequenas Represente.· 
Daniel Krieger - ODN ções. --_ ...... 

f 



ESTADOS lJ·l'~ i DO S DO 

aNO XIX- N.' 3 

= 

ATA DA 11' REUNIÃO, EM 3 
DE DEZEMBRO DE 1963 -
P SESSÃO LEGISLATiVA 
EXTR/l;ORPINARItl., DA 5~ 

LEG1SLATURA. 
PRt;SID>:NCIA DO SR. CATTETE 

PINHEIRO,: 

SEçAO 11 

CAPITAL FEDERAL 

= 

SENADO FEDERAL 
DIRETORIA DAS COMISSõES 

Comissão Especial incumbida 
de efetuar o levantamento da 
produção mil1er~, nacional e 
estudar as. medu;las capazes 

. de possibilitar a industriali-
zação dos mesmos. 

dências preliminares para aproveita
mento do minéric de manganês bus, 
eamos criar novo tipo .{le economia 
mineral no Bras!l._ 

Conhecíamos bem- o funcitnament,) 
do Código de- Minas; 

Conhecíamos b~m o sistema de ex
ploração <ias minas traliic:onai,s exis· 
tentes no Pais, haviamo,;; visita.õo eSS0S 

',jazida.s; as de t.afa1ete, em Minas Ge~ 
As 15 horas acham-se" .presentes cs 5:} REUNIAO, RE.A~LIZADA EM 31 DE rais, as de ferro, n6 Vale do Parao-

8r3. SenIJ.dores: OUTUBRO Dfo 1963. peba, as da Companhia do Vale do 
-Rio Doce, bem a.ssim, tínhamos infor-

Oscar PassOs. As· dezesseis horas c vinte lllinuto.s, mações de -outras jazidas. Não está-
I' na Sala das Comissões, QO Senado va.mos, p<lrém, sa.tisfeioos com a iÕT-

Zactu:-rias de ~s.sump'.,itKI. Fedéral, presentes os Senhores Sena:' mula de aprOio'eftamento da minera.!, 
Cattete Pinheiro. dores José -Ei'mÍ!'io, RelàttT, (Pres!- pela qual o explorador tirava todcB os 

Sebastião Archer, 

Jo~quim Parente. 
Bezerra Neto. (6). 

O S~. PRESIDENTE: 

-A hsta de presença acusa () com
pa\"'eciltiento de 6 Srs. Sénadores. Não 
há número para abertura da-sessão, 
motivo pelo qual vcu encerrar a pre
sente reuri1ão, designando pata a pró
XltI16 ses8ão, a seguinte 

ORDE~I DO DIA 
, 

TRABALHO DE COMISSÕES 

dente em Exércíclo), Mello Braga, benefícios, praticava quase que _ di
Bezerra Neto e José"Kail'ala, reune-se gamos uma garimpagem, sem deix'al' 
a Comissão Especial, ... " incumbida de co:Sa. alguma de l:>enefício em prol da 
efetuat' o l<'!vantamento .(li:\. prQd.uç.a~) região. 
nUneral nacional e eStudar as medi-
das capazes' de possibilitai: a 'indus- Assim, no Amapá a primeira pro
triul.zação dos mesmos, Deixam de vidênCia que toinamos fOi 'sOliettar ar) 
ccmparecer os Senhar!;s Senadores Presid{!nte a transformação- das jazI
Milton CamPos, Presidente, Júlio LeI- das do TerritórIo em re~el'Va nacionaL 
te, Vice-Prl:'!.3idente, José Féliciano, Ela constitui uma 'das raras jazidoas, 
Eugênio Barros, Attílio Fontana_e Lo~ no Brasil, SUjeita a l'€gin'le especial de 
pes da Costa, E' d~pens.ads. a leitura aproveitamento, 
da Ata da Reunião anterior. O Se- Pelo Decreto-lei n 9 9.858, de 13 de 
nhar Presidente declara aberta a Ses- setembro de 1946:.0 PreSidente da Re
são concedendo a palavra gO Senhcr pública considerou as jazidas do Ama
Deputado J:mery Nunes que faz longa pá reserva nacional, estabelecendo te
exposição sóbre o minério no Brasil, gime: especial de· ap].'{lVeitament-o, que 
conforme notas taquigráficas abaixo foge à leg:slação do Código de Milla:> , 

Encerra-se a reunião às 15 horas 
;) minutos. 

e regIstrada.s.· ~i'. Presidente, por êsse Decreto .. lei. 

Expediente despachado 
Respostas a pedidos de infornta~ 

ções: 
I - do Sr. Ministro da Fazenda -

Avisos de 19 de dezembro de 1963: 
..... N? 343 - ao Requerimento nú

'!lero 616-63, do 81'. Senador Vascon-
'::210s 'rorres; -

- N~ 346 - ao Requerimento nü
mero 497-63, do Sr, Senador DOmfc!o 
Llondin; 

~ N9 348 - ao Requerimento nú
;!lero 669-63, do ex-Senador Pauk 
:CoelhO; . 

II - do, Sr, Ministro do Traoolho 
e ?revidência Social: 

- Aviso n? G11: 2052-R, de 13 de 
.,.1 :~embro, ao Requerimento n9 565-63, 
do 81'. Senador Jefferson de Aguiar. 

NOTAS TAQUIüRÁFICAS que tornou as jazida, de mall~nês do 

o SR, PRESIDENTE - Está prt::
sente o ilustre Generãl Jannry Nunes, 
para nos ·dal.' esc1arecÍmeritos sõbre Íl 

zcna do Anlapá que foi a precursora 
do desenvolvimento do manganês nL
Bras"i!. 

Gostaria de,ouvir S. Exa. sôbre t1 
situação' em que 'se encontra, primei
ro a posição de mtner.ação do manga. 
uês 110 "Amapá; segundo, o resurtadú 
do que se pode dizér -do investimento 
da I num Tel'ritórlo que em tão "POU
co tempo é considérado próspero. 

O SR. JANARY NUNES - SenhOr 
PreSideilte, Srs. Senadores, é com e. 
lT.áxima satisfação que compareço a 
esta Comissão, para prestar esclare
cimentos sôbre o Prcgrama de apro
veitamento do manganês do Rio 
Amapari, no Território Federal do 
Amapá. -

Quando fizemos o contrato inicIal, 
ou melhor, quando tomRmcs as provi-

Territórfio Federàl dQ Amapá reserv3 
naclonal, inicIamos nova faSe no apro~ 
veitamento mineral-tk .. BrItSIl. 

Em primeiro lugar, temós uma uni
dade: o aproveitamento. Considera:.. 
mos que essas Jazidas, n:.quela di,s
tâncía. em plena floresta., a dUtentos 
quilômetros do Rio Amazona-s, em 
lugar que,· na. época, não posSuia pôr~ 
to, em que a divisãc" das jazidas im
pediria o seu aproveitamento, nenhum 
capitalista. ou industrial se lançaria 
ao aproveit~mento de parte dessas ja
zidas. 

Uma. das nossas preocupaç.ões foi 
eVitar a divisão das J:l-zidas. Se hou
vesse ·essa divisão não encontraría
mos facH1dade ~ra cDnstruir Un1.a es
trada de ferro- ou montar um IHstem!l 
de transporte, que perm't.:: .. ;e levar o 
mineral de lugar tão distante a0S 
mercados consumidores. 

Estabelecida 'a Lei Eãsica para o 
aproveitame~to das jnz1Jas de man-
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ganês do Amapá, sugerlmos ao Gover
no Federal que constituísse uma s0-
ciedade de econcmia mIsta. da. qual 
pll.fticipassem o Govêrno Federal, O 
Govêrno -do TerrItório e, em cB:ráte: 
minoritário, grupos partiCUlares, in
clusive estrangeiros. "A· época, porém, 
a Companhia Siderúrgica 'Nacional 
não tihha entrado- em funêionament,o. 
Isso em 1946, no térmi."lo da segundo. 
guerra mundial, em que o Govérno 
enfrentava tremendas dificuldades 
para. ·colocá-Ia. em a.tividade. A Com
panhia Vale do Rio Doce vivia sob o 
reg tine de intervenção dos Bancos es
tnufgeircs e' ainda n~o' apresentara O 
resultado do seu trabalho. 

O Presidente Eurico Dutra, a qut'm 
propus a criação- de Uma Sociedade de 
economia. mfsta brasUelra., desanimou. 

O Govêrno Federal não tinha di
nheiro p.ara. novos Investimentos e os 
seus recursC-s já eram· inSUficientes 
para trabalhos" da sua. própria inicIa
tiva, que já esta'Vam em desenvblvi
menta e não desejando e não poàendo 
asSUmir a responsabilidade do apro .. 
veItamento direto das jazidas, autori
zou-me a usar Ilquê1e diSpOsitivo do 
Art. .49 que dizia que "o aproveita .. 
mento das jazidas. l)Oderá. ser, se as-
sim o entender o Govêi'no Federal, 
contratado com- entidades particula .. 
res ou de economia m:sta". 

Busquei no Brasil o interêsse de 
grupos pa.rticulares br9.Sileiros, visitei 
em Mogt, Estado de São- Paulo o Gru
po Jafet, que tinha idoneidaóe finan .. 
cifra c convidé1-o a explorar as ja.zl
das do Amapá. AQuéle grupo aIMou 
que estava. muito sobrecarregado c<)m 
as novas siderúrgicas que estava ins
talando e não pndiã trabalhar. pro_ 
curei O Dr. Amintas Jncques de Mo
rais, soliCitando sua particlpnOão no 
ê.proveitamento daquelas ja.z~d2.S. E:le 
entretanto achou que era um epro
veit.ahlento dê grande vulto e seus 
compromissos no EStado de Mi.nas. Ge~ 
rais hão lhe permitiam desviar Co 
a.tenção. para o aproveitamento das 
la.z'-dG:s do Amapá. Não houve assim 
Int,el"êsse, nem do Govêrno Fedé'l'tl.l -
era nossa IC::ia (tua' o Govêrno Fe
CeraI era cap:!z de CCnduzir o apro
velt~mellto (las ja71das e n20 queria .. 
mos abrir mão dês.-;~ pri"Vi1églo de ccn
duzir 03 np~ócb!fõCJ, pO!.'C1:ue h'3"'h!'!1o,S 
contribuiC;{) U'llra deSCObrir aqm,las 19-
zidfls. N?~ haver.do 'l1terê,<;se d" 0'1-
vêrno Fcdel'nl e ne;n· de grup"s dr> 
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!ntciat!va privada nacionais, resolve. 
mos cntác .fazer uma concorrência, 
t>ubrnetendo a idéia, ao Conselho Na. 
ciona.l de Minas e Meta.lUl'gia, de el. 
gamas bases para. uma concorrêncIa, 
eujo espírito principal era, o seguinte: 
lazer reverter para o território o ma
ximo po~sível dos lucros do aproveita .. 
mento, fazer ficar no Brasil o. maior 
p~rcentagem possível dos lucros do 
aproveitatnento dessas jazidas e ain
da m.ais, dar vantagens ao povo elo 
t.erritório. 

Assim. per exemplo, na concorrên. 
cia ,que estabelecemos ex:gimos a 
construção de uma estrada de ferto 
e que nessa fôsse destmada para o 
tráfego' públIco, independentemente 
das obrigações ldustl'iais da empresa, 
uma capacidade minlJ'r.o de 200.000 
toneladas, que correspondiam a cinco 
vêzes a capacidade de transpOlie da 
Est.rada de Ferro Bragança, fi.. úruca 
00 região na época.; eXigia.lnos que 
de tõdas as instalações de energia 
que a empresa' fizesse, 30 % pelo me
nos fôssem destinados ao uso público; 
lmpusem()s que pelo menos 2'0% dos 
lucros fôssern reinvestidos na própria 
região, estabelecendo ainda o paga .. 
mento de "toyalties". além do impõsto 
único - porque como sabem os Se
nhores Senadores, de acôrdo com (I 

Cód:go de 1\llnas, as emprêsas de mi_ 
neração que pagam o impôstQ único, 
estão livres do pagamento de quai:;;
quel' outras taxas. exceto o. Impô.<;to 
de Renda. 

Enfim. estabelecemos vál'ias cbriga~ 
ções e--entre elas o pagamento de Um 
"royalty" percentual, (I que mostrou 
que na' épócll já contávamos com a 
inflação. O "roYalty" cresceria de 
acôrdo com o preço do minério. 
Fo~ feita eoneorréne:a pelo Conselho 

Nacional de Minas e Metalurgia e a 
ela compareceram Inicialmente quatro 
grupos, lUtas na conccrrência final .sõ 
ficaram três: dois estrangeiros - a 
Companhja Merid!onal de Míneração, 
l'epresentante dos interê.c:ses da United 
states Steel: o segundo grupo era a 
Bethlem ateeI, ~quase tão importante 
quanto o prim~iro. Apareceu um ou ... 
tro grupo depois, a Republic Steel. te .. 
presentnda. pelo Professor Anfsio Tei .. 
xeira, que não oom}'}al'eceu à cDnco:-_ 
rênc1a flna); e·6 Hanna Company. 
Em vez, de doIs grupos estrangeiros 
eram três. A Banna já havia feito 
contrata mais ou menos nas mesmas 
bases para aprcveitamento do ferro e 
se retirou, desistindo da pesquisa; e 
por fim um grupo brasileiro o· únic:J 
que compareceu que foi a ICOMI, CIue 
na· época --era a emprêsa nacional que 
ma's produzia minério para Volta Re~ 
donda - cêl'oo de 100,000 tonelrJ.das 
de minério de ferro· e 400.000 tcnela ... 
das de calcáreo. Gente brasíl~ira que 
tinha exp~riência de mIneração. 

A eoncOlTência foi· jUlgada pelo 
mesmo Conselho de Minas, que agiu 
com espírito nacionalista. porque deu 
g-anhó de C9.usa ao ún'co grup{' hra~ 
sileiro que concorria, embora. t.ivesse 
feIto várias exigências, inclusive de 
prova de idoneidade finn.nceil'a que a 
ICOMI obteve com o Banco da La
vouro. que garantiu recursos para que 
cumpr!~se o controto. Discutiu-~e mi~ 
nuciosamente e já. nas ba~es da con
corrência foi· autorizado pelo então 
Presidente da. RepúbEca, General En~ 
rico. Gaspar Dutra, que' teve o e.sSi~S~ 
F(Jl'amento de um dos maiores ccnhe~ 
eedores dos prohlemas .siderúrgicos do 
Brasil. o General Edmund{) de Mace~ 
do Soares e Silva, então Ministro da 
V' ação e Presidente do Conselho de 
Minas e Metalúrgia, que acompanhou 
todo.s os entendiment.os p!lra a exe
cucão do contrato. ftSSf! contrato foi 
celebrado em 1947 e dê-Ese ano ~té 
1950 6 rCOMI jnvestiu cêrca de Cr$ .. 
';'{lO.OOO.ooo,<QO em pesQuisas no tet'ri
~Ól'IO do Amapá, estudou o problema 

I({o<; trsn.~portes, do pôrto ~ che~ou li. 
conclusão de que era necessária a 
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mente como restriçii.o A re.spec-~ 
tiva circulação que êles não po_ 
derão trflnsfel'ir~se a estran .. 
geiros" • í! 

i Q.ner dizer, incluimos tlma cláusu .. 
la Que mOttrnva que a emprôsa de
veria S"!T controlada e dirigida por 
brasileiros. 

:t.st,e conb'ato revisto foi aprovadO 
pero Sr. Presidente· da. :República. 6 
ratlIleado pelo Congrcs::o Nacional~ 

De fOl:ma que, nesta f Me de 1951, 
com fi a~Eociação à Bethlem, a Pe
trobrás pa..~ou a dIspor de amplos. 
recursos para Ils pesquisas. Foi rea.. 
liz.ada então a melhor ne.!:quis.a da 
minérios já feita no Brasil, Nenhuma; 
outra jazida de ~inéric metâlico fol 
pesquhada. no Bl'f..Sil t:l.O oem quan
to a8 de manganês no Amapá. Quan
do a. emprêsa chegou à conclusão da 
qu.e ha~ia mais de dez mil toneladas, 
tOl obrIgada a iniciar o aproveita
mento da:; jazidas, po:-:que Qs prazos 
que est.abelecemos foram todos- milito 
curtos. r < 

Ano ........ , ...... . 
39.01' II Passou en~ão -(1 ccv.trUjr n estnda.' 

de fer:-Q de cêroo de duzentos quilô-
96,00 Ano ................ ·0 .... , Cr$ 1610·~ meu'os. moderníS::.-imE., Com capacida.-

, de de transpol't-e de um 111ilhão f 
qu~nhcntüs mil ~ toneladas por ano, Exterior Exterior 

Ano •• !.-O ••• , ••••••• Cr$ 136,00 Ano .................. Cr$ t08
t
08- entre Maoo.pá, 'l:.spitaJ do 'l:erritório 

€. a Serra do Navio: Passou também, 
a construir um põrto em .lV:i;icapá~ 
que é um dos mais modernos do mun .. - E~cet.uadas &.s para o e::r.t.eriôr, que serão semJ)re 

lifHnatnras poder.-,se-ão tomar, em qualquer época. por 
ou um ano. 

anu,als. IUI 
6eis mese~; 

- A fim de possibilitar a remess_a de valores acompanhados dn 
esclarecimentos qu~nto .. sua aplicação, solicitamos dl!lem preferencill 
à remessa por m'eic de cheque ou vale postal, emitidos a favor do 
Tdscureiro do D~partamentQ de Imprensa Nacional. 

-- Os suplementos il-s edições dos órgãos oficiais seria fornecidos 
aos assinantes Bômellte m.ediante solicJtação. 

I do, com capacidade para calTegaz 
duas mIl e Qu;nhel1t.a.s toneladas pai 

I ano. . 

A ICOMI pas;ou tambêm a mon_ 
, tar uma das minas melhor opel'B.da.t 

- O ousto do número Btral>ado serA acrescido 
exerci elo decorrido, coh!'ar_8e~lo mais CrS 0,50 

do mundo, porque vêm estudio.sos, 
lt~'Cni~os dos Estado~ Un:dos. Europa. 
e!pecul1mente ao Territ..5l'iu para ve .. 
rificar e.. operação deSSa mina. Ela. 
não tira -.!ma. tonelada sem que es. 
teja. estudado completamente o pla ... 

de Cr$ 0,10 lo po_r I no de la,vra, 

\ 

O SR, PRESIDENTE . Qual a. 
, p~l'c€ntagem de nacionais, opel'3.1·ios 

.:....-----------------------------. e técnic{)~, que operam as rn.nras 11$ 
be1ecemos na revisão a.seguínte cIiu .. ' }'fncapá? 
sula, por exelnplo: I' O SR. JANARY NUNES - 99,~9%-' 

construção de uma est.rada de ferro; 
estudou o ptoblema das minas e reali
zcu também grandes pe!';qulsas paro o 
iUelhor conhecimento das jazidss. 
porque o contrato estabelecia que se 
houvesse Ulais de dez milhões de .to
neladas, ela. serIa obrigatôriamente le
vada a construir uma estrada. de fer
ro. Para o território () que pal'eee de 
maIor lntel'êsse era justamente a con"::
trução da estrada, porque no ·Brasil 
se dizia que todo aproveitamento mi
neral só delxava buracos. E n6s que
ríamos uma estrada d~ fe}'r~ de pene
tração, que abrisse uma ampla faixa 
de terra para a c01oniZf'ção do terri
tórIo. 

j'Clâusula 36. A elllprêsa (quer da l:Jra§i1ejro~, A Beihlen s6 t·evc em' 
dizer emprêsa contratante) po~c~ I tôda a fase de execução um dil'etor 
rã assumir qualquer d~ fOl'tn<:<s II e~tra?geiro, por. -"lnal, homem já ra ... 
Ou tipos legalmente admItidos no I dlcaao no BraSil, professor de GE'O" 
Pe.is para ns sociedades comer~ logia, que estêve muitos ano') na. 
ciais reservados sempre B. brasi_ Bahia. E":Gm qua.tro diretores e oS 
leirc~ pelo menos 51% do respec .. (0:-ttr~ tl'ês eram. bra$íI~iros. Hoje. 

I tivo cap:tal..," j ~ao d~z, dos quals .contmuél apenas ." . .... I este dlretor estrangeTo. Che"amo,· a, 

Um dOA objet~.vQs princip(-\is do nO,>
se contrato era obter e3trada de ferl'o. 
Mas, nes!;e perÍ0do, a. 100MI che!!ou 
à. conclusão de que Ee fazia nece3,.~úrio 
Investimento em moeda estrau9;eirli 
para aquis:ção di' eau1pamento de mi
neraç'!lo não pr-odu7Jdo no Pais e par(l 

Esta foi ~?1a ,€Xlgene-Ia que Í1zemos ter aI2;uns técnicos estranrzeirõ. 'na 
em COl1.S.,equencia do acô!'do com a fase do planeju.mento, trabal1;lando 
Bethlem, ~l'que tanto o W01~ Bpnk, no Amapá, mas semDre em número 
como o, EXlmbank. que dero~s fez o inferior (lOs técnic-os fn'a~il€b:'~~, nol'
e~prést:;m,? sem a. ~arantla d'~~ ~e~ que. só vinha o elemento de fora quan .. 
souro N9.CIOnal.. ~xIgL!'t1m fi. ex}. te?- I dp era a~solubhtente lmpossÍ1't'l o de 
cla de um gruto Idôneo que n.';Suml~- \ l'iua f'spec'9lidnde no Brcsil. 
se o cOmprOnllSSO dr comprar o m~"I" ordcoD11H3 .. 
nério até o p3.ganwnto toroI <lo em· '. . . 
préstimo. ' ... CQ.nv~da.mn,. cngenhelrm em ?vl~nas, 

. lá \ l:l. Paulo e Rw Grande do SuL 
Vou continuar .. leitura da c usu-, 

la 36: Macapá tornou .. ,se asslm como a 
"A emprêsa poderá admi.tir s6- B)"asilia, Tinh:l gente de t-nnos 0_ qua ... 

cios e~tran~eiros, cuja pnl'tíeipa.. drantes. Ma.s estra::1w;iro mc~m() não 
ção no capital inic;al não eX'~ede- chega. nem a vinte. Atsim me<:mn S3.0 
rá entretanto de 49%. Se o c~- os técnicos, os m2cân:~os, c não os 
pitaJ se compUSf;r r ~ a.ções de cláu- dirigente.L Todos os chefes 5M bra
~ula. d!felX7nt-~ os seus !-" ...... , ~ileif{)<:. Aliár, Os estrangeiros j3 l'e
deverão ei)tllbeleGer que a rna!o- querem n~tut'9.li7.aç~o. 

a construção da estrada de feno e de 
nârto. também com equinaluento que, 
na época, não eram pl'oduzido.'l. nO 
'Brasil. E, senao assim, pediu ao Go
vêrno Federal que desse autorização 
para negOCiar c emu";"éstimo de trinta 
e cinco milhões de dólares com (l Bnn
co InternaCional e a gf:ll'3,utia do T('-
souro Nac:onal. - . l 
N~sa. ocasIl.~). dirigimo-nos ao Pre

sidente da Repúbiica que enviou mel> 
sagem ao congresso. E;;te, denol

" de \ 
e:n:am:nar o nOsso contrato, ratificou .. 
o e deu a gar>3.utia do Tesouro pa1'a ;) 
empréstimo. Mas, .fá nessa ocasião, fi 
ICOMI. verificando que hav-'a ccnve~ 
niên~ia para q, $1l'antia dos ne~6clos 
de obter um mercado ~eguro, propôs 
uma as~oclacão com a Bethlem steel. 
dentro dos têrmos dQ contl'ato inicial. 
Na época, passamO': a fazer várla~ 
imposições porque, como ...,0 clintrnto 
inlcja] não estiv('.<'<'~ n'·f'.vi!>t:'l fi p"rrl
cipação do capital estrangeiro, esta~ r 

ria: das açôef com ã1reito dl~ "0- O cpnso de 1960 está aí. Não che-
to nào -podcrn. nerr..eTI;::,el· a A~iü- gaIl?- a 0,1% os estr3nge~rcs. 
nista., est.:'an~eír(). As a('fj<>s ou co· "-
to..s e.ocials resel'var'.al'! a brns:J~i~ O SR. JOSÊ KA1RALA - Tive ço-
rOS poderão pertencer n toc.'cda- nhecJmento -de que a. Bet1V.e::.-' f~z uma 
des organizadas no P~ís. desde Que r:rcposta fl·!'I:ra calOf'/.:lI' dormente.s n1a.!s 
constituídas exclusiv~!nfnl:1;! no!' baratos, "8' verd~d.e? 
s1c1os l:Jra~ileiros:_ qngndo tfil tO- i O SR. JANARY NU}1F..5 - Sim. 
cI~dade formar seu capital ÇOffi

1 
:r.1as nô~ impedimos. A vantagem, do 

açoe.c; ao port~d~. ~s rf'Spfcbvos dormente e."3tra.'1géro é que· era de 
estatu~og dever~o esttpul~~: ~(/,) aue 3:>0, mB'.s 8c<oh'lmo<' color:llnrio ri nrJ." 
a. [Qcledane n10 adro'tu ... ,. nem I danaI de madeira, do próprio Amapá. 
reconhecerá quaisauer efeito~, in- 1 ' ~ _ ." 
clusive na formacão de suas as- Quapto fi exnnl'taça-o, ml~le.lmeny 
se:mbléilJs gerai!'> e ,Rra part.ici- foi fe:ta Dr:ra J";; F,gtados Un:dos. Nac 
_paeão de dividendos que ta;s hgVla Clltro m~rcado, 
ações pertencam.B e:-trange1ro<;; 9.SR. JOSfi: K:.J\IR,;I,-~ - Qnal S 
n) Que os títul<'ls npl'esentativry,:; I.m".0''l fl.nual· da exportaça.o do···mr;.n· 
dessas acões const~m expres.sa- . ge.nê.s, . 

" 
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o SR. JANARY NUNES - Sete- lem e sim pela. Emprêsa B:usUeira segujnte. a. mesma. coisa. e assim por mia, crIando mão de obra. especil::1i .. 
eentas mil tonelad~s por ano. O pro- de rndtLu':a e Comércio &:ciedade diante. Nuncs. enviamos Unla ruis_ zada e nevas recursoo seriam p:cJu" 
clema do mercado de minjriO tem fi- Anônirea. - INCOME. Não vi, no são à ínCUa para discutir a polítIca zindos, advindo Uma .industrializ:l~dO 
cada de ano p,ara ano mais g.rave. contrato, garantia de capital eftran- de preços. já que a maior prOdutora mais barata. 
Nó: ccmeçalu-cs a. exportar em 7 de geiro. O <:ontrato foi ~eito com uma do mundo, na época, e1'a a Rússia O SR. JANARY-UNNES _ Acho 
J'aneiro de 133-:7, MilS no a.no plssado emprêsa. brasileira, .. , ~que não negocinria. conosco, . d j que a imciativa desta. CJmis~2;}, ~ 
a Ga'Jo~ exp, o-r'tou" 502:.COO~ tone~ad':l.sl O SR~ PRESIlJENTE _ Oerto. Nós e a l:ntl.3., situados em rJois estedar o prob12ma. dos min§rios d'l 
e .,a Gu:.a~~_ I~glé.,Al ,..:;,;,o.Ow-). M .. ~ o O SR. JA.'jAB,Y NUNES _ ... d2 extremes do glnbo. devenlas ter todo Brasil, é necessária, útil e feliz. Ac~1O 
m:- O! c.;::n~~~,r ... nt~ co .::n~ap~ e a \ que o cap.tll cstrilngeir{) p,o.rti.cipou entendimento para defend~r u nossa que a preocup~ção de V. Exa. é en .. 
~~S.':i1J., Cuho glande folll,-CeCtor, a 'I\..m caráter minoritn.:·io, mat~ria-prima. cont·rru· o melhor preç:> para o n0S'30 
Ir ..... ,a. O SR. PR:2SI:CBNTE _ Uma vez O SR, PRESID&'tTE _ Qu:mdo minério. não só paTa-- o tllan~:lllêo:,. 

o BR. ?:J:?S!DE!'lTE - A RÚSS;'3., que pa~sou de 4 panl 5% por opção e.;tíve em Oslo, em 193';} as,isti à como para o ferro, que está sofrendo 
no )ra deputado. ao exportar. cal- de um G01'érno, naturalmente que assjnatUl:a de um con~1'ato para o uma tremenda depreciação. 
C\.O.t-SE' o quilo que produ'ül'la dentro J pm::ou que seria o melhor. que talvez fornecimento de fornos à indústria O SR. PR-ESIDENTE _ POr quanto 
do ~dís é mais cal'v d::! que .mpo:ta I' n_o o tmha s:do, qual.será o pro· daquele país e vimos que a indqustria vendíamos uma tonelada de feITO? 
ja p.·D;.iu~',:d'Ü. De forma. que faz um grem:l dê.stc ano do lucro dos 20% ali est-á se ~esenvolvendo, porque vi- O SR. JANARY NUNEs _ Chega'"' 
€OU.It')i·~O. Até na expoúa1:;ão-do OUi'O I dG. lNCOME? ram que nao pOdzm concorrer com mos a vender a 14 dólares. 
ê:rs c:.~culam isso. Ucmpruam trigo O SR. JANARY NUNES - A mé- o n~inério de manganês e estão se O SR. PRESIDENTE - A~ora está. 
G.o C.-'.;J.adú, da Austráli:l. e dos pró~ dia da exportação do minério de industrializado, para. poder com. a.. 9, Os paíSes têm de se defender. Se 
pJ·ío,o: E5i.aC1)S uniçiol;i. manganês' anualmente tem rido de prar farDOS de alumínio. O primeir() houver um meio de valorizaç.ão êsse 

vinte e oito mi.lhões de dóla.res. Ministro da .índia é um homem de minério dentro d() Brasil, para ven-
Há uma pergunta, entretanto, e O SR. PRFSIDEi'1TE - Começou uma intuição muito Llteressante. der o produto, melhoraríamos nossa 

qu~ e~;cu interessa-;.,o: uma vez que l em/trinta e seis e ago!'a baixou para, Quando viu que não pOdia fazer posição. porque Quem pode vender o 
n e\,:'o:'~ ..... :;.:0 do miné,rlo. se iniciou a vinte e cinco d.ólares de tonela(n. acordos. desv~ou Sua capacidade para prOdUto industrializado, pode comprar 
7-1-57. d~ de ent?o o tcrritór o dOI O" SR. J.ANARY NUNES - Isso a indústria. também. E ao grande desvantagem do 
Am,"'p" tem rcccb.do um r?yalty de 4 POD, fO!,a () frete. O minério de Brasil é vender e não poder c()mpra.r. 
n 5'-,,'~ mangan~s do Amapá é o que melho- O SR. JANARY NUNES - ,O Se o Amapá pudesse !ndustriallza.r 

res preços tem obtido 110 mercado mercado de mmério de ferro é mui. 2.QO.OOO tonelad81S de ferro, êle a ven .. 
O SR. JANARY NU~ES ~ O eon-'I internacional. ta pequeno. ' derla. por preços muitos superiores. 

twto inic~al era dê 4S". pura, reino O SR.. PRE$IDENTE - Dá vin- O SR. PRESIDENTE :.- São OS Com esta indústria naquele território 
-vc,:;:..lmenLo máximo çie :. .. /"x) , O EX,·im- 'te e cinco dólares. a tonelada. Ante· Es' _ que certamente será dentl'O em 
bank ex~oiu que o Gcvêrno a,dot'3;!':s-e'l r',ol'mentc, era malS alto. sem se le- tados UnIdos que compra.lu tudo. pouco um novo Estado - serIa uma 
n. fJolit~cã de 00 invés de pagar, o vaI' em con~a a concorrência da ln.. O SR.' JANARY NUNES· - O coisa. mara1'ilhOsa e traria para oBra'· 
enwré t,mQ fize5.::ie o l'E-inve::.ti!Qento. dla. A Indla, tomou um rumo c a mercado não era no ano passado si! o destaque internacional, de não 
J!;,Jtão paSEOU 'J. ter mais 1 jL A ICO- sua, prOdução estã dobrando de ano .s~perior a 200.OCO toneladas. A ten_ ser um mero fornecedor dE! matéria. 
Mj. tinha aut-orização para exportar para ano. - dencia do nobre Senador José Er~ prima. 
aLé 5Q.J.CDO tonela:.J.n:;. Acima di: sol Pc,deremos defender o Território do mirio é obrigar a 1ndust:.lialização. o O SR. SANARY NUNES _ ':> no .. 
SÓ com autcrlzaç,~,o do Gov~l'no e pa,.. Amapá de tal fm'ma que faremos o que e uma exce.ente ·j:)olítica. bre Senador está com a razão: reco-
ru, as exportações excedentes foi que que a índia está fazendo, isto é. do· O SR. PRESIDENTE _ Aqui es_ mendg~. estimular, obrigar a neces":á.
se cCi'lcedeu para 5% de roya1ty. Dés- brar o con-,lUllO interno que já. é tá.. e vou ofe:ecer ao nobre Depu~ ria indmtrializC'.ção, de acôrdn com as 
se modo a ICOMI de 1957 até ju- gra.nde? tado Janary Nun~. um estudO' ao res. situações do mercado.' A industriali-
lho de 1962. pagou. 5'1u de royalty ..,0· 'to d d' zação .progressiva do nosso minérIo de 
bre as exportr.côes atê 5:(J{}.OOO tCl1C; O, SR,. :ANAR'y NUNE;S :- S~ fi~ pei a in ustria na ílldi'JI. man'tanês é uma política que convém 
ladr..s e pelo qüe excedeu ê~se l:mite ZenIl?S es~e proJeto,~ a Illd~~ fI,cará Em 1062 (l índia expórtou rigoroSllll.1ente aos interêsses naeio-
m~'s 5',;, quer dizer. plgava 10% pe,~ a~alxo. Sua produç<=l;o de 11::;11 e de O S~. JA~ARY NUNES _ O m~~: r~ais, O Amapá está praticando c:-sa 
lo que n::czdia de 5:{),(y'}O ton:-ladas, vmLe e (lu~tro. mIl tope!adas por cada disl?omvel no mundo hoje para política. tanto ass'm que e.c;tá com a 

O ER. PRESIDE~~TE - f:'3s€S 20% ano, man:;.anl:s .lndu~tl'laliz~do. O O ferr{)~llga - o merc2tdo americano usina inicIal de e!etro~ideru;.'gia alta-
e.:tão ~endo investidos no Am::tpá, progr.:llna aa 111dia nao se compara - é da ordem de 2CO.(lOO t.oneladas. mente econômica e de ::::.Ita purez3, 

ao 110SSO. O SR. PRESIDENTE - V EXa progrnmada p~,ra iniciar imerliata-
O SR. JANA~Y NU~~E~ _- VOS3a O SR, PRESIDENTE _ Já está c~H1hece melhor do que eu. Se'o Era: m~nte, auanto estiver concluída a 

ETJ.. c~nhcce mmha. pO~lt}a(). S~b~ e::~portando além do consumo interno. 511 pudesse industrializar o fe.rl'o_ usina hidrelétrica _ com uma p··oJu. 
que o Gov&rno d·a é,PoC%t era me~ l:r;l.' Sua siderúrgica é muito' grande, manga~ês, melh.oria sua pJ,siçao e au- ção de ~5 De,) toneladas, Que é, pelo 
m:go, mas p0.s30 aflrmar à Com·,SS20 ma~or que a do Brasil. mentarla eSSa exportação. menos, o dêbro d2. proQu<Júo fi? Indla 
que o Govêrno prefed t receber os O SR. JA..NARY NUNES _ As"Per- velha e tradi~iOna\ export:)dm"::t, d~ 
adicionais a usar a opção de ,inves- O SR .. ,JANARY NUNES - Não centagens seo as seguintes: A Rússia, minério m"-n~9nês. concc''rc-l1d.:> :00'"" 
til' 03 lu;;:rcs. Aplicou o dinh~:ro nas Sr. PrêslClente. . ror exemplQ, gasta 60 toneladas de a Rtí~sia, df'de o início no ê::"Clllo. A 
obraf da Companhia :glétr:ca do O SR. PRE.::31DE.J."'n'~ - A índIa manganês para 1.000 quilos de aço India dlwinui'.I I"('n<:tv:>'m~nh' sua 
Amr.pá a partir de 1963. eitá na frente do Brasll em aço. Os Estados unidos só gastam 22 qui~ prc-duf'ão. Ficou com o m~:c:\do j:\-

EntregueL ao Dl'. I::sac Brown UDl lo? para uma tonehda' de aço, O m. ponê~. 
A~3:m, os lucros a:puradQs no exer· Ih 'b oti' d d.' ", O QR P~~oID~NTE F,' ' cicio de 1863 dever .. o ser rejnv::!st~dos traba o se 1'e a pr uçao e aço nerIo rLl:Sso é .oais pobre, O ameri~ "--". ~qi;:).l.~ -. um m· 

" 'd in dia. p-ara publ1cação no Diário do cano eXlge mal),r padra'o je n",'ne'r,'o h'Tc"'mbio in~ere"<;3nte D!11'U p
1
(';;. no T.::r:itório do Amapa ~ ruzao e 'I' d d ' ,,,,t Congresso NaClona ". paTa. ;;t. exporta"ao e consome meu"", Ven em minério e man3::ln::s C' 1m-2::' ~~, a partir do próximo ano. ~ e, H·......., .. d J -

pcrém, não é {) a6pect.{) iund;im:~mal O SR, JANARY NUNES _ A ín- a um ponto que não está correto. por ,um o .1pro. 
pdo seguinte: a. lCOMI t~m. mves· dia exporta. vinte e seis mil toneH\e Posso lhe dar OUtl'os dados a respeito O SR. JANARY NUNlIS _ ~:.1<: o 
tido muito mai.:, não se llmlOOU a das de ferro~liga.·· do. minério do Amapá. que não é de nobre Senador Jo~é Ennfrb p·r.;'ln-
ser emnrês:\ de mi:leração. Montou, O SR. PRESID~TE - Alem do balxo .preço. Ele é um dos de muior tou-me ., 
na Amâpá, as·~elh,wes in.stalaçõe~ de consumo i.nterno de manganês. preço, O SR. ATtT ... IO FONTANA _ D~-
B..%istência. sOCIal supenores à~... _ da O SR. JANARY NUNES - 1'10ss0 O SR. PRESIDENTE _ Baixo sejo um co:,cbrf'cimento do nobre 
Companhia ~iderúr ;i.c:a N~clonal em cOI~Sumo interno de manganés é de preço, porque é o que melhor CX1.'5te deputado: o Território do Amapn tem 
Volta Redonda e as de qualquer ou· vinte e cinco mil toneladas. Inaior O SR. JANARY NUNES _ O d~ um rendimento de 20% do r~-s11Ibdo 
tra emp,rêsa p,rivada, .iuclusive a Pe- que {) da indie., Gabon é melhor. Dá 52% e ec,tá por, da e?,portncão de minél'!o ..::tue ~~v~m 
trobrás. Dispende.u noventa ~ ~in~ preço infel'ior ao nosso ser mvestidos no própl'.o Tf'rntol'lo. 
milhõel;i de crUzell'OS em assLStenCla O SR., PRESIDENTE - V, txa. O SR. RVSI' • 'Rã um progruma pam ês~e illVC:'sti~ 
médica., Montou duas Lld,i operál'úl.s, está enganado. . P .c. DENTE - Mas nao tr..ento? 
que são duas cIdades autt;a.s, (um to- POdem?s co~correr com P8:ises escr~,. O SR. JANAltY NUNES _ Já exls. 
do o cO'llfôl'tO. Po.ssui ClUbE', super- O SR: JANARY NUN~S - ~ me.. vos, E por ~sto que gostal'la de OUV:l' te um plano. Aliás', vinculamos os I'e-
mercado o melhor ho~'pit.al do Norte lhor preço de 'mmél'lo obtld I no ta~emos soflendo ,a cOncol'rênc!a no cursos proveniente3 da exportação d:) 
do Bras!l, com sejas de o;Jp.:,açãn dPj Bnsil é O do manganês do Arnapa. mmérJo. c.omo s~flemos no cafe, No minério a um plano de lndustri:1liz:!
alto padrão; CQllStr-~li~ casas mobl· O SR. PR~IDENTE, -:- Po~q\le o ~go.dao amda nao_estamos sofrendo, ~âo do Amapá No momento. t::l-do."1 
liadas para os operarlos, qm pagam mais 1'100, Da. em medIa, vInte e as um pais que nao se ~~f~nde aca. os recursos entregues pela ICOM 
apenàs Cr$ ~SO,OO. o que n~.o corre!» CinCO dólares a tonelada. O. A:maPá bará srfrendo ,a con~orre~Cla aflhl~. ao Gov~rno e que até dezembro dJ 
ponde. sequer, à úgua para o seu uso. pode concorl'er. porque possm Insta .. :e' A n~a hOJe OUVImos um depOle 11110 pi"ss8do monta1'am dois bilhões e 

em COClferência que fiz :m Be~o lações apropriadas. nto sobre o amendoim. Outr.?s meio de cruze11'os. pela expol'tat'ão de 
Hurizonte, decl'al'ei qu~ se d es. ,:\11_1. SR JANARY NUNES _ Se .. produtos Aag~1colas também sofrel:ao minério foram aplicados nn constru~ 
"es~€m trabalhar COm () tl111tlpa nuo O" :_conoo~renc~a. rIto porque a AfrJca cão de uma u'>inn hidrelétrica d? cen~ 
~Olistruil'iam naquelas fayelns que vi gundo ~ados fornecl~OSt pelO tB.nd~o ao é .~mda wdependente: fOl;naram to e cinquenta mil "qui1owatLs", em 
€ Trê< Marias.' do SraSll, era de. ~rlU a. e se e o ... países mdependentes. X!las estao com f Me adl<ln~.a.d de coru;t,l,'I,.Wão qUe pre-
m ~ lares e oitenta e Qlto centa: por ta .. o contrôIe da exportaçao. Até a na- . ~. a I 'd 'f' d' 

vegaçoo depellde dos PZtJ.-es coJ[411- tE:ndf'mo~ fIque conc ui a no un e 
O SR. PRESIDr:~TE .- A \'.el'dade nelada. zadores. Se não tomarmos providên,. 6~ ou prmcfpio de 66, 

é que a sltuac,ão de Três M,anas. no O SR, PRESIDENTE - Qual a I 
' V~' sugere para cor C as para a industrialização do roi. O SR, ATILIO FONTANA _ Mas pa,t,'cu1ar é temporária. Ultimada, a SOluça0 que . .c..A.a. .. é' d 

. . ê b 50 d alguém qUE.' es n rIO; perderemos o meres. o. V, é o Govêrno que aplica ou é a com-
"
nstal.ça'o, "s fave!"'" desa.parecer~o. rigir &se a u • e f d - Ex. que está bem ,'nformado res nhl? 

u ~ ti Af ' a'" n·, ' • ~ pa a 
O SR , JANARY NUNES ,- Con- tá usan o a l'lCa. p s - epe .. 

, t I d f d pOf.na-me o segu:nte: o consumo fora O SR. JANARY NUNE;S - Delxa tinuará, porém, ao manutençao. dente. consti u da e pa SCS III e.. d ' 
t pendentes que não o são realmente uma t,(lnela a de ferro mangan s ç me explic,ar o C!1njunto. 

O conjunto l'esidenc:al, mOn".a.do p.e_ para tirar vantagens do BramI? . 2,000 toneladali o minério? !\lém dos 'l,G% que só começ.aram no 
1 .... ICOMI representa um mvestl- O SR, JANARY .NUNES _ Nesta O SR. JANARY NUNES _ 11: quase ser devido'> a pnrtir de ,1ulho do ano 
mento muito grande, ta~vez se apr°te

W 'parte do comércio exterior o Brasil isso. pE..Ssado, já vinham sengo dPago~ 2s 
xime dD.3 20%. Palfou 'ntegl'~men é uma cl'iançc:l, ingênua. Desde 1957, C SR. PRESIDENTE _ Se expor- "royalties" pela export.açao e mm -
o empréstimo r.ecebl~o no EXm

d
'
ó
OO1 n~, est-amos numa concorrência _ nós e tarmos 150.(}OO tonelado.s de ferro do t:.sses dois bilhões e meto foram 

O Eximbank fme.nClOU co~ ar~s índia ltles baixam o preço e 80- mnnganês. incremellta.ríamos a indus- apÚc'::Idos na construção da l1,sln[t ht
tôdas .as despesas ~m cruzeulosBe'tho ~lOS obÚ,radOS a. igua-lá-lOS. No a!,!o triallzllção

J 
protegendo nossa ~cono· drelétrk9.. Que racilitará. o planQ de 

empréstimo nã.() fOI feito pe a e • '" 



./ 
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lndustl'Íalizição do Amapá.. Esla é e. dar-§-! uma campanha intensiva de mina, muito maior do que a de vila:1 r~velou capaz de promover :l pesquisa 
pr:meira fase. Já está planejada uma pe.squisas pa'ra de.;.cQbrimento de no- Nova. Mandei que~ trouxesse uma a lavra, a- iI)dustrialização, enfim, Q 
u~na eletro-síderúrgica para produ- vas jazldns- e' melhor cOllhec:mento an:ostr.a mas Que n. ao fôsse uma pe-I' aproveitamento das riquezas reine-
çâo. de ligas de ferro-manganês, como das já exploradas. drll1ha, eu querIa uma tonelada. ra~s do Brasil, res...<l.9.1vatlos, por2ID, os 
o c.eseja o nobre senador JOsé Er- Portanto, a rer..omenda:;âo básica Ai êle me trouxe UUla tone1aja, direitos já adquiridos. . .-_.. !. . . 

Agor.a, pedintas que e ICOM! in. ser a es.:;n.. . cuja' 'prlmeira amostra deu 57 % . se o Gi>vêTnQ 'brasileiro ....c... }:Q~ ab-
"VutlZse um bilhã:l <lB crUZe:t·o.s, além O exemp;o... do ID:!!lp:rnês' d:>. Ama9á- Ch;:ma-se MUl'iO Cruz. st,lrdo - quises.'3e encampa.r :a concfs:" 
dcs. "royalties", ria. us1na hidrelétrica.. é típÍ.:'o. Há. vinte ar_os não se co- Vou apt"esentar, no db 11 de .ie~ sionália dç i\lnapá, estari.]. .inteira. 
A~~m do ma:3, apre.sent~mos um pro ... nhecia nada:. Hoje, é o seu maior zembra - do.ta da emallcipaçãÇ> do, mente livre. Não existe no contrato 
jc~ à TCOMI p~!'a. i::Jv-estir p:arte dos produtor na l'egifo a...nazón.!c3.. territó!io _ - U1U proj~to- qu~ visa .do.r. feitQ por mÍ~. nada que. impeça ·0 
20% na, lnst.zl:<;.:io dJ uma usina de Se n2-o tiv{i.ssemo.s a INCOME não d2Z rlUlh\)~ de CrU?elrOS desses o:.to· Govêrno braSileIro de efebv:'l:r a me
ti11JriO;~ãQ.de ~aS':;.d "p;:é-!~.br;cad",s, de terhmos SO. QU 1(13 l!av1os IDen:.al- centcs b:lhõi.J que ê:se homem. .(!es- di-da. Para mim- cOlliiide1'o mn érIo. 
cQ"1-1:;.2nsr,d":$·e (t~ c.oP1~rens!l.dos. quo ~€t!.te fr€{l.P€'ntaudo no.s..~os partes. coLrtu ao seu legítimo- dono. Eu In"Ow De\'etia...1"llos pr-ovidenciar um T1érca10 
d:lff'.().. oinçg miln.ães de d6lnes p.en- ltsta co1ll'P~nhbl.T f>!rte ano. vai-nos .da~' meti que ia dar e '90U dar mesmo. para o nosso minéri/)o Ent0nd3 c,.u~ o 
t,ro de der..o:t-o ril:eSeS, Para a -exe- nover>entos rn!U1õ~.r.; de royn:lJtn; qui- Aliá3.a TIWO~.iE, a 'noszo pedida" Já amGpacnse é que deve. decidir sa'Jre 
euHlO' dé.sse ~rp:je~Q ao ICOMI. vai as" n.b.en.t-os.. milhã~s d-e iml.1ô,sto Úlll"CO: lhe. deu Urna C8S$ e lhe p2.zn um a~t-o a melhor forma de amoveitame:i.U 
sci~ar~se ·à u;na .~'TI.p;inhià hDJa:nde- . está d.endo trezentc-s ltl.:fll~Õe..; paTa a a~'dCl1a~o. P-.etenco dar um prihnio das riquezas de sua r~gião. 

. .. !' ! 'tO E d de Cr$ 10-.QOO·.000.00 ~~ de:coo.ridor - . . .. s-s,' .t:! !:111 ct' ap,:oV5it1Q.' qs lm:;ns::s r· pre e ma. . a~Cl'a p"r cU u·na qlies- do, man;;!nês' d:J Ama-r;:á. Pen50 '4.U~ . Sôbre o merc~do.·extenor de IDll:l1" 
, ('.l:.."''3a-~ flon"'~r.ls ti'l J3:.:;~a .Am".~~!I.:ca. W_o pela Q.U'31 p~{!"o.ra tl!t"Ze-:Jbs m 1.- de-rtrkmo." d·sT"' ... 2usa,:, melhor tn.ta- rIO, 'e:tamo.s ~ emper~ado_s. O I .. tfun.,' 

D'"'br:c;"cl.o!l" .. l~ h'a~~~M a - cêroo de lhõf's, no rníturnú, p.Jl' ar.o, à perfei- mento ao" m:r~::1'io de mah~anês do ratJ nua tem orgaJl2'~çao. S~~la m. 
mH e quir:hr.n~r.s.. D:-t"'b;os n~Eii03~· tura de Macapá. Amat"á. O minérjo é vcndi~'O e pro~ ter.es.sante. q?e o .bena.9.? pro~Ovf'SS~ 
Tt·rul:lón çs~:' con ç-u'To pro::rralUa já Uma p:ei~itu .. J.. que ti..."'ll:a uma duz C~1 1.100.00. dos quais só recebe ,uma Ç.omL..<::.S~o para v~ltar. a íttdia 
ê:m. de.tenyolv~nto, que é a.. 1ne:-;al.a- renda. de trezehw3 mil crt:zpiro.1 CrS 6::0,00 e até o. mês de 'mail) só o ~bao, a fl~ ~e s~~ dlSCU~ldo o·p:ro· 
,ç~o' de U1ti.a, grande .cu:tura p,,-ra, em anuais, passará a l'ecilhe.r seiscentos. rec:;-oia cr$ '{{lO;OO. . . :blema. do mlnerio, ~traves de ]U 

.. C"!,lt!o prazo;· cultivar GinC:l nul hec .. · milhões semente. devidos a essa nQv.~ _ _ " acôrdo a longo prazo. Nossas' poso 
ta-::es- d!r dend~, a fim de· produ~ir fonte .de· riqueza. O SR. AnUO FONTANA ..,- f: sibilidades no exterior são amp'a~ 
'lt>"ll;n oJr', evita.ndo.a ·impOl'tnçãa de preciso comb~ter ê..5.s~ e 011t!'os m.eiús Nã,o llOS interessa '_entrar no mercadl 
virite- e C:nc-Q ·~\lh6es..-de ftélares' des.. Á. segu'nda recomendação, seria a. de le5-~.a llC$!-!l> expOl:t;açáQ, -a ex€m.. russo, que é o grande ,co11troladcr 1, 
tina:dcs à indústr1l'\. sid4rúrgic:l ... lt~te de eneontrarmcs uma fórmula pera plo·do superff:4ur8mento na in'porta .. mercado _ europeu: Nossos maiore 

'projeto dará. trabalh:> para mais mil qual o· aproveitamento de miné:'fo ção e na. ~xport'lção.. concorrf.'11tes são oS" ];.;iÍS!:S afl'ics.nos 
P3.fl·íC:05 noSSOS. pudesse deiY..ar' bel1€:fictos essenciãis O SR. ··JANARY NuNES __ Provi~. . O SR .. P!tESIDElNTE -. Se oBra 

'ã, 'regiãO' onde êle é encontra~o . .Nã.o $.11 a:manha chegasse e dL:'se,ss.e· to" 
ÃJéU1 df.~es projetos. a. 100MI. está queremOs mais ser colôno, nem ga- dên'Ciã acocselhável seúa.~ a rev5sf:o do' '. 1: .' ~. ~ • - ~ 

com (1ois comprorrils~s com o Govêr-. . . custo do ,minério ·na· bôctl da mina, nho. um prQJeJO qut:·me ffi:teres,;.a:.})O 
I:!.::> A..m!:.paense: erhneiJ:'o, organiZar a ~1~§~~',.JQS.t: E~!díR;!O _ Muito para. -que o impôsto. único de- rnine'- exemplo, ~ da~. USI~a~ h:dre:~~nc':3.S 
'Ccmpnnhi~ d~ Desep.volvimento da .belI!,' mUlto ijel1l. IssõHmIno,. rf'oÇão pudesse: ,da."t:,~maior. cçn~rib'.l.i-:, .Pr .. ec~() d~~ 509.~000, quilowatb!, mo 

,'" Amazônia ORl'a· tib.:mciar o p.Todut'Jr e . çao. Es,sa con~nbUl~ao reverten.::t ·em, tenho .2.00:000 tonelaq,as ·de :manganf 
{) homem de pequena inl-ci·a.tiva. -o SR;.. JkiNARx, !~UNES - Quere- favor da' pesquisa. . . paJ.'a vender.; :E U1P!l, ,questãQ_ co~el 
• .. ~ . . , . ". lll03:. que uma grande parcela· dos·l'e.- • O ·SR. PRESIDENTE _ :~1uito': cial., O .ltamara.ti .. preci!:ia· olhar quel 

Deyo (n~er Que a.lem;. dos 2Q% ~ CUrSOS ndvinó.os ·da· ~xploração' do mi- bem ~ pOde comPTfrt 'e,l quem po!;le veng$r 
ICOMI introdUZiu no' ~r.n~apá ]..lffia ex~ neml. r~ve1"te: em benefício da região' '. ;(.di$Utir_ d..a. melhor, forma; .. a. fim .{ 
perirn.ents.çã,o da produção do mais al~ de onde êle ,é extraído. O SR". J ANAI;Y NUNES _ Sou. e. .orienta!' nos~o c.omércio ,. exterior . 

. to.·.piV~h Por e~empIQ ... A ,produção ~e--. . :.. . - <:. • - favor da lUN·EROBRAS; mas ecnttl\ índia.. está-: fazend.Q. W;o cõnst~ntE 
dvcis .. '.Antes, .... imp.ortáv.ams. de: .. Sao, A -t.eree.xa 5l!~est~o, ... er-ia a reVlSao certos indiyíduQS qUe apena;s querem. mente~ Com o ,Japão- faz'·o· intercârr 
PquJ.o- dois ·mil ovos 'por dia. Ho-Je, a, da lei .~o 1n1po~to umco. se apoderfr"r das~jal!iíc1ãs·de manganês b.io, ~~xportando,.ma.téria .. pri.tna e' trr 
lCOMI mont.óu um aviário 'de d.ez mg Se. tirá.s.ser~1oa 5%· dõ impôsto üni- e apliD.ar o' dinheiro -em outros,.luga"\'" zeJldi). . .side}'Ul'gia. O 'Bi:asil tem n11 
'aVES, que produllPm cmCQ ou se~:mil co PlU'll financiar pesquisas: lucraria· res, Existe-._ ho-je,:o proc.esso e.::polia- lhol'es .. cond~çõe5 .do. que o J9pão 
OY05 por dia. }!:l1tr-ªmos trunbém n,a mos .:nluit-o mais do q:ue se os aplioás~. tiyo interno .... no -BraSil, ~que n6s, ots. está' mais identificado' com a: índi: 
f'3.se da. expel:ím-enta-;.ão agrícola, CDn- .remos em outros gast-as. Am.azÓnia, Q.ão suportarJ.les, ·porqné A "Sugestão do' Deputa~o· Janaty Nl 
tratan.do técnicos de renQme. Esta· Ó SR PRESIDENTE ~~ () n[o nos consideramos uma colônia nes é magnífica e vamos tomã-l!1 e 
mos, tor exemn].o, eet'tdando a. pre ... , -, . . - -e, _ a.fr!c8.1la consideração, agradecendo, a S.' E 
para-çilo de.. adubO:; n.a1;urais. '.!om?S grande :se:s!edo Ü! glandeza ~os, Es ~ .",.. " • ~ o tempo precioso. com que' dhtil1gu 
q ai:; temos conseG"uidQ uma pl'Oduçao tados UruUCS, 9-u- .1':" em 19..:7 pro_lia uma. usma prefabrlcada que llã-a esta Cilmissão trn~ndo êst€s cet 

u ~ ~. d' t H j'e d.uzam 05 metaIs baslCas à plena ln-

l 
e5tá funêlOnando no Terntórlo, PO!..· Ih - 'd ,. _ : 

_de tl~tas, de e.1to ~~n lmcn ~ê ~~ dusti"'i.all.zação do pais, ...;:-alvo O' niquel qUe a indüstria. se. opõe a Ql1e' JJ.ej:a es que stl? a ma10r lm~. tf>nc~ 
o agncult'Jr da regl'ae pp.ssa u.s" que êles importavam do. Can<l.dá. utilizado -equqwment.o mal:; m.iderno Agradeço amda. _s bQll vontade 
badus. e dommgG5 na ICO~.iI apr~' - ,.. ", "O' r tflx.to -d .. 1 - 1 ':i 1~ S. Exa, 9 bOa vontade de Um nnci 
dendo--s.ôbre a produção de laranja. Os amETicanos pesqUisaram Te6iÕ~S\;JlR'; p e ~ eb~l.le .~tel?r~) U7- se n.a.li.sta de fato, q~ se m.amfest 
l:mões, citras, mamões e frutas regio- inÓ5pltas, geleras:. montes .rCChDS,g,'i. não' p~de~l ~:-peb~;~' mif,,~~o {ri- aqui. EsPeramos poder aprovar ~es: 
na!s, comO a caramb{.'l..a. Est~ il'Jr si ... mas nã-o·psl·deram tempo. Nós tam· terr. ctonal ne'sa d '.. ~ .sug;,sti}es. para melhoria do no~ 
na!, _fornece UD;1 refrêsco delic.ioso, bém precigamos um serviç,? €oeológu!{} vos ~o esttá,.ngei~' ~aOia s: 1 seci, ;u~:: .mercaqo, não só interno, como exu: 
que qua.se mngueE-l conhec.e. à altura das noosltS neceSSldade.3, Ao ronat na·.o aI (lp 's o d~) no~ Nosso Pais pjlderã mUlto bem 
. Mas é um refrêsc.o delici<!so~ :rel~ rasgarmos no~s estradas. precwunos 2:Ômà o umt~n sio ~~~1i~~ivo.s:~· Am.a- it}dU;-'itrializa'l', aproveitando. QS me 
-prestado uma granae c.f!ntnbulçao a mandar o geu1ogo para 11" ~compa-' . __ . . t~C.nlC05 modernos. A g6011?!!la, a. !;E 
agricultura daquela reglRo. nh&ndo e vendo o que esta s:nd(l Somos vendedores de mutél'U\-Pl'lrnnl fllilca e a ael.'Ofotogl'ametns detem 

S De u- cortado. Além disso, vamos criar. o para D.. SUl mas nã.o sabenws 'Dor que nüm cqro rapidez coisas qUe dzmOl 
ta~ SfoÓ. PR~IDEfe.~ pr6.;';~upJ~· curso de pr-ospecto-r€? que eXlst-ern -em preço receber'?mo.s QS· seus + produt:s r:ía:m(Js anos para se deter:nmaL 
00111.' o pro~l€m~ ege Ob~~r nov~ ma. w.cto 'J' mundo, ~e31;mad? ar f?rnet:~l~ m:.'IUUfatI1t.'~dos. O C2!,<;(). <la bo~aChal Agr.adooeJ,no-s mais uma ve?: 
t' 1 . N~ d 5 e ue .. em 90 dia.s, alg,!i~l.a,s idél3S mmera.o é. ca.racter,~tlco.+.Produzm).os vmJe e nOme 'dlll ConUs.;;ão esta manlfes1 
er Q.S~prlmas. ~ ao po €ffiO sq gl..cas e cTlStnll)glcas .ao homem do ClnGQ rrulho€G de qmlos de J:orr~ha ~ d-a <:' t' d V sE' 

cer o que aconte~eu com o Brn~ll no interior. ao llomam do campo. ><Ulualmente, vendida a duzemos cru .... çoes ........ 1ll1pa la e . x. 
pa...o;sado em rela-çao à borracha. com .. zeir05 o qUilo. num total de cinco I;n- Está- encerrada a sessão. , 
a am-ea-ça ~o açucar~ e atuahne'!1te a t? SR. JAN~;Z ,NUNES - ;\11&s, lhões de cruzeiros. Essa borracha. VIU _ . ' ,., 
cponc"Orrenma de ~afé aftlC~o__ p~r val a.qui o ~blS"!O,- O ma~a.nes do_ para São paulo, aWlna"S par:: quatt-o Ne.da ro.alS ~a':.e.nd.o a tr ..... tar. 
ISSO queremoS (lUVU A.S sugfl,~oe, lj;.";7 ~{lpa é dcvdo Si ~~cobert;a ,de um grupo~ que se dizem nacionais ·m'3.s cerra-se a Reuniao.as de~ete 
V. _ Ex.::). , I c.aboC10, 11m gat1:mpen'o. bre.sllelro qUf' são e~tratlP"~iros . ras e cilli!uenta. E; cmoo mInutas. 

O SR. JANARY NUNES P(l!· .nn"l~\'":l drá.:!.de ottr-o-'e veio a des-' . _ . vra.ndo ·eu,· Alexandre Mru-ques 
nãO". _ . ~:l).r:· I.1t:t\t~l~ pcdr~ pret9. Sabia q,~e Sfm !;~VGl"ável' à criafi'ão de umo" Al:buque-.:que _MglJo~ Eecretári(}~ &,'p 

Em' prim:eh'o lug9t, em, J~l~~ãl? à •. p.q.. "E':;;~:"'a"' al;oIT~'('"!rl(} na i1-~!Ol'pç' Qj?c:~p~!li1la estatal, ul?.2,l ~2~ q.ue,' a s~te ~!~., q\.le um~ ve.z aPfova 
.. política m~neral. acho n€ceSSanp mi· J do ferro e: me çl.J..Sse que exist.a uma lllicta'nva pr.tvad.a, ate hOJe. mIO 5< S~t4_ lSSw.aua pelo Senhor Pre.slden 

.' 
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MESA 
'resfdelHe _ Moura AJldJ fldf tPSL 
Sp, . 
rice-~re.jlricnte ~~.'~i:ra 
ma \!!TB - Ma). ' 
Itfmeiro-secreLarl0 
IUDN - [.,L, ~ 

legundo e~reL<\rlc 
ho 'PSO - ';6;, 
rerce!ro-SecretárlO 

RUI Palmfl 

G.lbel'to Ma-

la IPTB - Al;REI. 
~uarto·Secretar~o _ Ca~,t~e'f,e pl
eiro IPTN - PAi. • 
lrimelrO-SUpJelJte - Jvaú'~tm pa· 
11,:e _ UDN - PU. 
Segundo~Sup!ente - G'l!t1(l Mon, 
1 IPSD - ~~I. 
rercejro-Suplente 
rre,s iP1'B - h,J}, 
_. __ .- --,-

Va.sconcel~ 

,PRESENTACÁO PARTIDARIA 
.JlTIDO SQCl.'\L DE.MOl:ltÁ'l'lCU 

(P8()1 

JoSé GUlOmar Acre lem exereJ
EugêniO Barros - Maranhão, 

Lobão da $11 veJra _ ~i.1.";. 

Eugnio Bllrras ~ MaranhãrJ. 
Sebastião Al'cher - Mara!1..~a.c." 
Victormu FreIre j em exercl~h{. ê 
Suplente, Sr. Miguel Llll.S) 
Maranhão, 
Slgetredo Pacheco _' t'taU1. 
Menezes Pimentel \em e.Kerctcl0 
O Suplente, Sr. Waldemàr de AI
cânta"a.) . 
Wilson Gonçalves - ')tura .. 
Walfredo Gm'geJ - Rio u-!.'9.Ilde 
do Norte. 
Ruy oarneiro - Para1ba. 
LeIte Neto - Sergipe, 
Antônio Balblno - Bah.ta. 
Jefferson de Aguiar - -EspfJ1k 
Santo, 
Gilberto Marinho _ Ouaoaba.ra 
Moura Andrade - São Pall\o. 
A tillo Fontana -, Santa oata· 
rina. 
Guldo Mondln .- R. G. Sul· 

S. Benedtcto Valadares - MlOJU 
OeraJs, -
Fllinto Müller. 
José FelIcJano _ OoIM. 
JuseeUno Kubitschek _ QQt-ãs 
Pedro LudoVlOO, - GolU. 

PAR'I'mO 
TItAllALlUSTA 8RASILElltO 

IFTU) 

1. Adalberto Sena - "cro. 
:I Oscar pessos - Acre_ 
S Vivaldo Lima - Amazonu. 
4 Edmundo Levt _ Amazonü. 
S Artur VlrgUlo - ~zon ... 
6 Antonio Juta - coal'!\. 
7. DIx-Hult Rooa<lo _ RIo Orande 

do Norte. 
B. Argemlro d.e Figueiredo ~ PIA 

raioo. "'\ 
9 Barros Carvalho _ Pernambuco 
O Pessoa de Queiroz _ Pernam ... 

buco. 
: I. José Erm!rlo - pernambuco.· 
l2 SUv~.stre Pér1el~ _ Alagoas_ 
[3 Vasconcelos 'rorre.s ..;.. Rio de Ja~ 

neiro, . 
l4 Nelson Macub.n meeneládo sem 

su~stltulção) . - PatanA. 
15 Amaury Silv8~ _ ,Paraná fem 

exercfe!o o suplente. Sr, Melo 
Braga), . 

III NogueIra da Oams. _ Minas Ge
I Zacartas de AssunçAo _ Pará. 
2 Joaquim parente _ Pla,u1. 
S Josê Cllndldo·- PlaU! .. 
4 DIne.rte Mariz ~ R O' Norte, 
5 João AgripIno _ para1b3.. 
6 Rui Palmeira - .uogOM. 
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SENADO 
Adorpho to'!'auC'.o _ Pll..rana 
lnneu 8ornhe. usen - Santa Ca. 
t~ .• ) ..... 

lZ Antônio Carlos - Santa C<>'·l:1.rl:la 
la Da.mel. Kn~gí:'t - Rio Grande j.1 

SUl . 
14 Milton Camoos _ M~nas Ge:a.is. 
\5 Lope~ da Costa' ~ Mato Gro~. 

PAR'tlDO LlflERTAUOH ' 

I 

FEDERAL. 
LlDl:RAf~ÇAS 

DOS UI.Ot.'OS P,UU'IU!iRIOS 
IU.'\I () itL4 

Llder: 

BarrOE Car .... "J.h.o _ I.P fBI IPI!. 

Vice LIde,' es' 

IPLI I Vlctol'lrlo i"I~Il'ç - rPSD r>.lA' 
Va.sccn~eUu"- 1 arres - l.f'TB 

1 AlOySiO de Carvalho - B-:'lhia. RJI. ~ 
2., Mem ú Sã. - Rio Grande ~o Sul I J'efterson de Ag'Ular . - lPSD-

PAin'IDO J'HARALHlS'lA. ES" . 
NllCIO,~t\L • Lobão d& Sllveü'a _ rPSD - p,<\) 

~PTNI 

1. cattete Pini12lrO - Pará 
2 Lauro ".! Mato)) _ f:' A -

PARTIDO SOt,;IAL PROGRESSISTA' , 
tPSPJ 

1. R:1.ul Giubertl - Esp~:':to Sar. L
-, 

:1, Mlg\le1 Co\: O' -' RIo Je Jane:ro 

PARTIDO 
SOCIALlSl'A HXASILEIRO 

jPSS, 

1. Aurélio Vianna - Guanabara. 

MO \'lillEN'l'O 'rRAB1\.LUlS1'.', I' 
RENOV AIlOlt . , 

ll\l'J'RI 

l. Aarã-o St.e:nIJ'l"ucb - ato de Jar)· 
-nau'o. 

PARTIDO ltEPUBLlt'ANO 

,PRi I 
1. Júl10 Leite _ Sergipe. 

PAR'flOU VEl'\-lOCRATA CRlSTAO 

,rI>CI 

1. Arnon ~e 1~~_Õ .- Abgo3.S. 

SE..\1. LEGEND.: 

1. Josaphat Ma.rinho .. ~hhla .. 
2. H~nba)do. VieIra - S<lrgipe. 

RESUMO· 
P a r t i d o Social Democrátl"J 

lI'. s. O,) .................. . 
Partido Traba.lh1sta Brasileiro 

Il', 'r. B) .: ................ . 
(} n 1 à o Democrática Nacional 

lU. D. N.) .................. I. 
Partido Libertador 11'. L,) .... ' 2 
Partido . • ·rrObalhlsta Nacional 

(P. T. N.) •..••.••••••••••• 
.p a r t 1 d O Socl.a.l 'Prog'ress.tsta 

fP. S. P.) .••••••••••..•••••• 

2 

P a r t : d o SoclallstG. BrasUeiro 
(P. S. D.) .................... 1 

E'artido Republica.no 1P. ;-:",} ~ ••• > .1 
E' a r ti do Democr.tc. Crlstllo 

IP, D. C., ••.....•• ;.,.; •••• ·1· 
'.Lovirn"nl-o Trabalhista' Reno-
. va<lor IM. T. R.) ............ '1 

Sem legenda , .. ','" ........... ,. ·04 
2 

Total. ' .... :; ......... :. 6B 

BLOCOS PA.RTlDABIOS .. _ 
- \. -

PSO 
M1! 

Ma.1or1a (30) Mem.broS) 1 

:J9 - Mlnor!a· (17) Mel11broall 

UDN 
Pt. 

Artm Virglllu - íP'I'H - A~ll. 
Bezerra. Ner,G - (PTB.~ - M'1), 

:Hl:\'OlU.\ 

Ltàel; 

João I ;rlpino IU03 - PSI. 

Vlce-tide,es: 

Daniel í.{t1ege-t, - IUDN '~ RS) 
Mem de Sa - (Pl - aS). 

PEQUENA. REPR.Ec~"'n AÇ-(',H?,s 

r . .tder:, 

Uno de Maios _ tPTN - SPJ, 

'Vice; l.laeleJ)_ 

Aurélio VIana - (P.JB _ 081,. 

11 - DOS PAR'l'lOOS 

PSD 

Bent:dido '\1 :ülndare.s - tM,O,. 

Vice: l,:CJe1f.~. 

Wilson Gonçalves - ICE). 
Sigelredo Píh.:heco - I PU, 
Walfr~d.v Gurgei - \RO~ • 

PTB 

L:aer 
Artur Virgilio (AM'. 

ViC6 UdC:f e~· 

A.rD.aut'i SUva 'l1cc.1c{addJ. 
Vlval,'. Lime tA.MJ. 
Bezerra Neto - 1....\1.1). 

UON 
Llá .. : 

Oaniel Kril"ger 

Vic~ utt~les· 

Eurico Rezende - fES). 
Padre C9lazan.s - ISP). 
Adolfo Franco _ \PR.). 

PL 
LIa.,., 

Mero de Sé. 

vtce.-Lfderes: 

IMl. 

A}oyiJo' -de' Caivllho 

PTN 
Lia",.:· 

Uno ~e ~s.1io.! - CSP). 

(BAI. 

Vict--J .roeres: -
Cattete Pinheiro (PAI. 

PSP 
Lfder: 

MIguel qouto - IM .. 
Vtee-Ltder~ 

R.aul Glubertt - :ES). 

COMISSõES PERMA.NENTES 
Comissão Diretora 

7 EurIco Rezende - Esptrito sant-o, 
8 Afonso, Ar1nos _ Guanabara. 

39 _ Pequenãs Represerttaç6u (8Y. 
Membras) • 

t'TN 
Mo1Ú1l Andrade 

ÇpSPl, 
Nogueira. da Gama. (P'rBJ. 
AcIo.lberto Sena IM1!) 

rals. 
17_ Bezerra Neto __ 

UNUO DllllOCRATlCA· N.\CIONAL 
IUDN) 

9, Padre Cala2:&ns - São Pa.ulo, 

PSP 
PSB 
MTI\ 
PR 
P!>C 
JOSaPh?t Ml'Irinho' 'S('~ t~!!ends.l. 

Rui Palmeira lUONI 
Gilberto Marinho (1'SD) 
Catt.te I'lnhelrn IPTNI. 
Joaqulm Parente (ODN) 

Janeiro de 1964 31 

GUldo MOIH1in IPSP' 
Va.sconcelO~ rórre,;, 11'TB'. 

ReWllões Quar~a~-!elI'as as 10 no-
ras. 

Secretário' Evandro Me-ndes Vldl~:J,.. 
1 Uu'ercl-GeraJ __ ,. 

Comissão ·de Awicultura 
,1 MEMtH{OS\ 

PreSldsn'.e _ va~o 

VIce- Pre:<:ldente - Eugên.c 
PSDI. 

ÇO~IP()SIÇAO 

'P. S o. 
TrrTt..ARf..9 

mug€>nlo Barros. 
·Ju:;e PellCla!'lQ, 

S(JPL~'NTE8 

J Atil10 1"0'. ",na. 
a Pedro Ludovico, 

1'. I. a 
-1'j:ULIH1M 

.N~!SOi.l Maculu.n l L:cencia<lo). 
Olx-HUlt ,wsaoo. 
ft,itUl Gluoertl. 

SUPLENTES 

1 Eduardi Catalão ''''. 
l' Aarã.o S1.emmlJruo..:h. 
3 Vago, 

Q. O N. 

rlTlJLARl".S 

Lo,?~ da tJo~ta 
AntónJo ":arlOS, 

mpt.!.":Nit:3 

1 Daniel RriegeT . 
1 João Ag:t"~p\~O 

SlJBS'TTTO'l.'O.'!I 
Ret5'llOe3 

{,J.Tartas-leiras, as Ui nora!!! 

Seeretàr~o: J Ney Passos oa.ntM 

I
I\UXIlar L...egU>LStivo PL--9 

(-i Em substituIÇão do S::nnor 
:\je~on Macula0 .!Orou Llt.u.lar, 

Comissão 
de Constituição e Justiça 

(lI MEMBROS' 
Presidente _ Ml1toD Campo~ (UUN) 

Vice .. Presld,mte - -WUsun 
Gonçalves íPSO, 

COMPOS1ÇAO 

P. s. O. 
~'n-uun:E8 

Jefferson de A~lar. 
nUl CarneIrO, 
Lobão da. Silva, 
Wilson Gooçalvea_ 
J""aphal Mannno. 

S'OPLB:N"1"A 

.....-1 Menezes PlDlenteJ llleenclado). 
l L.elte Neto. 
3 Benedicto Va.lllldar ... 
" AarãO Ste!nbruCÍl. 

P. T. B. 
rn'UtARQ 

Amaury Rllva (licenciado). "l 
Bezerra Neto. 

Edmundo Len. 
.t7l'LEmE!I 

1. Argel!llro cte 1!'1guetretlo 
:. Silvestre PériCl.ea. 
8. Melo Braga. 

O. O N. 

trWJ..AMS 

Aloysio de Carva!.lo. 
Eur\eo ae'Ztnde. . 
Milton C!l.!l1lNS. 
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:J. A.lul~O :\f!lh...s. 
• uonJE.' [{n!:'g,~r 

8 J,oaL Agi tu [l'j. 

H.eurt·')e~ 

Qua'rta lelra 'loS ,t n·'~. 

/ :::;êt:,f'tar~: Ruon.ao· t"el'lE'l,ra Vias 
OncJa. (,egl~wtJvu Pl·-tl. 

\ •• , t'..Jl1 st.(o:;t!t~~~·âo do SenhoJ 
Amal}r.., ;-;lJva ~()mu tltul~r. 

COllllssão 
do Distrito federal 

\7 MEMHROSI 

PreS1Qente - Llnc ae Malas ... 
V1ge Pl'eSlQeot.e - Perua Ludov1co 

COMI-'(,SJÇAO 

1 
a 
3 

1 
I. 

P S. D. 

TITU: "'IlES 

'Menezes ?lmeilte! 
Pearo LuctOV1CO. 
LiUu Qe Matos. 

SUPLE.~H.S 

FUrnto MÜller. 
EugêDW Barr<.\s. 
flenbaldo ":eU'a. 

P. 1'. a. 
71rf LAnES 

Oscar Passos, 
DlX·Huit Ro.sado. 

SUPLENTCS 

Aarão SteIDb:-uc.h, 
AntÔnIo Juca. 

tl. D. N. 
'11 rUL'\R~E'i 

Dtnarte Marlz. 
EUrico Re~ende. 

Slll'LEN'I'ES 

1 Lopes da costa. 
1. Zacharia,s de ASS~nção, 

Reumoes 
Quintas-feira" ás la nor~. 

, . 

- Secretar10: Ju11eta Ribeiro dos Sa.n~ 
tas, Oficlal Legislativo pu.&. . 

Comissão de Economia 
(9 MEMBROS) 

PreSidente _ Fillnto Müller U'SDJ 
VlCe.pres1<lentoe - José Enn1r1a _ 

IPTBJ. 
COMPQSlçACI 

P. S. D. 
'lITcrLt1nES 

Filinto Müller. 
EUgênio Ba.I'rOli .. 
Atlllo l'c>ntana. _ 
Joeé' Uu10mard Wcencladol s-1. JeUerson <Ie Agluar ("1 

li. Slgefredo paweco 
3. Sebasllão Arcller 
... J_phat Marinho 

I. SU11S2'I'l'lTl'OII 
l. JOsé Kalrala 

P. '1'. S. 
l'l!'t7L.IIl&S 

Joaé ErmIrlo ~ 
Nelson M&cUlan (licenclad4ll 
JúliO Leito .--

1. Oocar pusos , •• ); . 
a. Bezerra Neto 

B~S 
t. Melo JIl't:«\' 
a. . .. A !lldIÓ' 

O. D. N. 

TITULARES 

kk:fc F'.'ar.cQ 
LOpn. da G~ta 

SUPLENTES 

l. J'1sé cn _dic 
2. 'l.<lCat'id.S de A,:,sun, ác 
;eun'oes ~PIça-fe;ra _ l?OO b,ora~ 

SeGr~aN): f)id SfUggeI .. AJxlUa.l 
.,egIL~"J\'(' PL-10 

(.) - L';:~l SUbSL'tulção t\1' Se~ 

nhor Juse 'JulUU1ard 'come 
LituJaJ ... 

{H) _ Em sUbstituiçt\o ao Se .. 
r!hor Nel:Stm Ma.CUlan, "OIDt 
titular, ' 

Comissão 
de Educação e CUltura 

'c. MEMBROS) 

Presidente - Menezes Pimentel 

cPSD) 

Vice-Presidente - Padre" :?alazam 
-UDN)" 

COMPOSIÇÃO 

1'. S. D. 

TITULARES 

Merezes PImentel 
Walfredo GurgeJ 

, SUPLENTES 

l. Benedito Valladares 
2. Sigefredo Pacheco 

SUBSTl'I'OTOS 

1. Leite Neto 

P. r, B. 

P. '1. a. 
TITULARts 

Argt'miro "Ie E"igue'!edo.: 
B~~ na Neto. 
Dix-HuH Rosado. 
Pessoa de Queiroz. 
J...st: .E:mllrto. 

SUPLENTE~ 

1." Nelson Ma~ulan iljceileJadG)'. 
2. LiDo de Mato.!: 
"' Amaury ·Silva rt1-::encladol ~ < 

4, Aurélio Vlanr.a, 
5. Antdnfo·JUI~á. , 

SUBSTlTU'IO<IJ 

1, Edmundo f J ev1. 
2. Melo \Braga. 

tl. '). N., 

n'tt1VItE! 

Daniel Krieg~r. 
Dlnartc Mariz. 
lr1.neu Bornhausen. 

Lopes da C()..~ta, 

6UPLE:N~. 

~. Jl.r"olr o Franco. 
2. Eurico Rezende. 
3. Julio Agripino. 
4. MUton Campos. 

l'é. 

TI'l'ULARE:S 

Mem de St. 
SUPLENTEt.. 

1. Aloysio tle ·carv.lh~ 
Beuni6ea: .f.as feiras _ .v,vV !l,o-,as. 
Secretário: . Cid BUgger. ~uxillar 

z",glS1atlfo, PL-IO. -
Comissãó 

1. Lopes d. Cos~ 
4. Za.ca.r~as de A.ssunçfu. 
~unlôes: Ls. feiraf à.s 10 horas, 

SUPL· 'Irs 

qecretArt~. Vera de Alvarenga. Ma
fra, vf1ciaJ. Lebt1s1atlvo, '~~'J. -

(.) - .l:!>lll. SabstituiçL ao Senhor 
José Guiomard come titular. 

( •• ) -'Em suhst:tulção ao Senh~r 
. ~aury ,':'11 • camo tUu!ar. 

Comissão 
ao Poli gono dás Secas 

I'! MF.~ -~ROS) . 

.t-';,esidenté._ .t.lly Carneiro OsD) 
Vlce-Pl'e.sidente - AuréL..,) Vianno. 
(PS::~ . 

COMPO!" .. -· .... I 

P. ". D.· 
TT'TT1tARES 

Wi.l on _Q{)nça.!v& 
Ruy Carneiro . 

SUPLENTES 

f SigefredO Pacheco 
2. LeU!'! N:eto 

..... '1, ~, 

TITULARES 

DiX-Huit Rosado 
Aurélio Vianna. 

\, • SUP1._"NTE.! 

1. Argemiro' de Figueireda 
2. Aron li< Melo 
8. JuUo Leite 

O. D. N, 

2IT!1T..<'" 
. Dlnarte MarIz 
Jesé Cândido 

IIlrl'Ll!mm =LAIIES 
Pessoa de Queiroz 
Amaury Silva {licenciado) 

de Legisvaç~oSoíilál -< 1. Jo§o Agripino 
2. Lo~... da co.sta 

'9 MEMBROS): ! Reunla<" ~'" feira.!! _ 18 noras. , SUPLEN'I'EI' 
1. Vago." 
2. V3.2:o. 

Presidente: VIvaldo LInia - P.l.'B. Secretárlo: . Ney Paasoo PantM, 
_ Auxmar Legislativo. P't.-9. 

U. D. N. 
r ~l'lVLARE:S . 

AntoniO Carlos 
Pad.re Calaza.ns 
Mem de Sá 

SUPLENTES 

t: Adol!o Franco 
2. Milton Campos 
3. Arnon de Melo i 

- I 
Reunlões: 4;s .. feiras· _ 11) OU noras. 

S"'lretârlo: Vera d. AlvareDja Ma
rra, Oliclal LegISlatiVo PL·7. 

Comissão de FiIia.IíÇ~$ 

R~ CarneJro. 

;\'{al!redo Gurgel.. . .. 
. fiOS< ~ulomard OIcencIadO)J--'~ 
llAU! Glubert. 

&1l1'lJ!mJI:lI. 
,]f .. ~~ ~o~~ (~). . 
'lo lDbllo da SlIVoll1l,. 

3 •. Bug~nlo .. ;:. ~ .' .. 

115 MEMBRÓS)i '.', _ msrmnog; 
Presidente - Argeml1'o ~Q J'lgUet." iMIl!ó F,.,WIl! redo _ fPTB), ", _ __ __.ti 

. \",....... 2. il0s4 galrala. '. ? 
V1ce-Presidente - Dan.. -*,geT .:, . p' T' ~ 
'UDN) • I' . . ' . " 

P. s. p.. ' M'l'Dt,~. "'-
CD~!'IlSlÇÃO Ania~ nva \Ucer"4õil 
.~I!S' !l '. Be:rriaJdo 'ff!elrSl 

:yIctorlno J;'l'efre. . " V1valdo. ~ .:,,-
Lobão da Sllve!ra, ~ 

Slgefredo Pacheco. I. . Sli"Pt~;';:i1 
.1 . Wilson GOnçalves, I 1. AurélIo VIanna ~ 

t.elte Neto. . . \ . 2 Pessoa de QUefrao. 
3. ~o Jud_ \ IifrPLIlN'l'EI " .' 

- I 'BOllSTIwro#' L Jose GulomBl'd 010--..1':,' . _ . 1 

2. Eugênio Bamlo, " 1.~o Bra{!á. : \ 
3. :\Ienm" PImentel . ~~~1 4. Atnlo l"oUtana.· , , 
.5. Pedro Ludovlco. . ,,' . 

~Rtt'~r 

, , 

I, 

Comissão de Reda12ãl;! 
. .15 MEi>il3ROS)]' _ .:\. 

Preslde"te • . Dux-Huiti :Rosado 
<P'l'B)'. .-

VWe-PresldentcJ _ Padr, ~ 
COMPOSIçio . 

,P. S. D.: 
rmrt.AI!q 

_Waltredo Gurgel 
SebB.!ltlão Arct1er 

- 'UPLElÍTrS 

t ~r~a':';à~~r •.. 
~ 

\I. Menezes PImentel Cl!eellCládo)] 
P. T_ 11, 

mtn.Al!Bs 
P.l!t-Etult Rosado. 

~ 
Berlbaldo V1elra. . 

O.D.. R, 
~. 
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Comissão 
de Relações Exteriores 

III MEMBROS) 

*esldente - Jefferson de 
(PSD) • 

Aguiar 

Vice-Presidente _ P~so.s 
roz lPTBJ. 

àe Quel. 

COMPOSIÇÃO 

1', S, O. 

TITULAJtES 

Bened1to Valladares. 
Fíllnto MÜUer. 
JeUeroon C1e Aguiar. 
Aarão Stembruch. 

SUPLltNTES 

1. Menezes PImentel. 
I, Ruy CarneIro. 

\ 

S. José Guiomard (licenClado). 
-6:. Victorino Freire. 

SUBSTITUTO! 

1. José Kalrala. 

P. 'r. B. 
nTUtARE,s 

Pessoa de QueIroz. 
Vivaldo Uma, 
Eduardo Cata.lão. 

SUPLENTES 

1. Oscar Pa.s.sos, 
2. Argemiro àe F!gue!redo 
8. AntônIo JUM. 

O. D, N. 

'l'lTVtAREs 

Antôn!o Car!os.· 
Jose Cànàldo. • 
Padre Calazans •• 
Amou de Melo. 

SUPLENTES 

i* "Daniel Krleger. 
_ EurIco Rezende,' 
. João Agr!Plno. 

•• Mem de Sá. 

ReunlOes: 50s·teir", - 15.00 ho· 
raso 

Sf>t·. t'tario: CBstejon J •. 11. SranCo. 
; flilCHl..t J...eglslatlvo, .PL-G. 

Comissão de SaQue 
/ 

~vPLENTE 
Raúl Gilbertl 

Reuniões: QUllltas-felras - 15 tlO~ 
ras) • 

Secretá-rio: Eduardo aUl Barbosn 
AuxIlIar l..oegislatlvo PL--IO. 

Comissão 
de Senuranca Nacional 

'7 MEMBROS) 
PresIdente _ Zacarlas de Assunção 

(UDNJ . 
Vlce-PrOO1dente - Silvestre Pérl. 

cloa \PTB). 

COMPosrçAO 

PSO 

TITULARES 
JOsé Guiomard (Licenclaao) 
Victorino Frelre . 

SUPLENTES , 
1. Ruy CarneIro 
1. 'AtIUo Fontana (") 

SUBST1TlJTQ 

3. JOSé Kalrala 
p.T.B. 

TlTlJLARES 
Silvestre Pérlcles 
Oscar Pa.ssos 

SUPLEN= 
1. DIx·Hu!t Rosado 
3. Vago. 

U.D.N. 

TITULARES 
lrlneu Bornhausen 
Zach.r!a.s àe Assumpçlio 

S'tlPLENTES 

1. Aàolfo Franco. 
2. Eurico Resende 

P.S.P. 
TITULAR 

Raul G!ubertl 
SUPLENT!: 

1. MIgUel COuto 
!ReU!l!Oes: Qulntas·/eiJ'aa _ 116 bO. 

Prorrogações: 

Antonio Carlos 
Padre Calazans 

SVPLE!rES ' 

1. Dino.rte Marlns 
2. Lopes ,da Costa 

PL 
TTTULAR 

SUPLENTE 

Mem de Sá 

dUPLENTI 

: Ate 14-J2-1962 _ Requerimento nú_ 

\

:mero 611-61. aprovado o em 15-12-61: 
Até 15-12-1963 _ Requerl1nento 

n9 778-62, aprovado em 12 12-62. 
Membros - ParUdos 

I 1 fleUersuo ae Ag'.uar - Relator _ 
1',,1>. 

:1 Looâo 00 Silveira.- PSD. 
3 Ruy Carneu-o ..!.. PSD, 
4 BeneolCLO V~ua ares - PSD 
5 WiLson Gonça;ves"- PSD. 
ti NelSUn Maculnn _ P'l'B, 

I 7 SiJves~re tlcrlc!es _ PTB. 
Reuniôes: rerc;::ts-felras - lOr'1U nO- 8 Noguelra áa UflJ1la - PTB. 

raso 9·' Barros Carvalho - P'l'B. 
10 Dantel KTleger - Vlcf-ereslden_ 

SeC.(itáriO; J. NeV Paesos Dantfls te _ UDN. 
AuxiHar Legislativo, PL-9, 11 Lopes da Costa _ OON. 

--
Comissão de Transportes. CO, 
mur:icações e Obras Públicas 

.5 MEMBROS) 

Presidente JOSé Feliciano (PSD). 
Vlce·presidente - lrineu Bornhau

sen cUDN). 

PSD 
TITULARES 

JOSé Fetic1ano 
Sebastião Archer 

SlJI'u./ns 
1. Jefferson de AgulaJ 
a. Filinto Muller 

!'TIl 

Bezerra Neto 

LiDo Ide Ma.to'!! 

1. ·Silvestre 
SUPLENTES 

Péricle.s 
[]DN 

TnuLAft 

Ir1neu Bornhausen 
SUPLENTES 

Zacharlas de Assunção. 

12 MIlton ')ampÚ'::) - UVN. 
13 Herlbaldo Víeu'(l - UDN. 
{4 Ruy PaLmeIra - UDN 
1& AI.OYSlO de Carvalho _ PT .. _ 
16 Mem de Sã. - PL. 

Comissão Especial do Proleto 
de Emenda a Constituição 
n9 3, de 1961. 

Altera o § 19 do art. 181 da 
ConsUtuiçao Federai. 

(ApOsentadOrla do funcionário 
aos trlIl~a. anos de S€:rvlÇO). 

EleIto em :U-5-52, salvo os Srs. se-
nadores: 

Lobao da. Saveira 
WilSon Gonçalves e 
Amaury SIlva, designado 

a.b~lJ de 1963. 

Prorrogações: " 

em. 23 a. 

Ate 1512.-1962 - Requerimento n'O. .. 
mero 610-61 aprovado em 14 ... 12-1961. 

Ate 15-12·1963 ReQuerlmento 
nlimero 798-6.:=1,· aprovado em 12 ele 
dezembro d.e 1962.. 

M.embros - Partidos 

1 JeUerson de AgUla.r - PSD. 
3 Lobão da Silveira - Relatório _ 

PSU. 

Reuniões! Quartas"feiras 
horas. 

a. Ruy CarneIro _ PSD. 
16,00 4. Benedito valladare.s _ PSD. 

D. WUSon Gonçalves _ PSD. 
seoretil,r!o: Alexandre 

secretArIo: Alexa.ndre Pla.endel. OIi- O!lc.1al Leil.elatlvo1 PJ.,.-a. 
elal Leg!slat!vo PL.8. / 

r"'l. . Ptaender. 6 . .t)Uvestre· Pérlcles '- Relator o:
PTB. 

.7. RmaW'Y Silva - Pl'B. 

116 MEMBROS!: ('I _ Em substltu!çâo ao sr. JIlOé 
D. C. N. 24-8-63 'S.I'., pâg 2 131 

COllJiSSEãO Edspecàial CdO ~trO.ie!o :: ~~~~~r~.';~:~ -Ji.B Presidente _ Lopes da Costa _ GUlomarà, como t!tUlrur. 
WN. de men a onstl U1çao 10. lJO.mel Krleger _ ODN. 

Vlce'Presldente - DIx·HU11 ROllado 
• (lI'l'B1, , 

COMPOSIOAQ 

Comissão 
íle Serviço Público CIVil 

P. S. D. 

n9 2, de 1961. 11. Lopes da COSta - ODN. 
12. Mmon Campos - lJDN. 

DlSPoe sóbre! Alte.ra. Os l\.rt1~ 13. Ruy Pa1.Dlelra _ ODN . 
goa 26, 66, t;8, 60, 110 • o parê.- 14. HenbaJdo Vielra _ ODN. 
gra.!o ~mco do an. 112. da COns· 15. AlOysIO ae Carvalho 
tituiçâ-o Federal.. dente _ PL 

Presl .. 

TITULARl!:S 
Pres!dente - Sllvestre P ti r 1.10 s 

anrBl. ' 
organIzação administratlva 16. Mem de Sá' _ PL. 

do Distrito Fed.eral. 

Peclro LudoVico' 
S!gefredo Pacheco 

lSUPLE!mliI 
1, Eugenio Bastoe 
!I. ~alfredo Gurge! 

p.'r.B. 
'l'ITOLARl!:S 

Du-Bult Rosaào 
Suplentel 

Alltônlo JucA 
O.D.N. 

SllPLEN'l'II&' 
O.D.N. 1 

Lopes da Costa 
SUPLEN'l'B 

a.du tlAlJI.m.'ftt 

v!ce·pres!dente • Leite Neto (l>SD) . 
Co",oslçlO. 

pS!) 

Leite Neto
.Slge/reào pacheco 

SupLENTEs 

1. V!ctorlno Frelre 
2. Benedito Vallaàares 

PTB 

- ·vencimentos dOS desembar-
gadores do rrUmnal d. Justiça 
do DIStrlto Federal: 

- reg1me dB rendas cio DLstl1· 
to Ft<1erruj 

Comissão Especial do Projeto 
de EIl'~nda a Constituicão 
nQ 4, de 1961. -_ _ composição da Câmara dos 

Deputa00s e do SeJlado Federal 
e do 'ntbuna,l Superior Eleitol"9J.; Da nova. redação ao Item D do 

- processo d.e escolha do Pre.. art. 95 d.a COnstitUição FederaJ. 
&idente e tio Vice-presidente do UrreàutlbUiOade dos vencwen. 
TrIbunal "egional Ele!toral do tos 0"" JUizes,. 
Dlltrtto Federal; m.eita em 27-6-61, salvo Os SenbO-

- aPlica.ção da. cota do impOSto ... ,e,s S~n'adores: 
cU! renda (. ~1Da.da aOs Munici.. Lopes da Costa, designado em 29 do 

Trrut..<!m. P!OO:. outubro de 1962: , 
SUv .. tre Pêr1cle. "malta em 15-6-1961, com exceçllo Lobllo <Ia Sllve!ra, designado em 23 
Nelson Ma.cula.n <Ueencla.d:o)· ro-r:": I dos Srs, Senadores: de abrU d~ 1963; . 

Stn>LENTII1S . B<lrroa Carvalho designado em Bezerra Neto. des!Jmado em 23 dA 
SO·2.1962. abril de 1963. 

1. Edmundo Levt .;elson M_ designado em a. VagO 5.5.1963. prorrogaçO .. : 
-' llPN LoI>IIo ela S!lvelra - deslgna.dQ em Até 15.12-1962 _ RequerImento ne-
Trrut..<!m .4-1963. lIIero 009·61. aprOVado em 14.12.61' 

I Lopes da oosta _ desIgnado em Até 15-12·63 - Requerimento úa,.. 
AIolllnlo Carl.,. !!9·10-1962. mero 779-62; "provado em 111..a!lofia. 



34 Sábado 4 
~.-.-

DIMIO DÓ CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) ·Janeiro de 1964 

1 Jetl"::,~':eOOA~~.;:,ar~Jc;:D. I deOu~~~o:~og~'~962: LJeslgllado em aClyomlssão Espec!al do ~roje!OI Comissão Espe.cíal do' Proieto 
2 cuuau u, ""m" _ PEu. Jerterwn de A ,Ular _ DesIgnado I d~ Emenda a ConstltUlçao 'de Emenda a Constituição 

t "uI' LmlMO ~ "cu. em 23 de abn' úe ,903; n' 10. de 1961. .' n9 1. de 19ô2. ' 
4 dfnedJ·':-W V'l..lacllt('5 _ pSJ), 
fi vV:U'~lll UtJ.fl<.;fi,re", _ P~l), RUy CarneIro - JJe.5Jgnaoo em 29 r Acre.s('enta varágrafo .tD art lt ' 
6 .::;u.ve~r,e l'f'i1C)e-;c, _ -PTU. je aúr:l de J~H33; ! d~ ConstírUição Fede!'~ apJica. (.'\~tera li redação do 8ft 185 
o 2" ráo da 'J~,"C;;la ,-,r"venient,e d._~ da corutlu.nçâo. referente e. u';)n~ 
I I:l<:'zerra N-fro - pT~ E'-lnco Re~ende·' Des'O'nado em oi v - t' d d d . . 
8 

0., cOtas ae impost,,:: destiDaoas ao:'- ga Ofl~ > a e e concurso para a 
N')~llell,l dH li;Ula"· elH ~d.e dJrl, ae lSü3, -i\,{llnll?lpio!n.. lnvestlaura em cargo tnicial na 

9 BaI70~ c~. ,~\>a.IJO ,.- P lti . PL.tl.o l' Cf) ella _ De31gnado em 23 carreira, instituIndo a pr('iDiçào 
10 u-.t.lle •. f{, ~;;H r UUi'.l de a:lrH de Hló3 Eleita em 28 <! 1962. -sal"_ ~ Srs de nomeações interinaS) . 
11 l..;upe.<; I.!~l CO:-19 - UDN • Stnatiorcos: 
12 l\II:tull cam~'U~ -"v.ce-l>lf'-loentr Be-."erra Nela Designado em 23 Lopes da COSta _ designado' em Eleita em 10-5·1962. salvo os Srs. 

- UDi\; , de <lorJ de .H.lti2. 30.3 1f'S2; .senadores:. 
13 I.--ler!b';".(jtl- Vlf'Ufl _ UUN. AnHlUr~ l:.511Va d~lgnado eDl :l3 
14 :;'\.ll' flUm'iE'l!'a _ UDN õ.blh ae I:Jb:! Guia0 Mon 1m . designado em Menezes· PImentel 
15 t\lOySIQ ue C'3.rvS.lho _ F'1;... t9"W 196~>;. 15-5-11.62; 

des1gnadc em 

Prorrugs.çô(':5: . 
16 ,;YLem de' ::il - P L. W~1.Son Gonçalves Oe.s1gnado em; Wlls0n Gonçalves dedg-nado e:n 

Ate 16 oe dez1;mbTo· de 1962 - 23.4,1963. 'J3~4-1963: ' ... 
. Requ~r1:1H'[)lU n'" 60S'ól aprovadQ em . 

Comissão Espec!al-'Jdo -Projeto I 1" de dEZn1oro de 19ô1. 'l3~~U":~~3;ReZEmJe designado el~ 23:::;~6~étci -'designado em •••••• ~.:: 
: de, EIT:end3 a Constltwcãí ALe 1. de oe""'o,o ae 1963 - Re-

o d' '19'51 .. q'4~t.menw r;.V. ·181-ti~. apl'uva1c ,Ir JOO.c A~riplno -' dC$1gna.dc em. 
n· 7. e .' ',! tle. ce1.tnOro !l,e 1962 t:t.4.1963; 

Eurico- Rezenae deslgno.do em 
23-4-1963; 

Dá nova reoação ao D.rt (Já, iteu, 
l, da Uonsutuu;ão i."eüenu. . 1 Menez~ Pi.Qlen Lej _ l;)SD 

Membros _ Partidos 

~Dlspõe .mOre as m'lter~~ da i:l fl,IJY Carnelfo - PSD 
co~petêncla .pnvatl'l8. 00 8ef\:tlr,(.. J Lo!Jau da' .::1ÜVelra - P6D 
inClumdo as de !;Ift'por u exuJJ" 4 .FefIErsun rte Agmar - p50 
roça0 da:: Chete;" de ml.<)S~' J.lpilJ- ô GUldo Moutlin - PSP. 
matlca. de carat.er-"~Imaner.Le t 6 Pmto Ferre.n _. PSB. 
aprovar <) .eaabeleCllnentQ; rompi· 7 Bezerra Net,o _ P'l'iL 
menco e re!lt·a!l1l;'n1.O Oe re.;.al;ó~ 8 n.raury ~iJva - I'B. 
dlplomâtlcas . cotn pa..se.s o estl aa- 9 Vl''i'U!du Llma ._ PTB. 
ge!ros ) 10 Dame. t{rleger - UDN. 

Eleita em 4 de outubro·de 1961. sal
Vo 05 Senhore senadores: 

GU100 Aiondtn - desIgnado em ~ 
dp, outubro de 1962: 

VIvaldo Llm'u - designado em 30 
ue março de i9,62; 

RUy Garnelro - destg1ll1do em ~ 
de abril oe 1963; 

Wilson Gonr;9.1ve-s .-.' de~lgnaoo !lID_ 
23 de abMl de 1963; 

EurIco Rezenae _ de5tg:nal1lJ .em %S 
de abril de 1963;' 

Finte Ferreira. - deslgnad,o ml 20 
;. d.e abril de 1963; 

Amaury Silvo, .;.. àeslgnad,O eIrl ta 
de abr1l ~de 1963; 

Prorrogações; 

11 EurICO ReZ~!lde _ UDN. 
12 Milt(ln Campa3 - UDN. 
13 Renbaldo vieira _ UDN. 
14 Lope's da Costa· - UDN. 
15 A10YS1U de Ca~nlho _ PL. 
16 Lino clt J\olatr'S. - PTN. 

Comissão Especial do Projeto 
de Emenda' à Constituição 

Acrescent.a {isposrUvo ao artigo 
15 revoga o Jtem V e o , 6Ç1 do 
artIgo 19 su'istitU!u o § 59 do ar
tigo 19 e o l.ft, 22 da Constituição 

I Modifica ... regime de d.l.scr1mi ... 
nação de rendas'. 

Silvestre ~ P ;: ic1es 
2.> 4 1963: 

CatteLf Pinheiro 
23.4 1963, 

designado em 

designado em 

Senadurcs _ Part1doa. 
.1efferson . de -~gi.llar _ PSD. 

~ Wilson OoUç!l.lves _ PSD. 

;I Ruy Carneiro - PED 
4 Lobão da sii velra _ PSO. 
I) Guido Mondlu _ J:lSD. 

ti Silvestrt Pérlc1i. _ ·PTB.· 
7 Nogueira da Gama. _ PI"B. 

8 Barros Ca'rv~ _ PTB. 

9'i-gc - ?TIs, 

10 Milton ÓamPao - UDN 
11 Heribalào V1etra. - ODN 
12 Lopes da Costa __ ODN 

13 João Agripino - UDN. 
104· Eurico Rezende _ ODN 

Joã..o Airiplno 
J3-4 ... 1963; 

designado <m 

- Aurélio \'lanDa 
23-4-1963. 

d~lgna!1o em 

Prorrogação: 

A.w 1õ-12-1963, Requedluentb D,'1 
785-6~, aprovado em 12-12 .. 1963 .. 

Milllbros - partidoa 

, 1.' Jeffeuon ~de Aguiar -' PSD 
2 Wilson Gonçalves - PSD 
3. RUy Carneiro":" PSD 
., Lebâo da Silveira - PSD 
5. Leit.e Neto - PSD 
6; Meneze~ Plme"ntel ~ ';:'SD 
7. Stfvestre .~Oéricles _ P'l'B 

Nogue1ra.--da <iJ3.ma - PTB 
Barros CanaJh,o ~ 'PTB • 
Milton Campos :- UDN 
Heribáldo VIeira- - UON 
Eurico Rezende _ UDN 
João AgripiDO~ _ ODN~ 
Daniel .. Krieger _ UDN 
AlOysiO de Carvalho - PL 
AUrélio VIanna - PSB, 

9. 
10. 
11. 
12, 
13. 
14, 
15 
16, 

15 JOS'lphat Martnhll! _ S/legeuda 

;,6 L1nc de, !\:a:atm - eTN. t· -
J Eleita em 20 de novembro de 1961 

Até 15 de aezembro de 1962.- Re p salvo os Srs Sena.dores: ,~ 
querimento 09 r~?-61. aprova.t.lo em 14, : •. 
de -~d.ezembro de :'961.· Barru.'l Carvalho - DesignadÇl e;n. 

3Q de março de 1962; 
Até 16 de le.embrO de 1963 - Re· 

querimento u9 780 .. ft2. a.provado em. 12 
de dezembrc de 1952. 

,:Comissão'.Especial do Projeto 
Comissãi Especial 90_' Projelo: d~ Eménda a Constituição._ 

de. Emenda a Constituição ,~n _ 2, de 1962. 
Gu!do Mond.1n - Designadr em 19 

d. outubro de 1962: n9 "11', de 1963. -: (InS~tlll.DO., .. ,dlScrlml""çl!o de, 
. . ren~a8 ~em ~ -ta"9or -~os \funtCtpt08 

Jef1erSOD de Aguia.r - des1.gna.do - . Acrescé'nta p.arttgraflJ~r.p e 5' àc bl'asuelroa) ~ 
~e~bros - I"a.rUdos 

1 Menezes . .21mentel _ PbO. 
2 Wilson oGnçflJves _ PSP. 
3 Lobão da SUvsa - PSD. 
~ Ruy cnmeiro - PSD, ' 
5 Guido Mondln _ PSD, 
6 Silvestre Pértcles _. PSD. 

~ l' Vivaldo Llina - PTB. 
8 Amaury ,Silva - PTU. 
9 Pinto Ferreira:"" PTB. 

10 • EurlCO Rezende - UDN. 
II Daniel Kneger _'UPN, " 
12 MUron Campos - UPN. 
13 Herlbaldo Vieira. - ODN. 
U Lopes d. posta - UPI!, 
15 Aloysio de Carvalho _. Pt.. 
16 Llno da Matos _ PTN. 

Comissão Especial do Projeto 
de ,Emenda' à . Constituição 
n9·S. de 1961. " 

.Acrescenta, Item ao árt. 3<. 'do 
CapitUlo n _ Presidente da Re-.:' 
púbUca - da &menda Constitu
cional nV 4, de ':961, Que IDstltulu 

. o sistema ,arlamentar de govÔ"!10 
(Sôbre a exoneração. por 1)rc> 

... ~ posta. do __ Senado do chefe de 
ml.s~o dlplomMl"" de .anter 

..,., 28 d. abri! de 1963: ~ art 2B d •• ConslJt,'çAo Federal 
Ruy_ Carneiro _, designadQ em 33 (Criaçãç Ji novos Munic1pIOS). 

d, abril de 1963:' ,', _.... Eleita em 28.S_19i12. salvo OI Sra 
Eurico Rezenüe _ deslgna4 em .23 senlV:~es::. :;. .: . . ,.- - ~ '>"-

de abril d~ .19?3: (;u1do Mondln _-dé5tgnado em." 
'--ory "'Iv. d •• '~--·- em' 23 2lI~IO 1962;. ", =- ~ - - .. ~~ , Wilson Gonçalves - designado em 

de a.bril ·d,e.' 1953; 23-4:'.1ru;3: . _ ': '.. v • " 

Bezerra. ·New· ~ des1gnado em 23' Eurioo' Rezende - deSignado' em 
d. abri! d.~ 1~63; ~~-4·1963:' ~ ~ 

Prorr~açô •• : João AgrIpino - designado em 
-o - 13-4-1963; . 

Até lã 'de dezmbio· de 1162 - Re
em

- Ca.ttete Plnhelro- des1inado e.m 
querlmenlr.1 .!l.v 605-61; u.prova.do 23-4-1963. 
H d. d.zembrÔ de 111í!1; . ' . ~ 

- .. - Prorrogação! 
Alo 15 de· dezembro Ó. 1963 - R .. 

querio..ento n'1 '182-62, a:prolvado em Até 15~12-1963 :-;. RecJ.uer\menl~hn.'~ 
12 de dezembro 'de l~.: ' 'W4-62, aprovado em '1lI.1lI-~. - -

Membros - partt.:1ti . MembrO! .~~dos 
1 
2 
3 • 5 
6 
1 
3 
9 

10 
11 

Jeflersontle kula.r - PSD. - I. Jefforson,deAgular-- PSD 
Menezes. Plmente1 _ FSO: ~ Z W"Uson""Gonçalv~ _ PSO 
Filinto Müller - 1'8D. 3., Ruy Carnelro _ PSD 
uWdo',MJndln - PSD~ ~ .1. Lebllo d. SIIvé!t'a _ PSD 
RUjI cárnelro - P5D, /" 5 Quldo Mcndln'_ PSD 
Amaury SIlva - PTB. ,,~ ,~' 6. SlIv..uePer1<1 .. .., -PTll' 
B<trros ca.rvalho - PTB, 7. Nogueira da Gama.- PTB' -, 
Arg(C:i!ro Figueiredo - I(T. ~ ~8. Barros Carv'lho _, PTB -
Bezerra Neto - PTB. 9 MlIton Campos-- UDN ,: 

EuriCO ,Rezende - ODN. 11. Eurico ~ezend8: ..... UDN ' .. pertnanente). -

~ ..:!eita em • de outubró d. 
salvo os Srs. Senadores: 

12 
1961, 13 

MJlton C<lmpoa ,_ UPN, 12·. ·JOãc Agripino .: - UDN 

.Daniel K-r1eg« .... UDN. 110< lteribaldo Vieira - UDN~-: 

Heribaldo VIe1ra _ UDN. 13 Lopes -da Costa :- ·OON . 

Vivaldo Llrua - DeSignado em 
te março de 1962: . . 

1·' 
SO H 

16~ 

RUy Palmeira - UDN;· > 14. Aloy~10 de Carva.lho. - PL ~. 
AloyS;o de Carvnlho - PL. 15 Mlguel 'Couto -_ 'l?S? 

Uno de Matos - PTN. . 16. C~tete Pinheiro PT~ 

Leite Neto ~- designado ·em .•.••• 
13'4-1963; 

Josaphat Marillho ~- 'CteSlg~DdQ em 
'.13·4-1963: . 

~urlco Rezende - des!mado '-.e.m. -
~-4-1963; 

Pr?rroga~: 

-- Até' 15 12 lltS2 - Reciuerimenlo n~ 
.... 06-62, aprovado em 12.12 UHI:a. .~ 

Membros"'.-.:f:lJ'tJdoi 

t .. Jefterson:,4 .. ) Aguiai _ PsD 
2 Wilson Oonçalv< • ..: P~ 
3 [<u) Caroeiro-_ '1'51>. 
4 Lo,ão daCSllvelra - PSD 
D. LeIte Neto _ PSD 
6. \l[enezes Pimentel _ PSD 
T. SUvestre c'érlcles _ l?'l'B 
8 Noguetra da Gam..:. ... - PTB 
9, ,Bam,. 'carvalho .; l?'l'B 

lt), Milt.on ·Campoft· ~ ODN 
11. ~ He:lbaldo 'VI.".. - "UPN -
12. Josapha.t, Marlnho.- UDN 
13. Eurico ·Reze.rJde 0- UDS 
14. Dantel 'Krleg~ - ~ UPN . 
15. Aloysio de Carvalho _ PL 
11,..... Llno de Mattos - PTN 

.' 
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Sábado' 4. DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL (eoção li) 

Comissão Especial do projeto\ Prorrogação: 
de Emenda à Constituicão Até J5.12lS63 - P.,equerlmento n' 
09 3, de 1962. - 700-62. aprovado em 12.12.1962. 

, cDispõe sôbre a data do plebis
cito previsco n.. Enlenda Consti· 
tUcional n9 ,~). 

Ele.ta em 10.7.1982, s~lvo o.s Srs. 
Senadoft:S; 

WiLson Gonçalces 
Leite Neto 

Me!ubros _ Pa. t,idos 

1. Jefferson de Aguiar - PSD 
2. Ruy Carnelrc - PSD 
3. Lobâo da Si1veu.'a. ~ PSD 
4. V'i1SOl'l GQoç.alves - PSD 
5. Benedito \'aPadares - PSD 
6. M .. nezes Pimentel - PSD 
'lo VaZo _ PTB 
S. Nogueira da Uam.a - FTB 
9. Barros Cal'valh - PTB 

João Agripinr. 
Eurico Rezende ' 
Jompnat Malinho {designado em 10. M.ilton campos - UDN. 

10. He:;ibajdo V"feire. _ ODN 23 4.,1963), 
12. Josapha, afinbo _ UDN 
13. Dániel Krieger - UD' ~ 

ALé 15.12,19tl3 _ Req:lerlm-ento DI! 14. Euri("o Resende - UDN 
787-62, aprOY'9.do em 12 12 1962. 1'5. Mem de Sá - PL 

16. JuBa r~e:te _ ?R 

Prorrogação; 

'.1emprvS - Partidos 
1. Jefterson de AgUiar _ I: 5D 
2:. Wllson GonçalvQ~ - PSt; 
3, Ruy Carnell'C - PSD, 
4, Lobão da Silveira - PSC 
5. Menezes Plfitmte1 - PED 
D, Leite Neto - PSD 
7, Silvestre Péricles - PTB 
8. Nogueira da Gama - PTB' 
9, Barros Carva1bc - PTB 

10. Mnon Ca.npos - UDN 
11. He.'ibaldc. VLira - UDN 
12. João Agripino _ UDN 
13. l!;urioo Rezende _ UDN 
14. Daniel Krleger _ ODN 
15, Mem de Sá - PL 
lo. Josapnat' Marlnl~o - S/legenda , 

Comissão Espeéial do Projeto 
de Emenda a ConstitUlcão 
n9 5 de 1962_ . 

Dá nova redação ao art. 20 da 
Constitulção. 

(Determ:na a entrega aOS Mu· 
nicípios de 30% da a.rrecadação 
dos Estados quando exceder as 
rend'as municipais). 

Zleita em 13 9 1962. salvo os Sra, 
Senadores, ...... 

Wilson Gonçfllves 
Leite 'Neto 
Jooo-.pha..t Marinho 
Eurico Resende 

I Miguel Couto \design:-. ~ o em 23 de 
E..,JtU de 1963). 

PrC'rrogação: 

Comissão EspeCial do . Projeto 
de Emenda à Constitulção 
n9 7, dé 1962_ 

Revoga a Emenda Constitucio
mu n(,: 4, que instituiu o sistema 
parlamenta.r de g07êrno t o art. 
61 da Constituição Federal, de 113 
de setembro de 1946. 

Eleita em 0,12,191.:" salvo OS Srs_ 
Senadores 

t,""ikon Gonf':flJves 

Euri,co Resende 

Amaury Silv'\- e 

Ra.ul G1uber.t1 \designados em 2.3 
c!e aLrlJ de 1963). 

Pro:-rog1.çao: 

Até 15 l~. 1961 _ Rf'querlmento 
791~62, ap::C'Va~{) em 12.12. U162. 

t. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7 
8. 
9. 

Membros - Pa.rtidOS 

Jefferson de Aguia·r- -' PSD 
R.uy ;arneiro - P3..D 

nol 

Até 15 12 1903 
, 789.62, aproYGdo 

_ Requerimento 
em 12.1262. 

D9 lO,' 
-111. 

12. 
13. 
14 .. 
15. 
16. 

Pedro f.,UdoviCC - PSD 
Wil~()n O"nçalves - PSP 
Benedicto \19.lladares _ PSD 
Meneze.~ . Pimrntel _ I?SD 
Amaury Silva _ PTB 
NO~1JQir:l d", '"""ffima - P'Ul 
B>lrro~ Carv)1.1ho - PTB 
'Milton Cam!JQs - UDN 
Heri''l<tldc V:~ira _ ODN 
Eurico Resende - UDN 
Da.lieJ t(ri<=>p:F': - UDN 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

!C. 
I!. 
!2. 

I 13. 
14_ 
15. 
16. 

Membros - Fal'tiúo,,!, 

Jefferson ,;te Aguiar _ erso 
Ruy Carneiro - PSD 
Lobão da ~i1veira _ PSD 
Wilson Gonça.lves - PSD 
Leite NetO - PSD 
Menezes Pimentel::: PSD 
Vago - PTB. 
:Togueira da Gt.ma - PTB 
Barros Carvalho _ PTB 
MUron Campos _ UDN 
Heribaldo Campos - ODN 
Josaphat Ma.rinho _ UDN 
Daniel Kriegl'" _ UDN 
EuriCo Rese~:de - ODN 
Mem de Sá - E'L 
Miguel Couto _ PSP 

Comiss;;o Especial do Projeto I 
de Emenda à Constituiçãq.. 
n9 6, de 1962. . 

João P-_grlpino _ aDN 
Mero de 8ft - P1 
Ra.ul Giubert· - PSP 

/ 

Comissão I:special do Projeto 
de Emenda a Con~tituiçã.o 
n9 1. de 1963. 

Altera a redação do inciso IX 
do art. 157 da ConsUtulção (re· 
ferente. ao trabalho de menores 
e mulheres e ao trbalho em In
dústrla~ insalubres). 

Designada em 23-4-1963 

Membros - Partidas 

1. Jefferson de Agt:sr - PSD 
'1. R.u~ Ca:rneiro - PSD 

Altero a ::edação 
31' do 4rt. 60 da 
Federal, 

dos U 19 e 3. Lobão da SHvelrs - PSO 
Constituição 4, Wilson Goncalve5 - 'PSO 

6, Menezes Pi.ment~ - PSD 

(Awnenta para '4 o nOmero de 
representante~ dos Estado'!! e do 
Distrito Federal no i,euado). 

Eleita em 13,9,1962, salvo 06 Sra, 
sena-dores 

Josaphat MarInho 
Wilson Gonça.lves 

6. Heribald<J VlelrQ - E'SD 
7. Amaury S11V6 - P'I'B 
8. Bezerrn Neto - P'l'B 
9. \lago - PTB 

10. SIlvestre Péricles _ PTB 
11. Arthur Vlrglllo _ PTB 
1:;1. Eurico Rezende - ODN 
13, Miltc)ll Campos - ODN 

Eurtco Resende 
.Julio LeIte (designados 

abril d. 1003). 

14. João Agripino - UPN , 
em 23 de 15. -Josaphªt Marinho - S· legenda 

16. Aloysio de carvalho - PL 

Comissão Especial do ~rojeto 
de Emenda a Constituição 
n9 2, de 1963. 

Altera os arts, 141, 146 e 147 
da Constituição Federal (re!eren~ 
te ao dirClto de prCpl'jeci5~eJ. 

Designada etn 23-4-1963 

Membros - Partidos 
1. Jefferson de AgUiar - PSD 
2, -Ruy Carneiro _ PSO 

'3. Lob[IO da ~:Jveira. - E'SI.} 
4. Wilson Gonçal"t/es - PdD 
5. Menezes PImentel - PSl.) 
6. Lelte Neu> - PSD 
1. A.:n~ury Sll"\'a _ PTB 
8, Bezerra Neto - PTB 
9. 'lJagC _ P'l'B 

10. Silvei.tre Péncíes - PTB 
11. Argemiro Ce Figuetr€dO - PTB 
12. Eurlcc Rezende - UDN 
t3, Milton- campos - UDN 
14, Dan'el -Kneger _ UDN 
15, Josaphat Marinho - S 1~.5en<1a 
16. AJOysio de Carvalho - PL 

Comissão Especial do Projeto 
de Emenda a Constiluicão 
n9 3, de 1963. 

1. 

2. 

4. 

á. 

6 

Dá nova redação aes aÚ!go~ 
n,"s 26 e 63 da ConstitllJção Fe
deral tadmjnistracão do Distrito 
Federal e ma térla da comp~L{lr.
cie privativa ·do Senado). 

Eleita em 2-5-1963 

Membrcs - PartJdos 

Jefferson de Aguiai" _ PSD 

Ruy CarneIro - PSD 

Wilson Go:1çalves - PSD 

Mene!'e.< Pimentel - PSD 

Leite Net.o - PSD 

7. Amaury clilva - tyI1:3 

Bezerra. Neto - PTll 8 

9. Vago _ P'rB 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

16. 

16. 

Eduardo Cata:fto - PTE 

Vasconcelos l'orre~ - -",'TH 

Eurico Rezende - UDN 

Milton campos _ LJDN 

DanIel Krleger - O"lJN 

AlOySIO de Carvalho pequenm 
Partidas. 

JIJsaphat Ma.;-inllo .?eq:.H.'nú: 
pa;rtia~ 

Comissão EspeCial do p'rojeto 
de Emenda a ConstitUlçf.{) 
n9 4, pe 1963. 

Dà nova red(tçâo aos arts, 44 e 
45 da COn.stltuIçao Feaeral. parI:! 
conceder- imUOlClactes aos ve-rea· 
dores; 

DeSignada em 20-5-1963 

Senadores - partidos 

Jefferson de Aguiar - PSD 
Ruj' 'Ja.rneiro- - l?SD 
Lobão da Silveira _ p,:5.1) 
Wilson Gonçalves - E'SD 
Menezes Pimentel - .?SD 
Leite Neto - PSD 
Amaury Silva _ P'l'B 
Bezerra Neto - PTH 
Pinto Perreira - PTB 
Silve-3tf!~ Péricles _ PTB 
Adalbert..o SeDa - PTB 
Eurico R.ezende _ UDN ' 
Milton Campos - UDN 
João Agripino - UDN 
Aloysio de Jarvalho - PL 
Josaphat Marinho _ S/legf!n~3 

Janeiro dE) 1964 3b 

Comissão Especial do Projeto 
de Emenda a Constituioão 
nY 5, de 1963. 

Dê. ~ova redação ao ~tem í.1 e 
ao § 4.9 do artigo 19 da Constltu." 
çNo referentes aO ImpOSto d~ 
Vendas e Consignações: 

1. J etterson de Aguiat _ l'>SD 
2. Ruy Carneiro - PSD 
3, 'Lobão da Silveira - ~SD 
4. Wilson Oonçalves _ PSD 
6, ....Meneze& pimentel _ PSD 
6. Leite Neto - PSD • 
'l, Amaury Silva - PT~ 
8. Bezerra Neto _ PTB 
9. Vago - PTB 

10. Humoerto rqeder _ PTB 
11. Argemiro 'de J."'lgu.eiredo PTD 
12. Eurtco Rezende - ODN 
13. MiJton Gampbs - UD!-J 
14, Daniel Krieger _ UDN 
15. Aloysio de Carvalho - ê'r.. 
16. Josaphat Ma-rinho - L.le-:}.t.H'fiOS 

Partidos, 

Comissão Especial para efetuar 
o levantamento da produ cão 

, mineral do país e estudar cs 
meios capazes de POSSlbllita!
a sua indllstrmlizacão. 

leria·da em vzrtuáe lia 10'ct'Q
ç80 ~m 18 9 1963, sessao "if1,I()t· 
!!mána, do Requenme1110 n', '. 
66fl-63, ia Sr _ Senador l::l~e I!.r~ 
1nlrlOl 

Membros _ ?artmos 

JDsé Feliclano _ PSU 
Atü~o Fontana - P::)I) 
EugênlO Bar! os - PSD 
Jose to:;rmlrlO LHelaton _ !-'fH 
Bezerl'a Net,l) _ PTB 
ME'.o Braga - PTB 
Lopes 'la "'::osta _ úDN 
Milton Oampos .lrt'SJaente - Jl);\j 
Júlio weite. 'V1ce·pre-!"oente _ l'c~ 
quenàs '\epre.<;enta"':ÓfS 

. Comissão Especla! para o rs .. 
tudo dos efeItos (la tnl;d'âo 

e da PolítIca tr\\ll>t2.n~ c 
cambIai sô!)re as e11~'::ê:S 
pnv8d2s. 

'Cr'c..d.a em virlunl da flP>0)"U
çãO. em 2·H·!llb3 ao 11't;~,,', ':I/!n
t9 nU .,'11 oi!, do Sellf,dOl (;';'úiU 
Vlerra! , 

Mentl)?o~ - purtwfJ" 

A!I.dO Fontunl>. H'rf>1'l !~'n'r, t'3[J 
Juse f"el'C'<lnu IVlce'PIt'$J I1rn'<!J 

PSD 
Jo.se h:rrnlfio Re;htor - t'TH 
AdolphU fo'rs nco - UUN 
A.urélio Viil.hna - P-cqu~ntl:; {~I.-\He 

sent3çÓes 

romlssão Parlametnar de In
quérito o:tra averrquar f; 

aQulslcão, nela Govêrno Fe
deral dos a:ervos de conGOS 
cionárlas de sel'VICOS oljbll' 
cos e sôbre a Imporlao~~ de 
chapas 'de aco nara a CO'11-
panhia Slderúrnica I\!a~!onal. 

(6 l\iEl\IBROSt 

tCrh'ld:a pela ReSOJ'Jçã~ uI! I! 63) 

Membros _ Partidos 

.Jeff~rsor' de l.guiar - PSD 
Leite Neto \I?':estdeute\ - PS.O 
NeLson Macuian - ?TB 
João AgrllJl'J.O tRelaton _ rrUN 
Josaphat ly,arlnhO - liequem.!'- 'i.e· 
preseDta~ es, 



$6 S.m:tdo ,> DIÁRIO CO CONGf.lESSO NACIONAL' (Secão 'li) 
--_. _._-'.". _ .. _--~---- ---~ = 

Janeirp d'> 1964 

(\;c"lr,"ào ESOê~1a1 do Proieh 
dn ·f:.mendJ à Gon ;tltuoçâú 
11' 8 de 1%3 

IUl'1g111ár () dJ GúmJr'a dos 
Uppu'ados ' 

Qqt> da nO\·f) :1'0,1.80 M ~ 111 de I 
2.rl :!ô Ja -',ütl:.tJtu, .. au ~~edela\ 
1l:I'..ltUllUlnla (los '\'1 '.,m IClplOl" \ , 

D~:, Jtll1çao eln 3:t di' tlULJOI'U de Wti3 

MeÚlOl"iS - PartIdo.::;. 

Jf'1fersun dê Ag'.l.:.ar - P~l); 
R ly carneIrO - '?BU 
W d",·.ltl I..ion\i!\l"le~·- I!Sl)";-

Jvse l'ellctaDO _ PSD, 

Louào da SllVelta - P::;O; 

Be:lelTa Neto - P'{ B; 

Edro .lndu l'e\Tl - pTB; 

AJ'~~!U!nJ de F:g'l.le1TeOl. PTll; 

~'le.o 8!'aga _ P'l13; 

M.JtuJ1 Camptts Presldente '- UDN. 

A,Oy5H) de Car\.'a.lrc - UU~; 

A~oniu A.nnus - UllN ~ 

EUrlel,) Rezende - UUN.; 

Jusúohal Marmno IReH~ot) - Pe; 
queua.::>' Hepresenta,çó~·s. 

. AurelIu vla.nna - Peqt1eu~.s Re'pre
Selltfl\ocS, -I JUlio Leite (V .<:e~Prf·~jdenteJ 
Pt.q<JlOllJS .d,ep! esent-H ... ões, 

Comissão Especial para êótU: 

dar a slt\l~e.~n rl ~ Casa dJl 

Moeda. 

f'· 'nissão' Esp,slal oara O es
tU'lo dJS c.allS~S· Que dificul
tam a prOtl"ê~o aQro oecuá
rlé1 e suaõ re'JerCl!BSÕeS ne· 
gallvas na e''13rt'l:ão: 

'l"uao l/h 1'1'lulje (,/ HCQue
I' .-t() 1/U lfj9· j "{ "r'} 8' Setlado} 
J'l~e F;rmtrlo, n--proraj:; na se;;si 
de i .. ·g l{'ü3', 

IÓ ,\IIEl..'13R')Sl 

Jf,l"m1)rQ,<: ._ P.ITudvs 

J{ ,,(> F ~llC a no PSB 

-:;,",,1'':-30 ~,cneco IV.ce-P;I~s'd:ntel 
. -: tlGU 
Jo~~ ;""r!Jr10 'P':',;osit'cn1-.::. - PTn 
;~cpes cta Costa: - UUN 
'\UceilO VwnnÜ. fRf',e'Or) - peque~.· 

nos partJdos 

COMissão Especial nara o estu
do dos éfelios da mf!acão e 
da 10.'llloa tflhutáfla e cam
hlal sóbre as emprêsas pri
vadas 

'r....nuda em ,'ir/"de da aprova
c;"Ô,D, ein ::! B lf.13, dI neql1eTlmen
tfJ n~ "tlH·63, do S1. Senúdm Gou
veu VI,ma) 

ricmbros - Partidos 

• ':tIO Ft)!1fl'nn \Pre,<.:'d-entel .... PSD 
Jo é Fetciano .\ V~ce~pre.sldente) 

P~D, 

AdJ1pho Franco - UCN, 

AurMio ,W!1na - PeQ!Hm!l9 Repre-

Lopes d;1 Costa 
Milton CaruplJs 

ODN, 

OQN. 
tJre.:-i.d(.lte 

, Jú1:o Lci'e - Vlce--PreSidente 
I ~u.:- .• ",'1 H:J:.PZ~5rtl:..J.ções, 

Comj~oio P?r!arnentar de In· 
Quérlto para averinuar a 
2QIIISICão. 0210 Govêrno Fe
deral. 'dos aGêrvos de con·· 
cess;onAflas de serviços pú' 
blIcos e sóore a Importanão 
de chanas ne aco para a 
Comoanhla Siderúrgica Na· 
clonal 

Comissão Especial do Projeto 
de -Emenda à Gonslituicão 
nQ 6. de 1963. -

Altera o art l3S d-a Cc. ;';iti.tuí":"'· 
çdo Fed~ra, \jTleteqlbtl!dádrs'\. 

Pro1eto de ,n,clutwlL do SI. Se
nador Aurél10 l'wnila, 

Desi~naçRO em ,2-10-1963 

J 41embros - Pu/tIdos 

Jefferson de' Aguiar - PSD 
Ruy CarneJro - PSD ' 
Wil~on Qonça;ves _ PSD 

José FeHclano - PoSD 
WaJfredo Gurgel - pSD 
Argemtro de Flgueireoo - ?1'Il 

1 (..1"10-da 

a-f. 1963\ 
pela. Resolu.çãQ nQ 11 Bezerrá llJeto - fYl'B 

Silvestre Pérlcles _ t""lB 

.11 f 1)7'OS _ partl10s 

'Je({pr"w!1 de A-?uiar - ~ PSD, 

Leite Neto IPreSI !enteJ - l~SD. 

N"f'1"'--'1 ~:1nculan tV~..,;e-?rc~.j;;~~_ 

- 'PTB., 

'Edmundo Lev1 - tl'rB 
Eur1co .-te:t.ende _ ULJN 
Milt-Otl Uarr.pos - UDN 

l't1oYS11J de 0arvalho - UD!l 
Momo Al'Ínus - OU~ 

Josaphat Marinho - Sem r,.,egenda 
R.atl' (}Juuertl - P~quena~ Repre1:.eo· 

taçÕes, 

Júlio Lelte 
çôc~ 

Rzqrenas Representa' 

Comi~siio Parlamentar de In-: Comíssão Especial do Pro/elo 
quento para apurar os latos de Emenda à Constituicão 
apontados da tribuna do se-, nQ 7. de 1963. 
nado. na Sessão de 23 do DIl fiava reaação ao I 4. do 
corrente. e outros relaciona- art. 182 da Cónst,t.,çâo Feaeral 
dos com Irreaularidades qra· .transje>énc,a pura a reserva do 

ves e corrunca" o no Denarla- militar da ativa que. se cand.da-
t-J l-' tal a cargo eletIvo), Pro1eto àl3 • 

mento dos Correios e Telé- llltc,atlV. de Sr. Senado, lIuré,,,, 
grafos. Vianna. 

Deslgnnção em 2~10·1963 

Meml:Jros _ Partidos _. Comissão Especial para efetuar 
c;/'Iada em virtude da "prova-' O levantamento da produQão 

Ç"D do RequvJmer,t n' '0;-63 do mineral do país e estudar os 

(Criada e-'11 virtude da apro· 
vaçã.o em 7 11·1963, sessão ex~ 
traord'nárta, da re...'"Olução n.;' 32 
de 1963, apresentada pelo Senhor 
Senador .feIferson de Aguiar e 
outros Senh"-l'f'R Senadores)', 

J erferson 'de Aguiar - PSD 
RUy Carneiro - i!SD 

Sen Jellerson de Aguiar. ··U flU- meios capazes df: possibilitar 
s10 de 14~8·6::L <Criada pela ResOlução nQ 32, de 1003) 

Desh!noc;:ão em ')B~B-19G3 

Membros - PI~1'f"los 

JE'ff~~)'Cl'l de AguIar ç ... .mte) 
PSL 

Wil.wn Gonçalves - P8D 
Arthur Virgllto ~. p'l1' 

Edmundo Levy - 'l?TB 

Adolpho Franco '- OD~ 
Eurico Rezende (Vice-Presidente) 
TUDN 

Jo.saphat Marinho - Bi LegfJndt. 

'" 

a sua industrialização MEMBROt'! - PARTIDOS .. 
(Criada em virtude ~ a:orova· p,. _ , _ 

çdo. em 18-9.196~, .sP..s~t.rv ~l!tt\i'\n'''' - ~ esidente. WIlson _' GonçQJ.ves . 
dirtâria. do Requer1mento n9 6S5/PSD 
de 19-63, do Sr. Senador José ET~\ VIce-Presidente: Leite Neto - PSD 
mtrto) , Relator: Eurico Rezende - ODN 

'(9 ~_ mROS) Jefferson' de Aguiar - PSD 

MemtJros _ partidos 
... ...,$é Pelic;ano - [1.1.10. ' 
Atllio Fontana. - PSD. 
Eu~Anlo B:iITOs - P'~"')-
JOSé Ermirl0 'Relator) PTB. 
p."'7.E'1't'(I:' Neta - PTB,. 
hlelo Braga _ rUl., 

Atflio Fontana' _ PSD 
Artur VtrgUio -' PTB 
I:l.!zerrr. Neto - PTB 
Aurélio Vianna - PTB 
JllJlo Le!te - PTB 
Melo Braga ~ PTB 
JoAo Al!rtptno _ UDN 
Daniel Krieger - - ODN 

r- . 

Wilson Gonçar .... es - PSO 
José Feltciano - PSD' -
walfredo Gurgel _ ,tlSD 
Argetn1ro 'de Figueiredo - PTB 
Bezerra -N eto - P'rB 
SU vestre Péricles _ P'l'B 
Edmundo Lavi - P'l'B' 
Eurico Rezende - UDN 
Milton Campos _ UDN 
AJoySlO de Carvalho - UDN 
Afonso ArInos - UDN . 
,Jasaphat Marinho - Sem Legenda 
Raul Giuberti - Pequenas Represeo~ 

\ações. 

JüÍlo Leite - PeQ,uena.s l}epre"H~nta~ 
çô\"" 

j 
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ATA DA 12~ RF.UldlM EM 5 IJE 
JAriEHlO[)É 1064 ". 

1ª Ci::S::;:W LEGI::!LI'.TI'JA EX-
1 nAonliIW\iUÀ, DA 5~ LE
!:l!~l:'; TUr.r. 

P;:.ESIDJ:NClA DO SR. JOA-
QUi'.tí 2.'\.Rt:'r:'!t:: 

ÁS 15 h'Jras, achScm-se prçSí:!htes os 
5rs. senJdOl'ES: 

Ze.cl1ar1.as de AE:mmpção. 
Cattete Pinheiro. 
Sebn3ti~L' Afohe}'. "-
Jf>3.quim I'arente. 
VélscoI)czlos Torres. 

'O ~R. P3EBID~r;TE: 

A lista de presença, acusrâ. o COIfi~ 
J;parec.mento de 6 Srs, Senador€S. 
7lúmeTJ insuficiente p;lra 3- abertura 
~a. sessão. 

E' o segl1into· o expediente encami
nhado à Mesa: 

l\,z,f:T{SAGli:Z'J3 DO F::?. P!t:i:J!DEN
TE DA Rm.'lJnr.IC,~. 

t - de Re"tituição de autógrafos 
tile t;'rojetos sancionado,:>; 

W 23-6<! (nQ de ori~em 443-63), de 
23 de deztmbro de 1933 _ referente 
a~ Projeto de Lai n? 4.502-B-58 na 
CânL\fa e n~ 80-53 no Senado. (Lei 
!l" ~,297, de 23 de dezembro de 1933) 
que di."põe sônre a apcscntailorla e 
pen:õ~ de Institutos oU Caixas de 
Apo"'cntadorh e PemÍ1es par8 o ex
com~at?ntes e seus dcpendents; 

N'! 24-64 (n!} d ori'i!;em 444-{)3), de 
23 de d~?embr,:, dp 1963 - referente 
ao Proieto nl? 742-A· 6'l na Càmarll e 
nl? 6q~6~ no S"I1ac1o (Lei nQ 4.298· de 
23 de dezembro de 1Pt;3) , que altera 
o Q.ll'ldl'o do pe':~oaI d,a Becret1.ria do 
Trwun1! Rf'4'(!flal· EIsit:l!'''.1 do Rio 
Gl'ari~e d., Sul e d~ outras providên
cias: 

N° 2;:\-54 (nl? de o"T"',;em 44S-fi3) ,. de 
23 d2 dezembro de lP33 - referente 
ao f"l'oie t o nO &13-D-5.5 nr. Clmna e 
n Q 123-61 no Senr:.do) (Lei nQ 4.299, 
de 23 de dezembro de 1963) que al~ 
tora o Decn~to-lp'j n? 913, de 1 de 
dÓEmbro de 193{l, ret.iflcado pelo 
Deçreto-lel nQ 1.0flJ, de 2,0 de ja.neiro 
de 19~9, que dls1')oo Fôbte o impôsto 
de vpnda<:: e cOl1·tb·ns(':ôes, defIne a 
competênci.a. do" Esf.'ldns !lara sua 
cob-ran1:fa e arrecadaçâ:J e dá outras 
pro;oi..J~nci3.,'i: • 

l-?' 2(',84 (n') d~ or~ ..;rm .; '.~-""t3), de 
23 de dE'I\t'mbro dE' ]963 - referente 
(lO p,,"};;>f O n9 Ti') B-63 no Cl3.m<lra e 
n Q 124-63 no S'.Ona.do (Lei n? 4,30::1, 

CAPIT,\L FEDERAL· 

SEI\lADO FEDERAL 
de 23 de dezembro de 1933), que eleva I 26 de dezembro de 1963 - r.3füente 
o efetivo de Almira.nte de Esquadra ao De.creto Legislativo n" 37~6-3; 
dCl corpo da Armada; N'? 35-~4 (n'? de orIgem 469-6~), de 

N'? 27-64 (u? de oi'igcm 447-63), de 25 de dezembro de 1963 _ re!erente 
23 de dn,cmbro de 1933 _. teft'rente ao Decreto LegIslativo U9 38-6J. 

Respostas a pedidOs de informações 
formulados pelo Sr. Sencào'r. Aarão 
Steinbruch (AviSoS de 30 de de.zembro 
de 1~63 do Sr. Ministro da Viação e 
Obras Públ:oas): 

ao projeto nl? 67"O-A-63 n'a, Câmara e 
n Q .119-63 no Senado \Lei n\} 4.3Gl, 
de 23 de 'dezembro de lG>63) que altera 
o art. 60, vrcã...'Ubulo, ·do. Código da 
Justig.a Militar (Dxret:J-.lei n 9 925, 
de 2 de dezembro de 1938; 

II - de agradecimen~o de c·omuni· NQ 300, com referência a:J Reque-
cações do Senado: rimento u Q 43S,63; 

119 28-64 (U9 de origem 462-63), de 
26 de dezembro de 1963 _ com refe.. ,N9 301, com referência ao ~eque
J;ênc~·a. à aprm·açf:..o dJ. - e.scolha do rimento n9 621-63; 
Dipl:Jmata Moacir Ribeiro Brlggs para NQ 307, com rerfe:rêll.cia, ao Reque-
exercer a fu~çfi,o de EmQaixador .m~- rimento n? 631.63. 
traordinário e Plenipotenciário. do 
Brasil unto ao Govêrno da P~tpública 
Soc!alista FederatiYa aa l:'J,:,Jslávia; 

, N9 29-64 (n9 _de origem 'W3-63) , de 
26 de dez€lnbro de 1963 _ com refe
rência à. aprovação doa escolha do DI
plomata' G.afJ.O.:r. ".!ft-r-MEs-~'=Fhc-mpson 
P'lcres para exel'eer' ~O,' funç~o' de 
BmbaixadQf" .p Jelllpoêene!-árirr -do' Bra
sil junto ao .,eovêl'fto' da- ~&J1t ~M~jes
tade o ftek: -da' -Din-arn".lT"Cit';" • - . - .-

N'.' 30-64' tIt.J 'de 'crfgem- -%1-'83)', de 
26 de dezembro' de' . .t9il3""-= 'com 'refe
rêncla à -apr:,v::!r.{ãu- - da;' ""€"SCülha:' do 
D:p.lomat,;:t· "Vasco' -Tristâu 'Leitão da. 
Cunha para-' "t!XETC'cr TI" ·ft.tn!;ão de 
Embalxadcrr . ExtraO"rotnfu-io ~ 1; 'Pleni
potepci~ria "da 'Era:3il' 1U'r1ta "G.":)' Govêr
no da ReIfÚbtlcs.- 'Potttlgn~:;a~' .~.-

NQ 31-64' {n9 d-e orJgt:11r "4tl5-(3)', de 
26 de dezembro tié 1963·..:....:. -001\1 -refe
rência ~ alrr01'áçã' U"a' êSe'tillia - Ub Di
plmata Hênf.!tftM-Ródl'fg-a!!s· cr:ó~VaUe 
para. exerchr-~ á" fCllfç'ãj ~ dé"'EhlbãJxadof 
E4h"aord~nãrlô' -e '1"1Jê1!ip"'bt~"dc1rlrio do 
Brasil jun1o.· áo' . G6vélfÕtf' doã: União 
da.s 'Repúb1fcas 'StlciãilS1.às' S'ôviéticas; 

w> 3j",S4' {h~- de 'õríiem: ~6:'63), 
de 26 d edezcnrr6ro'd~ 19S3'~ CÓll1 re
ferênc!a à: -~pr9yªJ;à.~ . ão_·.ye~q· presl,: 
ciencial ao J?roJéto de t~l n1:i 4.670-B 
de 1954. ni "Çª-\11arfl C n,q. ~l-p~' tIO: Se
nado, que considera ·como ocorl'!da em 
fierviço à morte do Majol' df;\ Aer'Jnáu
tico? Rubens F:orentino Val, para os 
iim de prmsão, mont-epio. melo sôldo 
e maIs vanta~en.s estabelpcidais no 
Côdl'l"o de" vénc:mentO$- e Varit'3gens 
1.10-" MUitares;' .' . ' .. 

N9 33-64 .(nQ de oti?,"em 467-~?) de 
25 de dT''7,eI\1b..:'o ete ] ~.a, C:Jffi re{erên~ 
ela à a.pl'oyaepo do veto pr~siçi.encial 
[\0 Projeto. .qe Lei nQ 1.567-6D na 01\
tn"1ra e n~ 2?:-R9 no &enado: que ins-
titui :J. "D.ia de D"oo.'1ro·'; ",_ 

U! - di.' ag"l';)dF"r;ill'n!~: J'" renlessa 
d'" "'ll~"""'1'''lf1)<; '1" 11"':"I, .. t o <: 'e""'<;)i'ltivos: 

Nr) 3464 tn'" 4611-63 ..de ori-"€ll1}. de 

\ 

Já decorrid:) o pl'azo regimental da 
espera. para a efetivação do "Q(!orum" 
mínimo exigido pelO' Rcg:mento lhtcr
no, encerro a presente reunião. " 

Encerra-se a reunião às 15 hO
ras e 5 minutos, 

DIRETORIA DAS COM!SSõ~3 

CQ!]lissão Especial incumiJlda 
de efetuar o 13vanhmento da 
prodl1ção min31'al na~bl1a" e 
estudar· as medid,s ca'nze3 
de possibítitar a indllst.'iali
zação dos meemos. 

6' R EUNIAO. RF'..ALI?;A"A "M 21 
DE· NOVFHBRO DE 1903 

As _dezesseIs hONS c .quinze minutJs, 
ao dia .. vinte e um de novê'mh!'o de 
mU novecfntos e sessenta e três, na 
Sa.la das Comissões do Sen3.c1o f'e~ 
dera1. uresent,t'~~ os St>nhor~q Sf'n"t·io_ 
res Mi,lt()n CRmpo..~, pre~idente, JJjlio 
Leite, Vice-Pre<:idente, José r.;"mirio, 
"R.eh.tor, Attilio Fontanq e MeUo 
Bra~e.. reun€'wse e CDmi<;,'"";o F"neci~l. 
incumbida de eff':tll?r .o 1pv"nt."m""nto 
da. prod1J('fío mineral n8cfoD(lJ e- es
tlld"'r ag meriidg." can:.'I'1c~ de pcs
s:ibilitflT fi innu":tl'ia1i~"r<io do;:; mes
mos, D"ixfJ.m de com"""'l'l'cer o:; 8e
l'Ih(l1"'r'<; s<>nadores 13 FI '7 ~ r r v. N?tt.'J, 
F.llQ"f'T1io B,grt;).", Jo<:é F'''"li('lqno, e 
T,Mes da Coo:;ta. R' diF1""''''n<;'''~la a 

lp1tllra dA. Ata da Rell"jr.l} qf1ferjor, 
H'i\vI'"Uó'"t nÍlfl1f'rf) 'f'g'fll "l S'"'nhf'"" "Pre
<:idf'nte rec'al''''' 3lJerta ? S .... ,,~rl..., ("lU
ce.<-tendn :') nf'1n"Ol'o'"l. flrl 8r. Dl' F~r
t1:'1t't'ln "t:"el'o V;"n'1n 011" f'" ~'1,"n13, 
<>vnr--1,..o;rt rln t"lrf'T-"·..,',,..... :,11~'t'""'"""'" llO 
Rr"'''';1 CO'1fn'·....," notas b'Jll' Il'.AJicrr.s 
abaixt1 rerristl.:1das, 

[

NOTAS 'I'AQUIGr:Á: ICAS 

O SR, PRESIDENTE -' Z"l:O 'lb~r ... 
tos os tf'3.balh::::s, 

Doutor Fernando de Melo V1aunn.. 
a sua. convocaç'ão a esta Comi",!'lo 
foi pa-ra €sclarecéf a.Jguns a"pfct:--S 
da questão da mlneração de c·\1ro, 
:X,is OS objetivos a que ela <;e pl"môe 
~ão 03 de c::mhecer 05 recursos mine
rais. do i>ah .~ encontrar Os O;OCP.;:~'lS 
de sUa utWi'lcão mais completa, par'a, 
auxlI.hg· o d&envolyimento m\ci:m!'!1. 

Se quís€'".se, V, Sa. poderIa fazer 
uma breve exposição, que ouvire'11os 
com gra:l1~e satIsfação. pois sabf'rnos 
que o. expo::.itor tem contact,~. €"M' .. 
riência e competêrwia no ::t."'i:tn;O. 
De moqo que, se V, E~!1- o d~::I>'.ar. 
pode' faz~,"!' a exnosicão. Se nfio po
derá ser argutdO p-êlJs memb.o'5 Qa. 
Comiss&o . ' 

O SR. JOSl1: ERMiRIO - De"'lo 
apenc-",,-"prtltrtrt~ esel!tl eC!1mrnto<;, 
nDrque s!'i que V, F,!;1 tem a'J.t')r:d~":e 
~o assunto, 

O SR, PREqInE~TE - DeVI) ('s
c:1g,recei também que o que ~B me
tende com sua presença sã~ alr'uns 
p.~]cl:;trecim!:'ntos reboionadr-s com a 
'"11.incrncéo dI} outro, no ounl ,l'. devE' e 
Elo qual se atribui grrmde impol'tânc'a 
U::> c1e<:tnv{]lvim"'nto pocional. . 

Se V. SI). DTefere fazer a exp~:;::;ão 
tem a p-:llavra. 

O SR. Fli'..IlNANDO DE MBTQ 
VIA1\'TA - Srs. Senadores, inicial
ment.e quero agradecer a. onortur.i
dade que V. Exas. e esta c"o:nl.c;~;o;o 
me llToporcionam,' de fazer e'iSil ~ .. 
oos:(';;o, o q~e é uma grande ht:l"'1ra 
uara. mim. Embota. m{ldestc~mf'nte, 
fico .<;:atisfeHo êm pCtler prest-1r mi .. 
nha cO"t1tribu.\ção· n: ê~e e'!.rudD. 00-
nher>nndo a reaHdade como VOi'sa, 
Ti!}·~"Tpncja aca6a~'de' ffi'l.er, Sr. Pre
"'!rlent.e. me' ron'""rr f ll]o C:>l1l Vo~sas 
F::c"T~n,.,jas, lYJl'(I"lIe h&.. mut,tn temno 
(lUl' 00:; estudos Rôbre os reCUN'()s mI ... 
nrr(l L,. p 0.<: t":'''DCC''''''O<: e métedoo: de 
<:U<~ 11tlli7""'!)n rf'"prM?n~2.m, um pro ... 
bl"'''1'"lR m81.~ ltnport,:;onte':i, 

P"'? ... iva ..... pn~~ ao pro'J1E'ID"t do 
OtTro. P'ir.~~lfl(,"mente, é VDstO e te-m 
!t.''1)''dor, vfrr[ldos. Imaginei Cfve se ... 
rh 'l'''j<; in1"r.?""":"::mte !t'zcr um? ex
U'"l5';,....11,., f'~crif", r.'l~ l';('ss:\rei ne'101s 
h C ..... "!'lk"'"i,, P ('111 sr""'1111'). c~m muito 
t>YI'l'""'r, ('O:+'\1'ei nt'1t"1h a ecehr:."e-c~r O 
"1'" m .... -4'nl p'1.;;o:;,fvrl e Ô que pO~3:l ter 
p<""'~n"'rl(). 

p., " ..... ~ ")<lr t " €,~fqtf<:ttm~ f' o.'l 1111 ... 
,.,.,,,,.,.,~ " ,.,. ... "nff' TIPm ,r:;empre recorrta. 

Jn''''''-",'''h ~r)",f"'''h de f"hT rr-p:
,,,.,.... ...... t~ ~f,l,,, ... " 1"rl,-,,,t;"iq "I" 011"~ e 
a r;!:tT~-::-~o l.;11!r~:ilu1 da pr:;âuç?'J do 



DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) Janeiro de: 1!/64 ! 
'\ 

O SR, JOSE' ERMiRIO ~ Isto' 1'0, bem como a indústria nacirmal, 
,re.:::ientando .alguns <lados ('stf~t.ís.. ~ 
'os. (lê). .1 

EX P E O I E N T.E no Brasil ou só em Morro Velho? i 
O SR. FERNANDO MELO VIANA. 

O SR. FERNANDO MELO VL~NA I, DEPARTAMENTO DE IMPRENSA· NACIONAL ~. 
~. 

- No Bra.si-1. . 'JI 
(Lê) : O SR. MELLO BRAGA -' E oS 5'1ti 

'·INDÚSTRIA DO OURO 
Situação Mundial e Brosileim. da. 
Produção de Ouro _ ,Elltat1stica 

DIRSiTO" • GIi.RAL 
res tan tes? I 

O Brasil no sécUlo XVII. ()CU" 
pou a. posição de maior .. produtor 
mundIal de ouro, chegando a 
produzir no períOdO de 17,4:1 a 
1760 uma média de 14.600 quilos 
por ano. A pa,rtil' des.'>a época. 
viemos perdendo segu:damente., 
terreno. Ao mesmo 'tempo, as 
descobertas de novas e impor
tantes jazidas, notadamente as 
registradas em meados do século 
XIX na Califórnia e na Austrá
lia, seguidas do surto de mine
l'ação na Afl'ica do Sul, que em 
principias do século atual passou 
para o põsto de nlaior produtor 
mundial, e Illals recentemente 'do 
grande avanÇo da produçã.o da 
URSS (hoje a maíor do mundo), 
foram relegando o Bra.sil a uma 
Situaçã.o de nlenor iniportância". 

AL8ERTO DI! BRITO PEREIRA 
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·DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO" 

O SR. FERNANDO MELO VrANA 
- Existe a mina de passagem; que 
esteve paralisada e que nos últimos 
três anos começou a funcionar nova
mente. Está situada perto de Ma-;:! 
riam" em Minas Gerais. Tem uma. 
pequena produção. -liá outra mina 
em- Jacobina., Bahia, que também tem 
.uma pequena produção. 

Depo-is desse capitulo relativo à. 
parte estatística, que .achei interes
sante trazer, escrevi um outro sóbra 
o qual me parece também 1.nteressan .. 
te discon'er. pergunto aos Senborei' 
Senadores só posso proceder à leltu ... 
ra.: "As va-ntag'ens da. proàuç:.h de 
ouro". I 

Impresso 086 oficiou do Oeplir1emeo1o cte lmprEoae N .. ciooaJ 

BRASiLIA 
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REPARTIÇOES E PARTICULARES 

Capital e Interior 

fUNCIONÁRIOS 

Capital o Interior: 

O SR. JOSE' ERMiRIO ,_ E" 
multo 1ntel'essanw. 

A RússÍa resolveu, com facilidade. 
seu problema de falta de trigo, 
!nden(l~ OUl'?_ . . 

O SR. JOSE' E'RMínrO -.. Vendeu 
ünhentos milhões'" de dólare~;-ouro 
Ira 'adquir:l' _trigo. 

O SR. FERNANDO MELO VIANA 
lLê) : 

Em 1959, as estatísticas mun
diais apontavam Q seguinte pa
norama da produção mundial de 
ouro: 

Milh,af'{!s 
onças 

(1 onça 
31,1 g.l 

URSS •••••••• " 32.600 
Afl'ica do Sul ., 20. ()60 

de 

O SR. JOSE·· ERM:!R.IO~ E' Sut· 
rê~a para mim, porque tinha o "'re
!lt" de Londres e não pud{l COm

!'eender. 

O SR.' PERNADO MELO VIANA 
_ Vam()5 admitír que estes dados 
ao sejam rigorosamente verda.deiros, 
[lesma por que as estatist:cas refe
entes à Rússia não l'evelam, ruas são 
st:l.tísticas . de- primeira ordem, fei
as por órgão oficial. 

Semestre '.:$, •• ' •• :'... Cr$ 50,00 Semestre ......... : .. ,- Cr$ 89,00 
Cr; SMO Ano o o •••••••••••.••• Cr$ 7&,00, 

Exterior Exterior . _.,....~ ... ~ .. 136,00 Ano , ................ Cr$ 108,00 

;... E:::oetuadas as para o' exterior, que 'urio sempre anu-a.fa, as 
aSà"iJiaturas roder",-se7'ão' tomar, em qu'alquer época, por seis meses 
ou UlL IlUO. \\ 

- A.fim de possibilitar à remessa de valores acompanhados de 
esclar~im8ntos quanto \à sua aplicação, solicitam.os dêem preferência' 
• remel'l9a por meio de cheque ou vale postal, emitidos 8 favor do 
Tl'soureiro do Departamento -de Imprensa Nacional. 

- Os suplementás "5 edl~Õ~S dos órgâos oficiais lerão fornecidos 
aos assinantes sbmente mediante solicit.ação. 

- O Custo do n.úmerc atrasado será acrescido' 4. Cr$ 0,10 o, por 
exercicio d'ecorrido, cobrar ... lIe-io mais Cr$ OJ;O. 

o SR. JOSE' ERMi1;tIO .~V.&r. 
julga que a~r+>de toda essa, saida 
de ouro por todos os lados, pela::> nos
sas fronteiras, já se pbde situar dell: 

ria trazê-los aO Senado porque não 
ofe-recem certa garantia. 
produção das Minas ,de Ouro do Brasil 

tro da:i cento e oitenta mil onçn.s ou t Anos: Quilos: 

é maior? \ o 9 SR. FERNANDO MELO VIANA 190 6 .....................•.. 
_ E' possível, por circunstâncias es- 1

1
9
9
37 •.. 0 ••••••••••••••••••••• 

pecialissilnas, como a que. vou citar, :8 ...... , ..... -... _ ......... . 
de que o ouro seja p~oduzido lá na \ 11~~_90 .. , •.••..•• " ••...••••.•• 
fl"Onteira COm as GUIanas e, pela. iJ'i , ••••••• ' ••••••••••••••• 

facilidade de transporte. saia do (1941 . " .....•.... , ..••.••.••• 
:Brasil. Atualmente. porém, a corre~f 1942 .. 0- ••••••••••••••••••••• 

te ê"no sentido de entrar no .B. rasü. 11943 ........... 0'0 ••••••••••• 

Adiante, focalizarei êste ponto. 1944 ....... ·•·•······•··•••• 
VIANA ~O(L~~; FERNANDO MELO VIANA I m~ :::::::::::::::::::::::: 

4.450 Em seguida.. à corrida a-o ouro 1947 •...... ~ .... ' ........... . 
1.600 no me\'cado de Londres, em ou- 1943 ....................... . 

O SR. JOSE' ERMíRIO .- E' o 
esultado' de quinhentos mil geó1ogos 
10 campo, com a colabol'açâo de as
icssQrcs dos Estados. 

O SR. l;'ERNADO MELO 
lLé) : 

Canadá ...•...•...• _, 
EU.\ ...•.••••••••..•• 

3.909 
4.534 
4.447 
4.614 
4.660 
4.582 
4.886 
4.987 
5,175 
5.073 
4.376 
4,216 
4.051 
3.707 
4.082 
4.228 
4,252 
3:604 
3.768 
3.429 
3.802 
3.756 
3.614 
3.494 
3.698 
3.690 

'1.075 tubr-o de 1960, que recebeu g.nm- j 1949 • ., ..................... . 
901} de publicidade, reviveu o lfite-!1950 ........ , ....... o' • o •••• 

_ 570 l'êsse pelo m~tal, num.a. propor: 1951 .... o .-•••••••••••••••••• 

400 ção que já nao se verlflcava ha j 1952 .............•.......... 
380 wn quarto de século. O estoque 1953 ........................ . 
350 americano acha-se agora, ao .s~u 1n54 , ...................... o. 
315 nive1 mais baixo de 1939 pora ca. 1955 .....•..••.. , ..........•• 
310 As continuas Cümpras por parte 1956 ....... , .............. .. 
210 dos BancOs centrais e governos \ 1957' ....... o ••••••••••• ~ •••• 

180 do exterior são atestados do 1958 ....................... .. 
prestigio de que {) ouro goza .na 1959 ..... , ................ .. 

Austrália ..•..•..••.• 
Ghana .........•••. oI 

Rodéda do Sul 
Filipinas ............ . 
colónlb.a .... , ...... .. 
Congo (ex-belga) ..... . 
I',Ii::;.üco ....... ~ ....•.. 
Japão ............... r ... . 

. Nicarágua ............ . 
Brasil ..... , .........• 

·'roiar mundial On- mente dos resp?nsáve:? pe~as re-
1

11160 ....................... . 
c1usive outros países) 65,000 servas monetánus naClonals. 1961 ............ , ~ ...... ~ ..• 

- Em 19íH, a produção mun~ial. 1962 ......... : ............... __ _ 
P.. cifra apontada para o Bra- de ouro (cem exclusão da Rus-

si! 1.1&0 mil onças) corre.,>p0!lde sia,.da China Contine~~,~l, etc)."1 Mineração Morro Velho S. A, 
aproximadamente 5.6{)O qU1los. atir.giu um novo maxm19 ~o . 
incluindo, po...<;slvelmente, uma . após-guel'1'u, is~o, pelO oitavo Anos: QUlIOs:_ 
cstitnat~va exageruda de ouro I ano consecu'tivo. Com um va~or '11953 ........... ,............ 3.296 

. a.!uvlOnar". de um pouco mais de ........ ~. 1954 .... ..................... 3,470 
O ouro industrial não foi ii.lc1uido, US$ 1,200 mHhô.es, a pl'oduç<;Q: 1955 .... '': . ',' ...... , .... o' •• 3 .. 225 

porque controlado até em gramas. do ano passado sUperou, por 3.',°'11956 ............ : ........... 3.54~ 
Existem. no Brasil, explorações de a de 1960 ;Ela foi uns 43% UlUlOr : 1957 .............. .......... 3.420 
OUl'O uluvionar,' desde ~ Amazon?-s" 1 do que a de 1953. antes _de se, 1958 ........................ 3:,585 
Goiás. Mato Grossa e Mmas GeraiS. iniciar a alta da produçao no 1959 .... .................... 3.473 

Em out.ra oo-ortunidade. darei a I após-guerra e só ficou :3'l'i, aquém 1900 ................. ....... 3.570 
pos ção estattsúca da produção bla- \ da' máximo absoluto de 1940, 1961;................... ...... 3.657 
sileira. O SR. FERNANDO MELO.VIANA 1962 ..•......... , •. , ... , .•.• 3.728 

O SR. PRESIDENTE ,- Sempl e _ Sôbre as pr()duções das minas de , 
O Bl'asil em último lugar'( ouro no Brasil só pUde obt:er <:lados- Observação: - .Não est.á. incluida .a 

O SR F~RNANDO MELO VIANA Ique considero fidedignos a pal't;,t de prociucão de. OUl'o aluvlOnar, cUJa 
_ Pl'àticamente, em último. 19:16 Tenho outros, mas n:1-O poje- produção é muit-a \'uriâyel. 

O SR. FERNANDO MELO VLA..NA 
(Lendo) : 

"Embora reconhecidas univel''' 
salmente as inúmeras vantagens 
da produção de ouro. desejamos 
encarecer inicialmente acres .. 
cente índice de suas aplicações 
na índti.stl'ia e nas artes, No~ 
Estaclo.s Unidos, por exemplo, o. 
115'"-0 nas artes e na indúst.ria vem 
se expandindo de ano para ano •. 

Em 1957 o consumo para êsscs 
fins era de 50 milhões de dóla
res e em 1960 atingiu a 105 mi .. 
lhqes de dólares, ultrapassandO 
desde 1S58 a produção do país.· 

Em relação ao Brasil, apesar 
de não existir um estudo esta .. 
tí.<;.tico- rigoroso }Jodemos a(rmar 
que nas artes e nas indústrias 
o consumo de ouro anualmente 
ê, atualmente, da ordem de ..... j 
12.000 a 15.DOO kg. o que repre. 
senta cêrca de 15 a 20 milhões 
de dólal'es". 

Quero chamar a atenção ctn'). Se
nhores Senadores para o faro de que 
o ouro sempre foi considerado u~n 
meta] precjoso em base monetária; 
Mas as suas aplicações nas artes 81 
tJlil ind'lÍ<itria. sú-o impre':-l3ionantes. 
Logo Que assumi a direção da Mi .. 
neração Morro Velho fiquei impres- , 
sicnado porque um cliente de São 
Paulo queria comprar uma ,média 
de 40 a 5{l quilos de Ouro por mês." 
Entl"ci em contato com os indus
triais e ti\'e a mais agradável surprê
sa, porque encontrei uma indústria 
fantásth QI sob o ponto de vista téc
nico, e aprenr:li. coisas . muito inte
ressantes, A referida emprêsn é fi
lial de uma ccmpanhia, alemã e sd
trabalha com :produtos de ouro, Cêr .... 
ca de 2/3 desses 50 quilos de ouro 
são transformados em sais de ouro. 
ut:lizados na indústria de cerâmica. 
fina, na qual. segundO vim' a saber 
depoi~, o' Brasil ocupa o terceiro lu
gar no mundo. 

Nos Estados Unidos ta!nlJ(jm. em 
dois anos, a aplica.ção nas art.ef' e na. 
i!1dústria-, passou de 50 milhões a 100 
milhões de dúla res . 

Em relação ao Brasil. apesa,r de 
n .... o ~existil' um estuâo estatístic'Ü' ri
gOlIQSO. ~odemOg afirmar que nas ar
tes e na indú.stl'ia o consumo anual 
de ouro é atua1mente, da ordr'.ll de 
12 a 15 nd quilos. o que r~pr~,<;ent.a. 
cerca de 15 milhões e 20 mllhc.e.s de 
dólares. • 

"As aplicações d? ouro na in
dústr.a química t.em se expan
dido eXLl'UDrdinàriamente acom
panhado o ritmo de desenvol
vimento tecnológico e acarre
tando '0 aumento de consumo' 
de met.al e de seus sais". J 

Temos uma produção média ---: ai' 
uhegamos ao ponto - por ano, de 
4. QOG qUilos. 

O SR,' JOSE' ERMíRIO, - Em' 
qnant<l calcula V. Sa, a lmporta .. ..J 
cá,o? 
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r o SR. MELÓ VIANA _ TEmos 
um consumo de 12 ao 15.000 quiloa. 
A nossa. prOdução é de 4..000 quilos, 
logo, a iriiportação é de aproximada .. 
mente a a lO.()OO quilos. , 

O SR. JULIO LEITE - De onde 
vem êsse ouro? 

O SR. MELO VIANA - E' t~do 
êle importado por contrabando. Te ... 
Ilha. até um estudo sõbre o assunto 
que apresentei ao DOlltor Vidigal, 
s~cretário da Fazenda do ESt.ado de 
Sao Paulo. a' cargo de q~em estava. 
todo o se;-vlço Ade fiscalização. Fiti 
uma e~poslçao sobre OS prejuizos que 
a naçao teria Com s. entrada desse 
ouro cl:;tudestinamente. Acrescentei 
que lnicIB;lmente não paga imposto 

-alfandegárIo, ,porque a lei nã'3 incide 
para. a sl}8: entr-!l,da. Teria, porém, !!a-
60 ~ontrano. de fazer a m.esma. CD1SQ 
se tivéssemos de importar automóreis 
co,mpra.nd,o-se Oi dólar, digamof, a doiS. 
m,ü cruzeIros. 

O SR. JOSE' ERMiRro _ V. sa./ 
~hegou a percorrer a ind. ústria pauN 
hsra? - , 

. O SR. MELO VIANA - Sim vi. sItel.' , 
O SR. JOSE' ERMímo _ O sal 

de o~lro que fabrica é coletado de 
curO? 

O SR. MELO VIANA _ Sim. li 
U~l d~les, vendido, depois, para a in. 
dustrIR de cer~mica para a SUa fi.o. 
xaçáo. 

• O SR,. JOSE' ERMíRIO _ Acho 
astronômIco _esse consumo mensal d.e 
50 qu.lo.s. Nao será para sair do pais 
d ç qualquer outra forma? 

O. SR. MELO VIANA '- Não, in
clUSIve porque as condições dQ pre .. 
ço ... 

O SR. JOSE' EID/I'íRIO _ O 01J.l''G 
en~ra e sai pelo contrabando, há (a,-
cllidade na SUa saída? . 

O SR. MELO VIANA - O contra
bando dentro do Brasil é muito maior 
do que para fora, justamente porque 
a indústria no Brasil consOme 15.000 
e pl'oduz apenas 4.000. Se há êsse 
consUmo. só importando. 

O SR. MELO BRAGA - Essa fir
ma não contab:Iiza em razáo dessa 
entrada.. 

O SR. MELO VIANA - Se êsse 
c~~'o contrabandeado .não há conta. 
bIlrdade. Ai perde o Governo Federal 
qnante à. jmporta.çã-o. no impôsto d~ 
conSumo e desde que não' fol conta. 
b.ilizado no impõsto de vendas e con
SIgnações. Se formos multiplicar tudo 
isso. a quantIa é astronômica 

O SR. JOSE' ERMíRIO ~ A c'da_ 
de de Crato. no Ceará, compra ouro? 

E' atualmente o mator centro de 
Ouro do Brasil, chegou a derrotar 
Diamantina. 

o SR. MELO VIANA _ Realmen
te, não compra. NfuJ temos noticias 
de que tenhamos vendido ouro para 
a cidade de Crato. 

Sr. Presidente, nessa ordem de 
1déin.s, pas~o a ler o trecho de uma. 
atf'. da SUMOC, de 1957, reSultado de 
Ui!'. estudo sôbre o problema do ouro 
e, especificamente, quanto à extl'ação' 
das minas de Morro Velho. Fez a 
SUMOC. baseada nesses estudos, vá
rias resoluções que ainda estão vi
gorantes. 

80'0 O ponto de vIsta polftico
S<lcial, nota.·se que as ativIdades 
da st. John d'el Rey Minlng 
00. dependem para seu sustento 

_direta ou indiretamente em No
va Lima e Raposos cêrca de 40 
mil pessoas. A fôlha de salâ-
1';08 atinge Cr$ 7CO.OOO,OO diários 
e é ao E>~1)J)rêsa qu.e torn~ce uti
lidades publicas e a.rrenda aos 
(1)etiri{)3 cê-rca. de 2. 8C-!J casas, 
a alugUéis simbólicos que repre
s~nt'3,m uma. subvençã.o social 
aos empregados. 

Sob o ponto de vista estrita
mente econômico. a continuação 
da produção 'de oUro na st. 
John d'eI Rey Mining Co. é de~ 
sejável pelos mot:vos seguintes: 

a) () ouro equivale a uma 
exportação marginal. com ca
racterística especialmente llanta:
josas, porque: 

1) E' livre e ílimitadàlllente 
converSível em divisas fortes; 

2) O aumento d aquantidade 
exportada não afeta desfavorà~ 
velmente as relações de troca. 

b) ~ão havenQO ocupações al~ 
ternatlVas, capazes de absorver 9' 
pOpulação desempreg<tda, a ces~ 
sação da produção de ouro re~ 
presentaria perda líquida para 
o País. pelQ valor em d:visas re~ 
presentad-a pela produção Ce.5-
sa.nte, se 'medido pelo valor da 
procura de divisas fortes, para 
paga>.wcnto d-as \mportações (mé
dia da terceira categoria geral e 
especial de importa-çào), o valor 
total da produção de ouro para 
economia. nacional se situaria 
substancialmente aC'ma da taxa 
de mercado livre, justificando a 
cobertul'a de custos de produção 
SUperiores a essa taxa; 

c) a apl'odução. de ouro ten
de a constituir um ponto de vis
ta. para outras explorações roi
nel'ais. atraindo inver.sê .. ~s de 
vulto para modernização das 
jnstalaçõe.s de produf,:Úo aurife~ 
ra.. A cons~-deração dessas carac
terísticas cspeciaís do l)u1''V-m~1'''' 
cadoria, para a qual há Um mer
cado ·limitadQ em dólar~ - a
preços estáveis - levDU a maio
ria doS países. produtores ~ sub
vencionar a minera.~ão do ouro: 
Entre 05 países M'>. qu.ais a pro~ 
dução de ouro foi menos dura
mente fer'da q,ue no Brasil, pele 
prcces.so ínflaclonário e Que sub
vencionaram diretamente a pro· 
dução d~ ouro, figuram: o Ca~ 
nadá. Austrália, Rod6l5ia do Sul 
e mais recentemente, as Fílipl
nas e Java". 
- Obsen'açõe-s: _ A fólha de 

salários atualmente atinge a 
Cr$ 6,500.000,00 d.ários. O valor 
da produção anual de ouro senc10 
de 3. o;OQ quilos equivalentes a 
U5$ 4.3oo,ooD e, de outro lado, 
o total das importaçóes da Com~ 
panhia. :õendo no máximo de 
300, 000 dólares a.nuais, vê~se 
que, a pt'Odução de ouro dá um 
saldo real de divisas para o Pais 
de 4.000.000 de d61al'es. signifi~ 
candü va.ntajosa e expressiva ex .. 

_ portação de Um produto metalúr ~ Consideramos muito oportuno, ci- . bt d le 
tal' ao respeit.o das vantagens da pro- . glCO o : o por processo comp .. 
d to e acabado no pais. Devemos 

lição de ouro a valiosa opinião do também conSiderar os sUbprodu .. 

O SR. JOSE' ERMíRIO ~- A MI 
neração de Morro Velho tem estudado 
outras regiões do Brasil? 

O SR. MELO VIANA - Tem es
tudado. 

O SR. JOSE' ERMíRIO - Isso. é 
muito ünport.'lnte. Como se chama 
hoje a firma? 

O SR. MELO VIANA - Min~a.~ 
ção Morro velho Ltda. Neste ponto. 
quero esclarecer qUe não S<lIDOS su
cessores da Saint JOhn Del Rey Min
níng Co. Ela cont nua existind<l. So· 
mos sucessores apenas na exploração 
da mina de amo, 

O SR. JOSE' ERMíRIO - A mina 
começou perto de São J 01-0 Del Rey. 

O SR. PRESIDF-NTE - Ela é 
mais do q,ue centenária" 

O SR. JOSE' ERMfRTO '- Hoje 
a Minemcão Morro Velho Ltda. é 
nacional? 

n 

O SR. JOfl': ERMiRrO _ Ná .n
tlg,'a, Mina do Morro Velha houve um: 
Üe.>astre e a. m\nha, fiCOU aDl,l.nü..,... 
nada.. 

U BR. MELO VIANA Assim 
G~vmnOl:! mais reservtt.s que estava.n. 
.sHuadas a g'JO nletros • .l!antão melb.o .. 
rOu -extraOl'dila~iamente u. pos!çâo 
da lJompuulüa, nao sO do poncO-<la. 
V.i.Sl.a uas reservas, cOmo também do 
ponC-Q-de·vi.sta da. economia da p:o.. 
u.uçaO'. l'nlcl.ou-se UDl tràbalho ae es .. 
WUo para "' exploração. Nes,se mo .. 
rnentD é que a adroims~raçao pD.s.sou 
l.d.'a o grupo br~ileiro, que pLesldo. 

O SH.. MELO H&AGA _ ~uanal) 
éie.s s..ür.am, já t1n.llam tomadO c ..... 
llh..:cimento de.ssa.s re.5ervas? 

O lia. M\?LO VUNA - Tinha. 
o .bR. MELO BRAGA HGu\i1) 

ta.pu,al. /Jl'!tslleu'o pa.ra lnCleruza-.us 
u .tiR. ME.: .. O V.uu\l.A - r-,lio hou. 

O SR, MEL() VIANA - A situa- ~e lSto, porque vou expJ1car a V 
çáo é a seguinte: A Minenlcão tem /.!lxas. o segumte: 
um cupit~l nO qual 3-,tota1idade das A Sl1u.açao na Companhia ae :l1.or .. 
flcões ordInárias pertence a brasí- rO Vt!UlO t!fa a Segol,.ULe: e.es aL:ll:l. 
leh·os. Vinte -por cento de:::se capital ram uul o alJ:ovt:l~Uil!lento aa., fC. 
em açõeS prE'fercnciai,<;, sem direito se~ 'Ias. Estaoe ... t!ce~'aríl um Pli1no b;r 
a voto e que pfLrtence À. Novalat~en- t!.:>te p.ano, V, ~ga. tera rc"pu.:.ta exu
se. cUja majOl':a das 3ç-óeS f.: da ta t: <.:._ua à ,sua P.::!:rgu:..1.LR. 
Hann&. \I~;·H.~a.ram a eX,Ue.:lCla d'e mão~ 

O SR. JOSE' ERMfRI0 _ Que -aé';-",iJ .. a cc~Osa: po,:.SU:am ClllCO nJó) 
valor terrt~\.es.:;as a~ões prefe:,enciais? ""P.;'}·Ul'lo::> e PU~Jalll rellU.z .. ~lo:s l.1e 

O SR. MELO VIANA _ E' de um lo,e.;i LTI,., lllUni:en.cto o me.:iInO rItulu 
quartD do Ci1p titl, O Capital é d~ ",e p.U,':bJÇ .. O. iJ:,l-V <lera.,.,:.:) de nuv,!s 
um bUh50 e (':'Hl milhões de cru- ... nr.l.tcldla.5 e equ,pl:l.UH.'nto::;, etJ As~ 
zeiros; oitocentos e setenta e cinco ,:)>111, d. (Jurn,IJãüllJa passou ae o..' .. .::~ 
milhões de \!I'u"'eiro~ são dE" :leões 01'- \..a._,d, ti. &up~~.a.\":""'':'\\. b \': 1t\Clj. at. 
dinál'iaê;, pel'tencr11tes fi br'lsile'ros. ,-U"'jJf<:elJU:t'1'. 

O SR .• TOSE' Zl;''\>TíPTO _ NOm.i~ .t...OJ.fn~lUIL1. p..lten\, num oo;:a~u_ 

nativas ou ao rnrtador? 'o: CJUl eMt,ln".:.n.lS Imo ,e. HI. _!-I u,:;-
O SR. 'ViELQ VIANA - Ao Por~ ~.U.tJ.J.ll<.i.t.:t:: ae çÍ\.>Jcu.a-.Ct. le .. 1<"!Il q,,~ 

tador. QLffiJllr 'les 11111 up::.:ar1o.s em .. -.<..l.-..... 
O SR. JOSE' ERMíRIO _ A ml- L.Hl'l. UJ..l ao ,dela tle Qletecex a nv

na c!1ega a 2.700 metrm. Ela está llfl. !to uOY';1.'110 IJLul;olle.ro, Cà.Sll (..Jn~ 
ma's rica coro a profundidade'? W·;.'lfJU, pr;rmd.lh.n(!na oef,cJtana. r-oa 

l'poca, e,:a Mul.~,lro Cia l'·,::J.ZC:!l.Ua () 
O SR, MELO VIANA - Tem au- el. be.basl.lao p·.H~,,> de Al1l1e!Ud, 4\..13 

ment.ado sempre a riqueza. cOll.5.uel·Otl nau ser lll~e'·~:'/a!he (1 

O SR. JOSE' E..~''vI1RIO - Está uovernQ a;:i&UUur a adm.lllScL<.l;·o;.to aa 
com 15 gramas? lJOmpdl1hl-U., rlOi' não pJssu.r tt'l:ll.c .... ., 

O SR. MBLo VIANA _ Vai às e naJ ser e.,p.::C1a.l.::ta nO a~Ull:lJ. 
\'êzes até a 18. Nf'Sse pnrticular, po.s~ O !:lHo. Jl)õ::>E .I!.}t. ..... Hd,.LO - llJl~I,l 
[.:fl mformul Que há tl'ês anos atrás COIJ..110ClnH'nto do fatO pe~o nos o t -

quando a mina pertenc· a ainda aoS c.i'l_tOl'lO em LQ]Hin~i. de Que tiO'I<-, o .. .:. 
inglêses _ houve um perlorlo em qU8 açoes úa M .. na de SilO Jeao u'l!J h:';l 
o contrOle era da Banna e dE"uois e~.aV1-Ul 11 v2n.:!a pur .um m ~l1ao <.la 
passou a ser udn\inistratla pela Com- )l~,.a;;. AijUe .. ~ epoc.a, t'stava In ele.,· 
p.1nhia, que adquirira as ações na sadJ em compra-1a.s. mu.s tu] ao P!~. 
Bólfa _ ver'ficou~se que a situação !üden e J-:,sCC.U:1O KuPlt.5cl12k e :h;. 
da mina era defIcitária e tinha ela. expus a ~HUttçao. Achou Otlma a 
um prejuízo. naquela ocasião. de cem ~Üel'à. 
mil dólareo: 'Cor mês. PrGcurnu~se"tlm U qcle nos mteres~a. Dr. M~'l!) 
meio de. estudar a posf':ibilidi1de de V .. ana, e saQer a duraçao das I e.~eí· 
Ü''illls!ormnr eS<;a situacão· mas es- vas, pela.5 pro.,petçue.s Jã l'ea"ZdQaS 
barraram Com a s(',gutnte dif culdade: manttdo o rirmo ama! de produçao \ 
~ capacidade provada da mina era O S~1.. FElü~A!'<UO .\lELO V1A.N.'\ 
para uma apuração de apenas cinco - Esta calculada em dezessete ílno~. 
anos. . O SR. JOSE ERMiRIQ - Fo! mo-. 

O SR. JOSÉ ERMíRIO - Quan· difica.do intell'arncIlte o sistema da 
do morei em Morro velho, havia um pIlhõe.si' 
estudo para se fazer um shaft d?: O SR.. FERNANDO .MELO VU\!\'A 
prOfundidade para a mina, pois:' se - Sim. 
demorava muitas horas \lara. atin· Quando assumimos a díreçao (1':\ 

gir o minério. Fizeram esse shnft? Companhla, 'Virificamos que o ma~ 
O SR. MELO VIANA _ 1i:les. cha- indicado seria. a modlf1cac,:ãl) do plU

garam até certo ponto e depois pa- no. E, de acordo CaIU OS prOtJr .. u.'\. 
raram. pols bem, ia dizendo"que na técnicos estrangeiros e brllslleIros. o 
ocasião -as reservas prováveis eram plano foi modifiClldo. Em vez de <te
para apent1s cinco anos e, oortant.o, ruiUr os ope1'4riQS, procural'lamo.s au~ 
não se poC\eria basear im~estim<;!ntos mentar aO máximo a proãutlV:.aade 
grandes nessas reservas. da Companhl&. E. na hIpóteSe de 

n '~LO R ~A E ainda persistir o exce~o de _múo-a(.~ 
O Sr'-. ,vu,," B Av - m que obra, diversificariamos a.s fmaJida'lle.'> Çonselho da SUMO C, e com êSse tos apurados: prata e arsênico. 

Objetivo trs.nserevemos um item da de grande interêsse para o pais, 
Ata da Reunião do Conselho de 18 O SR. JOSE' ERMIRIO _ OS 
de novemb'ro de 1957 depois de mí~ prdutores de ouro são a Rússia e a 
nuc 030 estudo das minas da ouro Arrieo. do Sul. P. Rússia. tem uma 
de .Morro Velho: mão de' obra, quase escrava, enquan~ 

CONVENleNCIA DA PRESER~ to q,ue a Africa tem mão de ohl.'a 
VAÇAO DA PRODUÇAO DE cO"l1pletamente escrava. Era meni .. 

OURO 'no quando Quvi dizer: A ve'.:dadeira 
l' .• w' mina de ouro da Arr'ca é a escrava~ 

A .iqulOR9a,o da Sa. John tura.. Então lã o trabalho é qtL'\Se de 
d'e~ Re~ .Mmmg Co. repl~Ben-1 graça, O Canadá e a Austrália estão 
tapa P!ahcamente a cessa9ao da fazendo isso. 
produçuo de ouro no B~M1L es-

I 
.. 

sa solução é contra-indicada, não O Sr. tem canh'2cimento de [I;g'.1-
Só 001' motivos súcütis (?, politi-. mn nova dP-!'Scobert,a? 
Cm, 'mas ainda estr;tam~nte rr:o~1 O SR. MELO VIANA - Que eu 
l1ômicos. oonheça, não. 

ano foI isto? 
O SR MELO V1ANA _ Em 1959 da Companhia, c('m a oriaçao de QU~ 

Nesse momento decidiu-se fazer· um tra.<; industrIas Que o absorvenam. 
~studo uma prospecção intensa e Em re.sumo, 81'. PreSidente, o p.a_ 
mandaram buscar técnicos especia. no consistia ~.o =eguinte: aurn:nfar 
nstas em oUro na· Africa do Sul. llos em 50% a noSsa prodL1ção a'l~'ifE're, 
Es.tlldos Ullidos e no Canadoá, a fim obvism_ente, aL1~entnndo ta~bém n 
de se fazer um estUdo tom base na produçao de ~rsenlco e Dr!l~, .0 p,a· 
hidrologia. Aí fOi 1UE' hbuve a Qgra~ no 1 e:stá pràtlcamente. execu ado. 
dável surprêsa: COm o emprêgo de F ';11 ao~ Estados Unldos e C0H".~;:ru3 
novos métOdos e proc2'SSos de pros- o fmanClllmen,to. para os ~lplp~ .. 
oeccão descobriram· reservas tAo mentos nece.ii~ &~loS. A produç~o ).la;) 
~ranrte.<; que a Companhia nunca na \aumeElta da nOlte p~l'a, o dIa. pai' 
SUa hL.;tõrlfl tivera re3eryas iguat:; l' q~estoes de ordem tecnl.ca ma",' con: 
com a clrcun~tãncia feln: 8Ss!ls re· ê.ste plano, até dezemlJro (le HHi4 t..e 
Se!'\'3S noV!l.;:: foran., t de'::-o"uberta" n relll,~~ allment,a,~O a nossa ,p~{l~C:c,~~ 
menos de 80Q me'ros do 5010. a'J.nH~!''J, em 50 '(), 

, 
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o .~.n. ___ Jost. E,ftJlFRIO U.sandú f~ eZR JIH,iJ3 tt;nhaJll 'pe.klo~o. o o SR.' JO~ "'~,'H!RI0 ~ i'lão pu.o;" 
as reservas S'l1ilenores? ctlnheiro .F.,ó. tem vl.fror parti ~lrcutal' so d2r -iUÚlH:u-ações p1."~CIS'iS a êss~ 

_,.;... 0A.~F!SI·lp!e~"o~re.s~ •.• Os aMn·ELOtig-as,.VI.AN', A. e P~a pr~dt1z!.r:_: rl.quczas. Dl}111e.i1:0 rr.spei!o J;:arque a -compa..rrlua IDl fun· 
,., _ _ depo.:..lt.ado e111 .. bt\ncos. para auferir .dada. pelo' imt~o. [U, porim, que 

O SR. .... JOSlt ERMtRIO -, Redu'" Jü11Js, é mútfl ao 1:'a1s. - "-está ain{[a em !à!e nu:.!s (te org..ótniza .. 
zirâ, ness~ _ b:ise~ _pal::§. -DitO' anos .a~ O ouro ê o únlco metal qae ainda cão. -
~es;!rv:.\S at\l.àis .. : - n~.!lis~"e ~ te~.l.!'; ('::(,a~ CIlnc(;heru:f.as· O Sit: Pl:.cES10R.iiT:m _ $erla ... ln .. 

O SR, ·.FEUNAnno MELO VIANA Interpa a.ollalS, c,?lno fl{:Gnoocf:; 110 cu .. tereJ;~.n .. B J.ldte rumo. que ü'l=;r, Melo 
_ Não pG.3.S0 afi-l'n1al' !rly.u.lamente SO atual. ·Vian~'. no,'l, intv1'masse faLO curtoso: .eu 
até quo ponto, ,mnS, p<:las- pl'%pcc· O SR. JúLIO LEITE - Há pü~I- me lêl«l'OO Que em no~s'!. lfrovulcI?o 
çÕ€.:;, c::;ü! provadQ 'que t,eria insel'ü:Jo 4})1dllde de p~sa~ef9. e J!!CUiJina. a.u- havir. Yl!riflS lI}.!nr.s .:tVe tab2.1l1<l.V~m ~ 
a continuidade desses n)vos veelfà5. mentarem U lJrouuçã,o'l pctiuziau1, a re5~ao de ~onta ,Barba ... 
° S~ .. Jº~f: Et..t<,'vIJ;jtío. 'c- N&o' O aR JOSll: Efl,;l.ífRIO _ P'·.'a- m, de >l. 13ento, de S. Gonçalo, SUo 

houve Uffipfi 'VO .,·-.e,rO .')l. R-no'o"<)- ,'. - te' - pucaí u mina cf'e Juca 13arl"Oi5 etc. En~ 
\J ... - «lo< ~ ", geI1l e !nUla ra tt. '" ' ,~. in~-.<:o dessas ex~ 

U. slt, lt."lAND0 M!U.O Vi· ANA . ° SR.' FlmNANDO MELO VIA'-'l1\ tua. p."rgumo, o . • •• , ; 
- ~Jm. . . j • _. Há o que se chDma cot~çl~o ofl:cla1 p:or~(/?e~ qu~ áca~~~ltel"í~,; ~i~~ii~~;~ 

'tanto i.'l~.9 é. ,,:!rYjl\le A1.le l\a, o se- do oUTO,' J!: tl}!!. valor que vide·ra En~ das filtn,.s:,}n [; ca ~ " 
gtiu:t·e: sem os qovos ,equlpam.entos, tre o Vunuo L"lonet§.rio In~e,l)'lc.G-naJ Qual,.a1:"lra~O?LO vtA"'~A "Vou d.u' 
m,n.3 com· previdências de ordem -ad- e ,os bancos centraiS., O pr~() atual O S-l'li . . t'·1.lU _ _ 1~ , - " 

mm~trat-1Ya e t,éc1}iCR1 • efe~~'!pOs'. .fi e de 1 125 dólareS o quile. Se. o minha op.mão 'Çesso~!. _' -;' , 
mecHa ãa prooqQao da ,Çofip',mhi'f\, Banco 'ao B~asi1, por e~telnpl0, qUh , ? ::JfL t~G~ 113,MIRtO - if1 mww 
no ano áE~ 1960,. que era de ntenoe de ser c::mprar ouro, recebe por &:se lmport.an"" , - _,. • ... 
27J. quilQs por ilies, pira. s2j quÚ,;s. t'!re("o muste o que êiêS chamam o O SR. l'JE-Lq VIAHA - I!l l'l.}ss~d 

u Slt, JOSE EinlIRlQ ':.._ os tll:t-<ido' intem~(;ionnl do ouro, que alrr,uHlAS qe,~í:a.s jfl~d~ t,enhnm 
attLrlcahcs flnanc!!iram e.!:ses 'equl~ mo l:3R. PREl{ilDEil'J~ -: Há. mOllO- sid~ fe.cm.ili".s ~r Um Ífac_aS'::o ,0:: 0:, 
pf! •• H.'lltO.3 a tango' prp'ZP" • __ , póliu na C6mlH'~ do ouro l"je Brasil? dem trcnica o~u eEgotamento, ~ao t ... ~ 

O SR, l"ERNANlJO ~4:ÊL9 VIaNA o SR, FERtiAN~O ML'Lp VIANA nua a pl'eteIk.-tlO de con?-ec~r ca~a uma 
-... F',)i f"c;tó um tirianclánif:nto pelo _ JA exi~tiu mlls ho-je é lIvre, delas em hlmas q~ráls, !lIRS o" con"t 
Ex.m,ban}c pelo pra30-de três, ailOS. O SR, JOSlt ERP..!íRrO - Eu que~ cêito que Mnl4fJ ho}o-.d~ m~Uftrla do 

E3tamos abrhl.çtó uma nova Jazida ria. citar um exelllP1o: a que OCOl1:~U ourp no l?r3:Sj·_.~ q~e ,11.to h,?uye ?ma 
enl Honário Slcaliiu. com a indústria de <Ümento,. Eln 1~34, tJolltica de ft"uxl1w a SU~ ll1111;'l'UÇUO .. 

o SR. J03lt ER~V!ztô - Esçrve quando in$ta!.amQs.2. prjmel):"3 fáo::i~ . No tratado de Bretlum ,\~ç~d, fOI 
lã. um'l semanà, Tinlia lima irl§~fI!ã.- ca lie cimento no ~aís, 10070 da pro· flxaqo o pl~e~ do ouro, gf)Cia;~ente! 
Çáo velha, o Sr, re:rormou·a-, ou vai dução era estrangeIra. em 1~34, EnJ.ao, o que~ç911te~e: e q~e 
tl"2Lê-!B para Mon:o· V-Bllio" . .' o, senhol' não p,p_ )los p.a!se.3 p'roqutore~ de .OU~Q havl~ 

O SR. FlmNANbo MELO .V1ANA Jiem que qu~esse il Ol" ue 'uma tnnaç~o pat1.!l'al oonj.-p aç-uuteceu 
_ plzemos trr.balhos de lnpm'atói-lD e tlJ~ comprar Cimento do Bras p q _ em todos os pulses e no Bl'E!.sit mais. 
re:::lvclUOS contülliar lá mesmo. htio deíxq.vam comprar; q~~;~~~U~l~ Os custos Inti?rr,0s foram aiunwta,ndo 

C:>mo estava d!zendo aqs l:ir.s.,.'_ O~ c{..Hle~allto,'), sofremQ~ e.ssa e ou rlO. e, evi-dentel}1en e, .se o preço ao ou:-o 
~""l :r.e.:;?s trab.alh.ar. am ,-,s,. m'.ll1a ate nial, Já Quando a. Ita~ com ç. e'n' do 'lar ficou em' 1 82' cr' "~a~,, .. .lJ..,_ - ... , .' 'I- ' té ''C'' para mou~ .- ,-..... ... .<."' •• "." 
o ponto em que ela la. cU1l!eçàr ,8, d€-mD.').~ o Clm~nco ~ cn, C<) d . " desde 1934., cqm!.:ü·eenae.,.se _qüe se não 
p:'JUUZl1'. NUBca se c'negôu a tirar H'~' a fá?rica e ~oje,}2%1 a ~n~~:;; hciu~'er urh l)ti't4íciq e,t# çadà 'Ijm dos 
pl:itIC3:U1ent-e, uma granih: -de ouro' tna de c1m~ntD e na~lona., N_ti paise5 para poder atenaer e estimul:l.l'_ 

f!j SR, JD@!;ERM:1R10- Estlve ~o~ curo, p~re.ce .. que todo ele e~ em a ind~~"5tri~ Ü9 ,?~l:O, é. cJfÜ'Q í1.'íle ~<l.ci 
UDl~\ semana em HOllÓrlO Bicalho e lnaos de braSl1€HiJ. podera tmdo aUIDentado a '~lão de 

ü-eelaração sóbre a ,jU.íltl.ft-ria t!o :'buro. 
que pevo llce:1.ç-.f;t paü). ler: . 

-"$. ~uma. i'11Ms.f4~9; can~df-nsel.tm1 
OOi'tünllar, Que pQperia.- efetn,::tr um 
ráJ;ido e s'up,st~lleilU p.l'ogrE~o era-!ilLa 

1H:·§ldl1çÍi.O- s~ -Lhe _fd;:::e p-;'6'p:or~,chada 
agora algum·a, f01'1na, ,de auxl1w, Re
!~r-o·-m.e.i indlhma d~ I1ltne:r.a:ão 11u
rUer"" q,ue ~nl atualmente uma graUe de ~.p~c:tc1,a4e inôJ;l'Üveit.adll e qu~ 
proqttt Ui}l artj.g? pare. o qual e::is-' 
te UDj. limiJaÓ'Q mer~alj;o, dr dóla.r~s. 
Os aument3s, .f).G-!s cush'S da- :produção 
&uri-fzra o~~wIid~, ru:s últimos a rw~ 
tc.wubu.l não, IUCi''ltj~'a g:.an.:Ze p2i't.e 
do 1).05:5.0 .kotenc!3.1 ,de P1'OdUÇ9.3.· !.s~ 
~o dotenruIWU fi.- ·q-:_l-eda, .q.e pl'aju-t;.áo 
ce Cfll'f.::\S- rnlllg.$, w.Ddo fr o diminlm_ 
o l'ltiho de p~~ççã;-o .de· nOv.-o.s tj-.e
Pósits.s. b GovêrJF} ehezou à condn-
sâo dê OU9 dov-e anotar. JIl.edidas ,com
plenún~tares n{:i .santiu.~ de 211Xilia\' a 
l"ernoç,ão', do JtcrPlç~~o efeUo 5ôbre 
a pl'-odüção, dos cust-os epl rá::ida ._3:5-
cenção, atia.j.as i';, fixidc:.,i do pl';et;O do 
produtó 11~ ni~rg.ado". 

A 'r€'llida..de 'é que, em t.odo muh .. 
,401'. por unta. espé-oie de acôrdQ ta
'Cti-o ent,re os h6mens, âce:ta-.<;e 'Q 

Quro como moeda Ul1iÍJ~rqa.I e os -Pa;.. 
g-amrnf.os enÍ1".e as ,nacõt'f,. se efetuam 
em ourO ou em moe-dii que se podem' 
converter em ouro (moedas conversi-
v~,s).· .. 

O economista 'Per JB-cobs.on ex·:l3i .. 
reter do Fundo I!,tonet.é.l"io~Inte1'D-aclo~ 
nal ,em seu livro reunindo vár:.as cvn 
rfe~êncio.s .s;ôPfe --ªSsuntos mo-netários 
assim'"Be exp,ressoll: , 

"'Érn priiUfüro lUgllTI Q alinhàinena 
t-o das úweM& em ,relâção ao oüro 
_-dá., &Q si3beni~' 'lllonetár:o rnund!ãl, 
uma certâ esfabilidade .que" '1~{) pode 
ser ignorada". '0 ouro não pode r.er 
criado, arQ.tt.ràriamenta. como _ ó 'P0ne 
ser ~ cf créd~tà {t, ~g yontó çle vjs.ta da 
estal1~]i.d03.de. a gª.l'àntia assegm,ada 
pejo ouro é, 5e1n duvida sunel:Jor à ,ao 
crédito como Íi1;eio de pagâmento •. tam!J.e~·.l numa região pel·to a.e ítabl~ N"o acredito que os ,veios auríferos obra, n~ ni...es~t}â pi'Qpqrção que para 

iuo. Ali haVIa Jliis fllóes aur1teror;, do Brir.sll se clrcunscrevlô.ffi <l ~~?n'~ tôdas'as oqtra.s, 6S cu~t® internos dQ 
. La traballlei e f1z l!gll,lmas recomen- velho <:lu. a HOflQrio BiÇ'l.lh0 .. )l<to·e rp_atel'ja1 não poder1arp. s1:1P?istlr. Daí E:ril se,Jurúi'J lug_4f. quando as res .. 

dações, nau>.:;!.!! se foram cumprldas, ,ÇOS1>ivel. Devíamo;:; ~tuq.e.r U)1I.18 prc- a raEao J;J-Or que tlO Canadá, na A~.,. ·vonsnbif,!d'J.oen inwl'nacian,a-!.s São 
O que nos Intel'eSSa e sâber êSSêS <:te- l'ti1i.d~mente Q' a.Esuuto e, ll?-'lte ponto trálja, elJ} QUase todos Os p.aise!:l pro.. ã.certs.aar:; em Q1,1ro, ver'fica'·se' uma 
talhes. No Brasil,_ en(lt!anto as jazi- 0'3 SenhDres é que têm de p;l'oc"';'r~r. d~torB3 ~e ouro, ~e, fez uma .1egLSIa ... üquidãçâo defI:Qi.da. e~ final que nAo 
das d~ terra. de nt~:p.ganes, de tupgs.,. Recomendo eSS\l a,çáa porQue ,e o 411100 qao, v~_l'~ànda cOnforme ~s .Qohdjções. _.rl~iX:·3. subsisiü' qlla1qt}-Br n.ex.o de ('.te~ 
tên:o estilo sofrendo concorr~nciã rit-e:o de fazel"mos um :arasil gt'au?e, iocais, para cO!1tol'nar as çtificulda.des, dite, C01l10 a..w.n~~ce qUAndo {} acôrdo 
ex ema. o ouro t.em se ma,btldo na Não podemos ficar imbuid~s apenas, . O !3R. J,?~' El~fRlO _ rnC1u~ se faz de Gutras maneiras,.Os pa@u .. 

'comércio -1nfernaC!9va1 , co-nJ têlldên· d~ que -P9ssulnlOs ·tQ4o e uno de:;en~ Sl-Ve .na Ull!B,et SoyieMca e ha Africa. 1U€l1ta-S .em OU\'O síJq meuf'..g. Comr:-l'. 
ela pal'a,' alta. ponanto, o Si'Mil de- \'ol\'€:rJp.cs QUÜ'o') setÇlr?'i, Temo~·. ~~)l O~ SR. l'~.!.ELO VIANA ~ t'or €E5:õ1- .caão;:;, o cjue- const1tue uma. vantª-.. 
Ve' aproveitar essa s1tuaçào, que COll- e'K€mplo, em. Goiás. minas em Lmzla- raza-o a. nllna. de N"orro Ve'ho é uma gE-m, , 
s1deI'o anormal. Há 4111' .mercano d I nia, Dlanópolis, '. as maIOres.!io mundo c(Jpt reservas "Em príh1círo ugR.r, o alinh1Ulen u 

mundial .e pl'eC!Samos . aproveitar, pa- O SR.. JOSÉ Pl!!LIClt\NO ~ D.z~m m~od'C.mh.smta.s. '):'eye, p/)r~m em que '(IVemO!? cercad~ de t:inta~ 
ra f.1r::er reservas, para que o B:a.s'l! . i G ., . ~ d h ' ti nao f:.quc humílhaao, que q maior alUV ão de ouro. em 019.5 C";.T :' epo..:a, tpn vrejuizo de ~e!l1 mil 'Qrénças e......: evo recon ecer - e 

Todos os nosso~ problemas 
que' 5el' olha,dos com cannno. 

tem 
é o de DianQPGlil!, _ • do!a!.e,s por mes, . !.antes precon:;eitos h-Úd'Jd-os das o;~-

O $R JOSlt ERlt'l:mrO - I'.Jc:at~., "., - .:-. _ ... .. ' ...- rações passadas a' po~se do- ouro in.<; .. 
ént- '3 h" o ·ato é que -e te~ O !:;iR. P.1-~I;SIDENTE - Dou· meu -Plfa- confiança, como não o pede fa .. 

m ~\ílc ~o~i~' vel~a em O;)',;~ na testemUnho, I:enordo-me qua-1l~~o es- zer 112J:lhum outro- bem mon-etÉ'.flO .. 
Morro Velho'· ê a única cómpanhu~ ~~~ia· e~ M~t{) Gt":)~o devernJ-; ter t~va, no G()vê~{) ?e ,à·íina.5. l'2cmi a Sentiu C'.s:~êre:s hum-8na.'~ o nue -êles 

de ouro or;;anlz.ada 110 "PaUi.· tr.U ti t;m~:m em O~tl'US Estados, ~:sita do _Sl, lJavls, que me expó,q Q são,.precisam êles de "estímnfo" p.àr-a 
conh~ço belll desde 1!.'22. M.::..s se n~o '": i' B '" u d ... Mi o.uf/;ma etu que a ·comp,tnh;a Sê ert- a. smt.entaQão da SUa. co.Rfi-anc·a e. 
hOUVer um numem que tenha c-ora- DJvemos ag 1" como- o u~~a ~ ~ _. cOllt,rav~ Anunciou çOln a{jur'a gravO .wh ê'lSe pontQ d-e v·st.a" o ouro aln .. 
gem de ga.star um p'Juro dO que ga.- ilas. nos Estados Unidos ~ é o .q,ue ('~_ta dade· bri;ári:cfl., que ia ff"J ;, ... ) • ·}7 do. é de ~rnnd?;., lltill,·da..:o-e. 

oom~ssão deve nropol' a crla~no de Lo,.. .~ ,. t 1~ 9. .HLb • 
nha, que s3ja braslll~iro da verdo.a.e~._ t>nh' ~ -t - , . "" "~'~:\.... se WOV1!-tS1h18.!> -enel'Jl~'a~ nao· lô!sem Em ouart~ lué'"a.l', Q. uso do CllTO CO-
que qllJ!ra lutar par.i consegUIr UlIU~ uma comp~ la, ... e umJ. ort:o:l.~ •• ~,"""..ao. .t.Q;fla'l"'~ l!{)',rvo. no e'l! t '. lUo base qua'5e ~ un;vHP,al noJ'3. o dt-

t :+ 'nd s nUma au vr"da ., ui:.!;· .. '" ... , l_ J.D 0, e~as .]1 pronut;üo aur1rern. C4)n~f?ente, !-.lotro ~ns Jvl!l 0:- ~ -I. ~ -.1.:-< , _ ,Provi~:i.i·i 3.", p~r p~rte d -i\.-' ·· .. té, uhejr~. tar"e::,<·de P~" s: ufo d.ô coe-
Velho ficara. naqueles no'te oU de;; .·oma - em mmeraçáO e meta.urgia, ldà. ----;< ;'''''''{'''' • - c HUl...., 1'.0- .s:5:_D a-o sh:telThJ. D1!"illetáJ:io il1t-eTns~~n-
Quilos por dU\, sem valo~ .real p:uti princ~Dalmente m€La1utg~a. ~e pu-de~.. ,,~ <' - .J. c.. :: . na]; p- .... dm, f::H:.mf§, gX_SYldCITIP11t'.:'", a 
o Pa!s, -. <lemos fazer com que IJol.ro v~~ho -:h~ O sa~ MELO VIANA '- 'Es$a _é b.-refa bmto mais ,mv~ rtâ-o õ;eMa it1!i1 

~ O SH. F'l!.'"'RNANDO MELO VIA~l\ z~::,~ uma dectarb.~~:) ao PIllS .tê que ~ina. ~rr,nl"íe coIllPl!;llI1i;a .~ (jl!~iltiZ'3." est.àl1<:l".:c~r, àf' -qil5l}rna:;r D1Jtro .mO[~D, 
_ N.:)s~u eS!Ól"r;O ten, s:do realmente c"StJ.v-a.. diEp!Jsta a. 5Jut!ar..a W~:15 -qUE:IQ~ que ~d?, l'es~st'lr !i e,~t.á l'~stin- um mes.mo ('"",l'au (1", c,~,sãn, 
con:,ldetâre1. Com (H nDSSOS ptOprlO:>- C1His~~L~' P!'Od1,l3il' OU!,D, seria de gre.n· d'().a e,:,':i'l . .sH"u~~no -po~ c.on:"'k.~}e& e.s~ E', f:!'!sl"lsnt-€" em qu'nt.o lvRar, 11-
reclino.; naclonals C2.nsegullnoS au· de, utilída-dI3., ' P<1'CHlts. dO.rnr''!'Ierrto- no ra::rca10 in- atun.-l p"'odu('§.') coTrf'ntq c.~ em'o, ~1(10 
rne!1i.llr a produção çle <--erca de 2'{O A' mina do- Pal';má ~ra muito pc· .tel'll1l~ ~nql. Mas e&:1- mina .tF uma part~ Que .se te'ma disponíve2 p<J.n'l, 8S 
):.lara 323 qt\i1os p& ... "'~s. ~ agol'~, qu~na -e os que a. útnd-'J.tftm já. \'e.nde· ~~ce~a-v. Iln~1 1'...0 .ti .diftcu!ooce chJ.e. finali-dades mu-netária.'i, dá certo 1m .. 
GEI=O.S --de termos g~.5:{} maIS de Uto fAIn o efluipamen!o 1l'<,:>.5 'Cerb-tnente outras.. naqlU'Ja .... P'T19RQ, b.êto à eltp:ln~o nnancch:a e proma
bUh~D de cru'zelros, devemoG aumen .. llav~tá mais emo lê., mio é PJa~i-vf'l o f::R, PPifd!Drwr"E -, Admite.,- Ve um aum:'nin d'l li:ql1ie-c,7, ~nt·en·',à .. 
tar também a prot!uç4o da com~a- que &-'~e p.Ri$ com fa.r~u~<J.s lnlL'n.:,àS de ~e, tr·1') J!1enJs a ccn{!lus~o dé que ao c~c11'll. e quê j6. p~r si é basta:ai:e R\-
lll1:rr em. 50%. mL"1el'ação 'não tenha maiS ouro. l}1ntlv~can; df-".s:a,s "mmas m:nc.o{}~a_ ti.!.fa-:6tio .. ·. ". , 

u SR. J'trJ:.,lO .LEITE _ Essas trl.!- O aN" MELO VIANA _ l?al'a em'. das 11R.o L~a re<;Ult.a1:Q, de. ex:.ustao. ErE::l3 s50 :,';' . ri-;.ões rMas quãis 
b· • r·~-\--.Jo,rar o ponto de v;"',a de V. E . ..-d". O SR.:. ?I"W VIANA - E' exata~ desde 1931 -c.<',·Esta-da:,;:",UIj.!dos, pc~ul-nus de Jac1J In!l e' .:?assa.gem S<10 .e4'" '"'''''' ~'- "."". t· " d' d' t d d . 

"' p' 0"0 cih..r um fa'-. desco~,m' ',,,.; rrren·e lwS.... dores e nu!' a me a S Os estoQ\i.es , pIoradas por CO:1-np.t.~ .... a~ ou pol . .iJ~ IAJ. Ul ~ -l;ttundLl.is. dê-<"..,';e }Hetal~ esilJ.biUzru'run. 
Jla.rtku!are.s·~ brandes re.:e~vas dr; outo'!l_Q lado -dft. .9 SR. ?~E:::!D&""\l'l,::E' - São~-po&,~_ o preco de Cúmp-t-a:e"venoo do ouro' 

O SH. FERN'ANDO MELo VIAift\ lima. outra j-ã expltlra{~a., ·Então,' com b)1&l.d-?"5 de cxp!cm.çª,o de 'ouro que ~m 3S dó!a:t'-e-s gOl"' onça P"ês:> (31.1)_ 
- Não posso <1izer exatament~. maior razão, ,,é passível que em- o:.ttras amà.a ex!sten1. . r ~rs,,' e por ê5se medo J.çrc..~l'am a" es .. 

O Su..· JOSlt ER]I,.1!RTO - OBra· clrcunvizinhanças eXista a presença do. O SR. MELO VI,.,\-NA _ Estou t,ab.i1ização' (10- valor déf.se metal" 
fi\! prEcIsa dê produtos básicos pãia (luto. ccnvencidG de que não ['oLpe1~ eXRU&... tra'!lsf~rmand<:,:o_~n'um 'pont~ de re .. ' 
\'wer. Temos que criar fontes_ de tão, mas .por causas especifIcas. feNl:1Cl~ r-ea-Jt.1.V~lente lJ:11utaver para. 
pwtltu;âo internas' para dhh1nulr_, 4 0. ~R,' JQSÉ ERMtRIO -.,. A V~l'~. ,av.ahtçao das nquéZ~s. . 
hnpurtaç;lD. 'l'enho ap!"ese~ltado pro .. da.de 6 que os rIos a_ur1!eros .de GO;lâs O . eanada estava na mesma $Jtua.. , Posteriormente .em ,Brettim Woods, 
Jeto.s nesE::'! sentido. Não sei se serão e de Mato. Gro3~o devem Vlr de al- ção, ,com Os mesmo,:; pl'oblemas. No fa-i criado o Funôo l1:anetário Intel"';' 
ap:·ovados. Mas átnàa ontem fala· gum lugar.. .' llloment,o em q1fe fizeram G;. legIsl0.. nadona! pelas úações' que ia compa
lnQ.s sóbre o trIgo; na .semana pa::.· 9 SR. ,MELO VfANA '- Em G01a~ ção, hOJe _em' VIgor, mira proteger a :receram e sancimw.I'R.Dl à est-abiliza .. 
tsat.ln. 'sôbre papel üe ltnpr€mn. n fOl Gl'ga:n:Eada uma CD1,npç .. nbhl Data...a :ndúsh'ia do ouro, o Ministro da,':i Fi- .ção do valor do ouro nos têrrnos a.c.:_ 
brec:so Que as br:.\~llelros que ten1lam pl·od.t,~ã-o de ouro. '. lla-nçR,s do Canadá, em 1047, faz uma in!\- referidos, inclusive, o Br.a.sil. que 

'. 
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registrcu no F.M.I. li p:uidade de .• 
Cr$ 18.5J por dólar americ::.rD, e a&
siní a goma ds Ouro valc clic alm2n~ 
te CC$ 20,8176, ' 

dos f c.1p~L3.is estrangeiras d:mtro da qt;e me procur~u e eu lhe d~.sse: considerr-ndo aoS: incertezas da !nfln.,. 
conjuntma de Morro Velho. ) Mando meus geólogos com UlUa única ção, considerando que em NCya Llma 

O ,SR.. HELO V1ANA - Ab501t;ta~lcondiçãC: o sen110r não c2der suas O €.alir~{)-mínimo ê igunJ aO 1,) RJo 
mer..e. .. minas ·para estrange!ro.:f, Ele prom€- e de São Pau]o qu;:-, .<:.eguurtr lOSI:lo 

Ne5~S3 cor:diç62S, fácil é {!ompre('n- O E·R. _<!OSs E~MIRIO --: A_ .... teu, m~. ')!1l.lCc> d: pois vendia iJo.ra 2nttnciando. p'assará a 36 mil (::~d.et .. 
der qu~ um pais que pos3ui otU'O, p:à- __ i.em u~ .l:Hl.Ll~O •. F.;;z um anunclp, dBI unla empr~-;\!1 estrangeira. res, nós caIculamcs o sl1'pf"!nto da ~e' • 

. ticar.'ttm~e dis-"õe te 'UlU3. fon'<:.e mC8~ uma P\í~L'1:i ,!10 )~I'1lJ,j e C,ada p:i,6~?a O SR: MF.LO vr .. U{A - O senhol 'pesa da companl1ia- em c~rc::t c:> 80 
(}otá-::el ele d!v;sàs. pod~;"a imp:rt!.tr desta Qa Cr.., 3uO.(\·") O,a. oe p~·eJuLW conllfce o trabalho til. nCE;)a lndtls- milhões de crUZ2 T:-> frr' r .• :::.. ( !Li3 
ma:s c:o que eXI=Ort.:l. por:er~ acumu- ao B!'~.sI1. E3t8ttlOS numa 1:eunlão de trHI, o s{'nho~· c:,te:vc lá e sate que equival'ê a aumentar de 300% o C'(3ci). 
lar d"qlcits em seu balanç;) ds p:lga- blasl1elfC5 e podejtlc." olzer:. náo va- (qUando come"!Dmo.o, o n'Ímero [te en· da 'grama de ouro :-75., sei q:lrl \at 
menta: que na 110ra do a#ll.'ite de con- IDeS gU;)rrê'J..f alnguem. nuo{) vaffi<OS ge:nhe.ros· era pràticamente nulo. ser a reaçã-O do dólar, A comp ~n.1Üt. 
tas; s,lCiurá seus <l:%oit.oz" transf€.~in- gu~rrefl;r ~=me ~e fora, mas C ... ··.HO que Hoje temos 14 enzenheiros brasael-' pa~.sará, portantb, a ser fort?m:ate 
do p::::a Cs credores a quandct-ude 'd3 seJa md:spensanl fa~et como .fêz i·os. Além d s,o, a ün:ca in"l'l,>tl"ia a11- d:;nc·hÍ->:~a. 
CW'O .1'C,' ','ria ou, ,"imnlc<;mente, le- "'11-""n ~'O' , t""o" un,'doc quo CI"OU 'le I t ' t B _ _ ~ l" .; • v. w ~ -:- ..... .,. '-"'" '- rI ra qU"ê rea men e -eXlS e no ra- VeJ'am os senhores se'nadores B- ":iC'" 
V'lnt '.ndo ,mprést~mc3 15cb -;'1.rantia uma admI111"1', """'O onde "" pod'. 'I é M I • _ ,,' >-.l, ú~" ~.... SI .orro Vello. ce~.s'ldade de am!J, arar 'lma inli",..t •• .:\. 
~" ,,,"V"" €.5tóques daquele met:ll, Nno r'"pl·..... /'; "to' ct'""n os '''u'te °11'" O u..... ~ ~ .~~:. .0." ~~ ".-v, . ': " .' ~, .- SR. JOSf~ s..l=t11íRIO - Vam.Js d.e teconhecido valOt, para o pJlS u 
exi<;~~Il1 com o curo os graves pro- gavl:"lm e cortavam Os cre.d:tos, do~ 'Cl'" f-a~er o se_zuinte: vr-n'los estudar a Bras,'l está fiU?..:!o ao Fundo 1~;'Jne .. 
ble"a,5. d2 comtJetiçãD na co:nere!aJl- d d- b O d d tlllha " U zac:.-~o internac[o-nal como aC:::u~ece :1 a~ :nos anco~: Cl z ao , . pOSSibilidade ôe conshuir um pr~dio táriolnt?rnacional. E, em vi'ita r-_ ôa 
c-om. o N.!fé, cac~u" n1il'l~!ics, eti::. A LIma Ide a que naO POdli. execut:st. de metal1:rO"ia -p.a.l'a a Escola de Ouro filiá::ão, está. obri~adc- a man':;r o 
l
JrOcl

!!ção de ouro, 'portanto, ,c::rre~- pO~9-ue ~s. tru.:~es·' SegUravam. NI?- Prêto em ~difú::io destinado à Meta.'" preço fixado. Mas como é pcrlveJ 
ponrle na verdade, a uma rec.9lta ·ad!~ guem p:dm creScer. E :"so q~e dê~e~ lurg'a fiá. Escola de ouro Prêt'J. :€ a indúst.ria sup-"istir n~p:;n5: c::md ..,<', ? 
cio1utl de itivlsas de um P~;s .. BlSta mos eVltar. Iamel1táV-el' que ainda. - funcione em O SR. JOSlt ERMIRIO - ~l"'tn .. 
dizer isto para que se ';ej~ ~ mc:.-tl- O TI~.íE3 fêz re~entemEnte unta pu- prêdio ant:gO sem qualquer coutdr- tos ODen'l,r co; i"m 'MO"'TO Uf'1}lO? 

\ má,vrt v:::mtagem do au~e-?-yo ~a pro- blicaçãc,' que deve alertar 03 bl,aSllei-1 ~o, ',. O SR. l"ERNANDo r..fRLO VI" \' A 
~dwã,o do j3N.sil, ' l·cs~·.:e o·Br:1sil aplica milhócs"'de Peyemos guardar bem êste ponto: - Cêrro de· cjurtro mil. 1':0 rn~""'" """. 

A M n~r..:tçaO ~J-rro VeIl10 S.A.: 9u~ dólares no e'xterlor e nesse meio tem.- depols qa ag~'i~ultura" que é c e1e- temo,; um' penco llFis porque in pia" 
su-c:d.eu a st. Jo-1m d'el rt.-eq Mml~:' p{f '115.0· há inve~mento dentro dOI mE'l1to nec!::s:atiC~ à VId') do hamem mos em progl'ama dê c"-'florestar"'''nto 
Co. na.,explo:"ação das !nti13S de, ~u.o pais;.5e O" 'TIMes -Uá ama noticia ve.-:n a rr!.lneraçao. O p~ls que"'nã-o -muito grande na região 
da f€';:e.O ,de Nova ·:Lr~mn,., canfo,me de!sas é preclso que !lquemos aler.- tf~'er oS seus' metais ·b.iSicOs organl- ; ') SR, ATILIO FONTANA -- 're .. 
Vlm '3 P3!a. cit'1ção lltlC f1z.em<;s ao ta. Essa n'oticia SdlU em'vista da que- z::dos somente vencer.\ com e3p1ri~O 11~1(; !"c~ml1:>ilhftrto o pr"'blf'ma ~'-' ,n
C:::n-.:;lho da. SOMOC, COllS .. -1Lu" utn da da Ból.sa: de Nova Iorilue. Temos ele sacrifício, 'porqué terá que I.mpor- dústria aurífera ne Bra5:il e fi· :1e 
eXE":rtp!') no nassaq.o dos benettcloS ~a muitos 'S.tnig3S' DO exter.or. mas' pre- tar sempre. A Alemanha, por exem- muJtI}~ nn:::s. tenho verlh:'lrll) r"'" o 
_, ,'nOj'!'ll'''.o do oUl'.o, a. que IIlÍl1as G,:- J t f' , 1 
'" .- Y". F d "O ct,-amos esclarecer que as (}"randes p o. o maior produtor de po ás to do Covêrno estIO' b;;-lece 1m -pTr-r'n l) .'1-
ra:'3 e outr-c"3 Estados' (!.:1, 'e eraç", h d . - it . devem a pen.,;tr;>ção-, o qesbnvan .e;'- emJ)-'rt:stt" qu~ não são entregues, d;re- ~un o, ccnta com prOdutos m!nel'l:tls Pll'El. o gram::'! de omo mu o -.e .. 
to de SeUS territórios' e a forma~~o ta. ou indiretamente, aGS trU3tes inter- (lo seu sub.;;olo, o Japão jgualmente rior!lo vnlcr do cf,mbb gvre 03 F'}C" 

de hi.portantes ~ucleos ~e t-:':J'PnIJ~.~o~ nllciOn;üs ·se 'de-envolvam, ps,ra que não t~m miné!~o mas é digno -de ad· da 'n~el'n2cional ' 
que autalrnente ·partlt;- palTI po-n<..l~~.à- não seja sugad:J o SUCT e o trabalho m:l'açao pelo seu esfqrço no trabalho. A1Nh, paj~, se 111.0 m~ f~lln i' ·'li; .. 
Ve'!l1';;!nte no rlf;SBnVclvlmento '40. ?aLS. dOs bras-ileiros. Wilson fzz ist.a nos Es- os Estados Unidos, desde a época de mél·i'.\, li utn!\ notic~n no jorn'l'. le-

Na. ecntinu~dí\.d-e dê5<.;es o,?~~~,;'ll?.:; e tados' Unidos e Wash'ngton também. seu crescimento, têm-5e dedieado ao gUl1c'!o.a Ql'.:!l, a R'.i"A;a €'~~i e:'· lr. 
pa"a. s11ucicnar os pro!Jlemo.s dlver- Wâshingtbn já diz!a: ~ão tomem di- prOblema, po~suindo vária~ fscoias de tando o ouro a 35 dólares a on~'l, >'C'l

so.~ entre'os quais a?ult:l.lll os s~la·S nheiro'de fó:a, llorqüc vão .pagar minas: a d~ C01orado, Nõ~o Mêxrco quanto rlue o custo int"rno é d~ 7C r"ló_ 
crla~"'<; pela mlneraçuo do ouro a.tr~~ muito mais 'do que recebem, Já pro~ Mic!J.lgan, l\4issouri, COlúmbia etc. 18res. N'J Bra<;ll 'ver!fic",-"e o c· n .. 
vés dB 2~d a.n05 de athl~j:3:de'3;.a Ml- VSIrlOS qUe podemos fazer muito no Conto corri a cqllboração do Doutor t.rário. O Govp-mo m'1n~ém o d·r·'lo 
neracão MeTTo Velho g,A;! organ~- mel'cado de· m'neriOS, . Também na Fernando Melo Viana, 110 sentido de ofié::ll abaixo dô cê,Mb'o lire, D f ue 
zou um plano de 'exp.iPsa.o de sua agricultura ·temcs feito muito, a,pe- pres~ar' todo o auxilio à Escola de vem ínflllindo. 'não p.n/'TI"<::: nl :-;~i,'3_ 
produção de ourO e ao mesm? ympo sal" -das geadas. O preço do __ café Mineração- de QUto f>rêto. - tria. autifêra, m'1-~ em. v:''''io<; O'l~ '''9 
de divers. ficaç3J) de suas atlVlda{i€s, baiXou: ' O SR. FSRNANDO MELO VIANA setúres. i10 sentido de to1·11?r a (~o .. 
descrito nà· M.rta dir!gida ao ?ro-fe5- , _ Vos.!;ia Excelência "pode contar com du~::.o dencitátia 'ou gr~li.iOs·). 
sor' santl.aeo Dintas qJ.lanqo l'ynni5- ~ SR. M~q BRAGA - O café o meu ·!nteiro a-polo. . . 
trO d~ f'azenda, que m~ peTml~p 1,er ba~xou, por causa das geadas. O all1paro à indústria nac!onal do O ~R. JOS~ ~.r/ffRTO - A R '1·' ia, 
e Ilne-':9r a'-~S~ expcslcao,. -: e qlJ.C . d está vendendo O\lro para cornnrar tri. 
eon~t tu! to.mh21u um ine'ittmavê1 ~9- O SR. JOSl!: ERMIRIO - Tem-os ouco poder:a se1' 1eitc, o meu ponto go nf) :CGn8_a~ e na Am+r?1ia. na. 
nef!ciO 'não somente para a ~eg1ao qu(f toínn 'Lhua. prslção hacionallGta.. de v~sta pessoa!; atendendo a que co~ ~emure fldotou e51Sa oo1itic~: (1<~ v:"" .... "'r 
CC'11'l' t.ambém pna o pals, . ~ porque só ass~m alcançaremos a in- nh~ço fls sw.~s co~dições atuai"S-, .prl- aquilo qui pode proquzir, me:;mo nf~;n 

C'f',.,clu~áO: D1ant.e deS.sa e.xpo~nçao depélidência, Temos qUe pen:ar como melramente. atrav€'s de uma, legu::la- prejuif'o, para imporhr co:~n:, (]111' '''1.e 

to-""'''"'' ..; nO,",o ver. ltnr.,.'eratlV,3, p~r'<l ás· americanos,' canadenses que' fazem ção. ~rasilejra. idêntica à da.> mais t m' S d tl'" o '.. .::.'-' ... d ' f pai'" -> to· d Ca cu!'. 'CID \Ug «aro. empre:1 o ' 
os~·il1tc:r2S:!CS nacionais um ,ec'slYO istó' totlos Os' anos' - izeram -em ~ .... s pruuu ,.es e O11rO. so con- ouro como medida de int?'l'p"I1'''b. 
aDl~('rl)' à, indústria 40 naro, ~ue de~ ontár'io: fizeram na zona princ:pal !ie trfirio ,não h3verá. am~,nhã. pCJS;iJiI~- Ma<; Iá"é dIferente. Na. R ·1<;~1.'1. . r o 
ve:"fa .'}e concl'ctl?al' em provldêncla:::: Toronto. E nós também' pOdE!mOs ~ade q'e aplicação ete inve-"'timentoo GOV~l'l"O quC' importG ttldo f-' !1'de 
de ju.~,,> cat.eror~as: . fazer:' Queremos vei' os brasileiros prlvados nesse setor in1portante do f;)'1,"" e,>S:l m,;dià. Nós n'io t-omri~ o 

I) providêncl~s v'i.'3.anó'O estimular faUllldõ de Ígu-al, para igual\ às ame· País~ G • - s - -Q lta C dá overno. ao indu1t,ria ~xistente e as pe;:CZ1.Hsa ricanos formaram a naçã-0 maior do lo osso c r ~ ana como exeID-
de ia7,!das aur1feras. - como ~on~e~ murttIo com' ê.sse cOllce:to de anga- uma. companhIa canadense, que de- O SR:, ATíL:O fONTANA - ~08 
quente :mplanb:lção de nO~':1S mqu.<;~ dar psrr,. o seu naís rf't:Ul'S{)S inco- monstr~ como o q-ovêrno auxqia .0. Estado<t Unidos e::<'ljOl'b-se 21\~o"~"'-, e 
trias; mensuráveis. O Brasil' tem as mes- prC'duçap qo ouro, Essa comp~nhm trig'o por multo mf'~~ do que sé P'-'~a, 

lI'! Ccmbate ao ccntrf'llanc1o- de màs coridições'. Quando as mmDJ te!e um l?crO, em lp6~ de dois .m.~- ao produtor ameriCano: 
Duto, cuja entradoJ. irre3ular no país velhas de ouro do COleTado. d oId-aho thoes.e qumhentos mll~ dólares e P~Vla O SR., JO!=l~. ER,MtRTO _ "" F. "_"n .. 
"'-e f,J,z com -g"ave::. prejn i7",S 'Para o '1 <: - , receo'do Ulna subvençao do Gov'ernll ... r. . 
"EI'';'"'' Pu''J1ico e """1':1 a !ndústri~ da Califórn a. do A a· ea foram cam- - tavos 'por lmra:· t;r$, '1. 580,:J~ 'Por ar,. 

.. !-'''' do de·prodU<;fio_ êles criaram as gr.an- no, valor ~e seIscentos e cinqüent.a mil "O~" de "Igodao- " 
racional; cónforrne demOll,strnITlOB em d lrar f b d á 1 f tõ .~, u des 'mcta1úrgica, de cobre, de ~lumtw o es, em. unç o e v r os a res Isso tudo deve ser tomado E:m ~:m. 
eX~~f;l'~~a~~~t~: as provjdê>nc~as de nio e fop.:n empregando êsse dinhef- orinclpalmente da prodt..--ção do ,ouro: siderarão. })rincil:mlmcnm ago)rR QUe 
estímulo à exps.~ão da pl'.Qduça.o n~~ M. VOssa ExcelêuC',i!\ ·t€.nl conüições F..m face dê!'.se ~lucro, a.- compa!]hl8- qe- p.stamos t.dnfi'inã:o conhec!~entn r1e 
cion:?t de ouro, deveriam Se!' examl-- para ser um lider nacionalista na sua V?lv,:u ao Governo .a subvcnç,RI? rece· que a Mineracf10 Morro Velho esH nas 
nad:s àS' leis promnlgados ~o~ ê.sse nosição. O que me revolta. p que vi- bldR. Mesmo q.ue hVe"'se preJulz.o. de m.1'io3·'de brasileiros - homrno:; dprU .. 
cbjeF\'o em qua,l:ie todos os pals2S PIo-- vem chamando os' naciomlistas de qufl.lquet maneIra o G~vemQ---....se be- cada,:; - e nada têm que "er com 
duto~.es df~.se metal em con5-eq~en .. comunistas, NaCionalistas foram ()S neflCwria co ma produçao de ouro '4a capital estrangeiro. 
"1· n "n, esta"j'lj' •• aça-o do pre,:"o do ouro rrRD.ceses,· f' .. ~ericanos;_ inglêses, italia- .companhia. ~, ..... _" ...",., ... " ' (O SR. MIt.TON CAMPOS - :"iV 
em}.!J3 e, de outro loado, da alt-l con!i: r.OS, Iteferi êste caso conc"etc, para mos~ iá foi ·subsidiái'l.i·, -
tanb dos cust-os internoS' nesses pf.l'" O SR. PRES1DZNTE _ Os comlF" tr~t -que o industrial 'no' Canadtt tem 
ses. nistas é que às vêzes são naci-onaIis- n eerteza de qUe qontal'tl sempré COOl O SR,. JORl!:' ER"MíR!O - N:'ío é 

'_I d B '1 nde 1\ tzs. um Rt.""XfUo certo do Govêrno. PodeI"" ruais. ~ m{\o de abra e-~tá s1]bil"lnft de 
No c:l~o espec.IJ1 o ra'l. ,') . se ... ja, . ta.tnbéro. 'fM:er 1lma leg1-s1açi{n tal forma que daqUi a pouco a mão 

jnflad'io j{J, ultrapassou todos os ll~ Q SR. .;rOS~ ~RMI~IO _ En~â,o brasileira' consentâne.a com as- condi" rle, obra -nito pndeI'á Il1'lls c;:ub~:.sUr-. 
mites· preVIstos. mais obri!Pt~rl8.8:- e fl1l:zemos ê5:se ap@l~ fi, Vossa senf''Jfl:l, çõcs loêa!s. f) imUõlrta.nte {> Que e3t.:. Cotnisrã 1 -:;eta 
urgent,s se tornam as mecltdas de oorgue, na sua ooslcão. tem nma gran~ . rlaqui tranqUila -certa de que M JUl'tos 
protec5o à indústria_ go ouro. de' i'esponsabil1dadé e precIsa fazer O !3R. PRESIDENTE - Um dos 'I'\. J\fineracão HOTtO V~lho são 11tll1-

lt 'ê.óte exo.to.m~nte:· o ponto a que tim e:rnnae s·s·crifíci-o-. Qlhê bem "Pará ~bjetlvoS desta- C<>mlss1J,o é precisa~ 'I,!l'dfl~ p.i"ia- B CQmpr,q de eClllinfll'1en
Vossa "Excelência se refer;u: o ca.sO 'I. América do Nóite 'de 1850. no tempc .ml'nte êste. .f tos: para a melhori$l' dft sua melol11nr fa. 

d I,' d 'd' tri l3.«: rJo PresIdente Theodore Rôõsevelt, que O SR. JOSlt ERM!R.IQ - Acno f-' :i.11IDPnto na. p-r0nncãn e de ql1J" n~o 
a p-!r" lsaçao as lD US ..... 'nlc:ou a g7a:!de iriõustrfaIlz<:.Içi'iO, que ~te ponto fUndamental._ • h"llha cn1P P':!"t' sUb"fdios p,:u·pr C01~J1S 

O ~R, 'JOSlt ERMIEt6 - 1!:m todo t>araJi«:arlll no Grw~rrto Taft. f' qll€' foi O SR. FERNANDo MELO VIAN.A flUi' ~f)"'sa!n t'l'l"''7f'r "l)Tl?.-hlhoo ~, Nnclío. 
casn et;~.aOlos com o intuito 1e \7~r reinstatada-'pol' Wilson. Vamos con .. - FinanceIramente, a mineração de n?R. MF.f.TJ"O 13PA.G" _ A M:ne-
se pG"emos auxJiar à indústria aU" tar com sua a.iudoa para o decerlv"::>l-- ~orro Velho é PoR. Há C;:Ea pcrspec~ "~~r\lo M(lTl'1"l ~rp.lbn fal 8nlk~('q.--, ~"'ç .. 
rifera do Bra.;i1, prepor mecl1nas de vimentí' ~urífero do Brasil, não &Ó na tlV3 de a.umento de prü<1·-;t;áa mas "!=lo; ret-!>-r~r'::)"" F'm Olltrn <;I?tf)r ind1J"~l'l'll 
forma a. colhêr resultadoS. Temos \.tIni> de Mnl"ro V!'lho mAI'1 em OlJirE\f éllyO francamente, que. cotlSl r1ertm· lo f"mhém PTlrt cal')'1r..~(J.f.l.tl'f' (> par., (ltto 
visto falar dos brasileiros Cf)m ü cOw

• rerrióes. Ser;a ma~níf1co Se um h-o- 0<; probJem-ã;s <la comerc'aUzação 1n~ "'nfl<:, d"'pol~ ~~t(l·d. e."-~otacl.'\ r<;ga 
ra~~o na mão tanta coiE,) que se fala. mero d:ç GI)i.Q.f'; fôc:se ri MC>"ITO V~1ho tf'-rl1?c'-ont3.1 do ouro, ê~5e preçl;, em '111::f"I, 
em tôda Darte. que nem v··JI' 11 upn:l com uma ntno.::tra e fôl1<::e ajudfdo dólln' fi b!llxo, 'o ~~ _T()<::" ll'"p,,\,rt'QTr') - ~ ''t ~. '''t 
rêp~tlr, Faço fi, Vossa Se,?-h:oria ~llla oples ppn}'oT't:''; T"(!ra ~e dc<;en,'o;]ver, Cons~def{lndo 00 pro11:emas .{la co- n§,rl "'!fI'+-1", _ ?~~\ro A .fYi:1{}--"r.,fh (} a 
petgunta: há. bancos bras.1eu·os liga .. Fiz Ir-.f-n r.nm n Coronel AssIs 'Távora. mel'ci~~iz~ç~~ lntt.1!1aC!Olla! do ouro, zeofIslca· vji-o a.coUr0::l-nh<>nclo a cyo· 
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h~?ã~ ,~r,n3.yés de no\'os m~TJ;dos de 1 Citei êste e:xemDl0 para mostrar a nlê~ de ::::üúrio,' A lei s:üu em j~lhO enc.:\.l'eço a ma:-o}" atendia d::s Smho.
p._'q~:~!l. , ~ T, ,_) Vo.ssas ~~ce!ência~ como e·'!C8I'8:nWS e fomos :<)?n.nh?d0.3 de surpri:.sa. Po- rcs o{::tl3.dol'e.s, a nm de quc l!q:'t; bem 
~~) .. ~'-<'-: ~l~L~ .V~P:~A - T(~m'J . ..,re- cOm ~ened8.de. () pl'oblçma. !nlOS llO Bonc'Ü do Bras:l. Pl"eci.sáva- e.sclafeclc,o. .. 

t.~>~:~ . .C>, f.~.-.J:d~a~~.5,~?la., .~?, 1?.,j(, rle-;~.B.':; O SR. JOS~ ERMt~no - A Cida-! rnos de cêrcu de Cr$ 100.000.00.1,00. O Si.{. JúL10 LEITE _ Faço' 
e ... .:i.f".n ... .." .e~e,V,;.~ pro.rHeJ.~ e ~s lU ... dQ de Nova Lima e~ta anexa à Mina l'l'f h' (i'. ó,' , 1 b _ ' " b" l' l' 
fi3l'Ldas. Tên~o,s ceneza da e:{~.stenci:l de Morro Velho? , .n .a~1Os ,~1~1 \,P d,t~ ,n83ue e, fiD Quel-;l",o de que Ílque em e::.c.arec.uQ 
(,,,,' roa-':, nlln~l'iQ. ma:.: nào pC.~"O di-2er O SI MELO ~ . " r "o em letJas de expo uçao C1$ .. , e"te pon~o. , , 
CI."U 2xat1dão E' CG1!lO se !à'n"a'~~'" 111 ~. J. H'á VIANA - pral1cJ.~i flO.QOO.OOO.i.10. Const'gu'mcs com lllui- O SI-/.. PRESIDENTE - S·2~'Ul. 1> 
~. , - < , .. I .:"~- ent,e ,sIm. uma parte cenLr:.'\1 dos ' ,,~t C~1!o .... ~ 1\00 00000 d ',,' . ,_'o' I D l' , I' llli..'.:; Que vamos t·er dinheIro TlO oolso. ed.ificio úbli . T - 2 D '" _ {? c~.'" o .... ':',L\! . , e emp,re;:.- e!e"""an,p' que o r, e~nanuo 1\'~~ C) 

O SR, JOSE' ER.:v1tRIO _ E' 11tui~ d e'~' ~ " tC~. demos ',h 1). c.~"a~ hmo, p3.;·a atcn~er ~quela necesstda- V~ana upre.::ent3.sse a eSla ~ com . ..'i:::aú, 
~ eO:HUh1, mf! "OP .aI .?~' oao.s, a co:}}p~nhJa, te cle. 1tste a:!"D m~o tivemos nada e a ,por ,e.scnlü, as :::nas suge21toe!:i'. 

O SR, MELO V1ANA _ Pos.'5uimos .o_~. cn.."ctg de /.engenh~llCs ,e d~. fun __ ~ li il.le~aç5.o e a de que ,0 Banco s.ó tra- I O SR. PEHNANDO MELO VIA~A , 
a m:nfl há três anos, gastamos, va- ~~ard~S: t~tnbt·~n. dn, con:?~nhla. E trtrlR c-orn MU:; clientes que apr~cn- - Atenderei a V. Ex!/- COUl (J. ma,.Or 
me", diz~r,_ minério, para susten~l.'r la. a dI uaçao o~a {,~~;cUd par({ ll; t~s~em dupIica!lls, Ora, }:iOl?OS .1ndu.o;- sut.ísf~:ção. . 
pa:dur,ão por trf.\$ anos e no.,sas rE". qlJ~l ;vem::>s ~Oher ~D;'ó",{)Sl ?l~OS .. I' t.n:ns ele ouro, vendemos a \'lsta, e o .Co:)selho Execuüvo da SDl\IOC 
.se~'\'a.;;_ hoje são maiores do qUe há f d ame ~n.s~ e enClg18 e,etll~a, t~-, hão teme;; d~plicat:a. elaborou l:*m u:abalho que, pcsler~or-
-t.re", _ano...~, po:que 11 pesquisa é inces- !l ela fOlnb'Cltda pela ~om~al1~.a. 1),,0 ~ O SR. ,JO:::5hi BRMtRIO - :08 ban .. mente, fOi Objeto de mensagt.'m ao 
,;a!lte, ~ - so para ~ as ecer_ Q SI propt'ia cc~no l cos nüneit'{J::; têm au.xiliado. têm 050- CGngr~ Nacional, nos últimos dias 

9 SR. JOSf~ ER-MílUO ~. A pes- I PRl'~ a cldade. Nao p?dla~o:\ P-Ol't;nl,! t"Orrido a. empl'ê:m? ~u. ü:0vernó Juscelino Kubitschek de 
qL:j".~a tem de sei' parte ~€-!lcial da ~ont~uari at.endendo llld(!flllldamen!e! O SR. FERNANDO ~ .. IELO VIAl'lA I 01lVe1ra, ~sse tra:.Jalho foi executado 
D1Wft, 1 as ne, ess. dades, ~a cidade. Com a .se- ~ 03 bancos mineiros ele modo ::o:t:ml. com extrema minúcia e muita com; .. 

O SR, ME.LO' VIANA _ Tanto· é 1 Cf1., tlvemos, dlflC~<lades. tl'emcn~1.s·1 Odra, {'AJiSQ que não poderia d~ixar I Ciência. 
R:;21m que ser'la difícil e.stallelccel·-E,e I Procuranl~ ~.eSO!~el 0. I?:obl~m.a p,u;- I de tn-:.tar nesta. reunião é o seguinte: O SR, PRESIDENTE - Njjo porle
uma regIa para se snb~r .QUal sf>f'ia sando ,s. dlStnbull, energIa. eletncB pa-! tXL<;.te. culh relação à intlústria de ou.j ria ser forn.eCidO a esta/ComissãO? 
o n--.íniD:lo. Então na, mineração de I ra. a _ SEr>.1IT., Ga~~amos pert? de. ,eell1 to. uma lei' QUe diz Que "nen)1um im- Pretende esta Comiss-úo superit me .. 
Otl:·o e::uste uma. t'~gr~. Desde qUe se Irlllhoe.:; de CIuzellOS e a SEMn ,;u- 'I PÔ3tO poderá .ser cúbraào a partir. de jdidas legkilativ:3.s tendentes a,oonce ... 
determIne a eXL.">tencla de reserv.'ts ro t:'lnto, , , ,,_ ! determinada datft. aliás. não pOderá der o máximo de facilidades" a torto 
para, H) anOf;. é convenientt instalar Existe, pOltanto, a pfU t:c.p:-tc,a.Q d,a .''3er aumentado impõsto d:1s el11pl'êsas investimento destinado a .apriniol'ar ao 
a ~!lla, ~ I ComI!ahh~a ~m q~Ja,se tudQ QU,e. ~IZ I que explol'fim.o ouro no Brasil". ltste indústria -dõ ouro em nosso pais, 

.A:;:;rr; dess.~ pre.o_cupa~, temo~ o ~;sgr~;o a Clda~. to~~<;: os edJ~;~I.~S: fato tambem consta do meu relató- Q SR. JOSlt ERMíRIO _ lIá um 
p.cble.na. n<:1.0 eXHtamente da mma . c es ~1) • U~iCIP10, hO"Pll.al,s, I rio Em ]961 hOuve um aumento na a~s.unto que desejava fôsse e.<iclareci
flH,,:; o socia"L I ' a,gua, energIa eletrl~a e transportes. I pauta da exno'l'taçã-o de minérios e fo- d~ porque freqÜentelnente súu intei.· .. 

,O SR. JOSE' .ER.M~RIO - E' 1.1..'11 E~a pr~ta .éss:e:; servlço.t; em condlçõe.s I mos inÚm:1rlos a. pag'Dr' um. . aumento peÍado n. ésta Comksão. O capital 
p.ob:ema de ...,P8f1Clt!csldade. excepc~on:us_. . c: da Pl'o,dução, .~egund.o a aut1.'flç5:'J atu.al da Companhia [<]i pago A
m? SR. ",M ... Lq VIANA; -- ~ata_ s A pioduçao ~U11lentau.: ~l{\~ o ~on- "que rece'1emos. Achamos qUe não de· a.'-\NNA pela importância correspon ... 
H~,nte. E,_~a I?tn~. ~u~clonrl ha 13ú I L umo ;tterno e bem malOl do ql'e a_v. iam.os ê."..se inlpôsl.o. POl'Q. ue exjste es· dente ao seu capital, ou houve redu .. 

0,<; :" seus )JIOpnetal'les compraram produçao. ., I ,~3 leJ, segnndo a qual os imposto.s não ção? 
os t~r.en0~ a. sl1a volta, isto porque, O l?R., ~OSE ERMrRIQ - A com- poderiam ser aumentados dUl.'ante' O SR FERNANDO MELO VIANA 
a mlDa nno e só naqQele lugar mas panhIa, nao exporta? Qual o banco, . , . . . .' .:.. 
cem 'os afloramentos - . n!lI J -r.' t I qU a' a. xilia? ' ! vlll~e anos. FIzemos ~ varlO~ recursos - Co12form.e tlve oca~ao de decl~;:ar, 
árf.a. ' U.Ii .aS a, ~ SR'U "MEio VIANA _ O B ! e so, agora, C?l~ o. !l0VO DIretor da~ a ~o~np~nh~a pMsava por um penodo 

d r:· .' anca I RenCi:3s UO Mmlstel'lO da Fazenda, e deÍlCltariO... . 
O SR, .JOSE' ERMfRIO _ Exa,ta- e? rftó2SIl ~M c.ompra nad~. 'le:mos que foi .verificado e reconhecido o O SR. JOSe ER.'\1:íRIO _ A Com .. 

mente. Já e.stíve· naQuela liOGa. n"'"", riopSól,tm Asa)egO paUNlo, RplO de. Jte.· nosso direito. Ao mesmo tempo fo- JKl.uhia cedeu -gratuitamente? , e ~o e ore. (J tH'ana e-I· d -. O t O SR FERNANDO MELO VIAN O SR. MELO VIANA _ Há 30 mos, não um escritório mas o Bfm~ mos autua os para pa.g~r o llnp s a _.. ~, ' A 
ano"l lá ó existia 11 tl' b lh c Br '1 i t f '.t t· ,de consumo, Fomos oUJ'lgado.s €t re· - Nao.· lIa dolS ·anos, fIZ uma expo .. 
d"" S . l~ po co.s: a a (l. o asI e ro rans ere CCI a qU3n.}- J querer manàn.do de segul'&nça que sição pormenorizada sôbr- 0- assunto 

ores., Ii1.9.;S hOJe sag 40.000 habjtan· da:ge da nos~ produção, ~'\ compa:- ganhamos f'.s.ses doj~ impostas foram pel'ante uma comissão ~arlaxnentar 
.sociaís. Não podíamos' ocupar a la- 1.nterno lançados d~ 1961 a 10?3 e somaCi'?S ~e .. g.a. Camata dos Deput.ados. w 

t€s. Surgnaru, entao, os problemas nhIa vende somente para o consumo I . - ~r:' ' • A ~ , 

milia do trabalha-dm na minq,. Ins- O SR, JOSlí: ERM1RJO _ QuaI- raro um. total de. qUI1~~ntQs mHhoe~ F.?r~~ estas as d~IElraçoesy que 
tfllamos. então, um fundo de desen- quer que seja a produção havel'ã oon- de cruze:l'os. Ora, ex!Stmdo eS~3: ~eJ, pre",tez a O,P'.I. da Cam~:a dos DeR 
vol\"imento _ industrial da regifí_o. 01'-1 sumo. I' rep:eqcn.,av(t para." nos um pl ~Jl~lZO puta?~~. publIcadas no Jorn(il do 
ganizamos ,uma série de projetos, U1'.s ., I1!UltO gra.nde~ ter Que l?a~8:r, és.sl:'! 1m ... ~raSll , ,de 6 de ~unho de 1~61. sOb o 
já executados e outros etr.. 1 eXf'cucão . O SR. MELO V!-ANA -:-:- Estamos posto,.9 Imposto de rometlo a co~· t,Itulo: 'Melo Viana, eschueceu aos 
para a ap'licação dêSoSe fundO. Illnport~ndO duas vezes_ m?-lS do que panhia. ~agava Cr$ 300.000,00 pOr mes, Deput.ados: Fen'o e Manganês": 

Com o a.uxilio de técnico.'; (" pro- Pl'odUZunos. A praduçao e calculada j em medIa. De um ano para outro O SR. JQS1l:: E&M1RIQ -:-' Folgo 
em'amo!) sa,ber quais serjam ~ linhas em 5 .000 tonel!!d~s e o ~nsu:a:.o Chc·1 êsse impõsto passou Apara. Cr$ ... ".. em ouvir as d:claraçõe.s: do Dr:. Fer .. 
de produçjio que devíamos estabelecer ga, a· 12.000. 6a-e Paulo e o DJ:uor con- 10.000.000,00 por mes. Uso tem'um nandp Melo Viana, porqUe frequente· 
na região para o aproveitamento das Sumidor. Fizemos um leva.ntamento efeito gl'an~'c ~ôbre aquêles que que- mente .sou indagado d~ com,? se pl'O
matérias primas e com () aumento da de tôdas as indústrias daquf!le Estado I rem investir na indústria do outo. O ce::>..sou a transação e fICO felIZ porque 
erergia elétrica. Concluíml)s que de. e ficamos sabendo o consumo de cada Individuo parte do princípio de que a sempre disse 4l:le o brasileiro é um 
, .. iamos estabelecer' linhas de meta_ Uma. Comumente vemos revl..sta.s es- indústria tem essas vantagens e de~ homem inteligente. Dr.sejo qUf! S. 5'. 
lurgia, linhas de ferro, linhas especiais prcializadas, dando. anuncios sôbre a I Dais. elas desaparecem. " à frente da Companhia de Morro Ve .. -
levando -em copta o deserlvO!vimento maior f~'Jrica de alta.nças da América O receio é ês.te: o direito foi reco~ lho. cert1siga. transformar o Brasil num 
l:'Ia siderurgia nacional para atender do SUl. Porém, essa fábrica nunca nheddo, hoje, por via do mandado de pais .produtor de ouro., mencionado 
às suas necessidades. - nos comprou ,uma grama sequer. ãon- segurança, mas, amanhã. será uma nas estat.ísticas mundiais. 

Es~aU10s d~§envolvendo um pl'oje· de vai bUScar \&o? .. I incógnita., justamente_ por êsse ante~ O SR. PRESIDE!'-I"'l'E - Todo O 
to n~e sentldo, com a. utili:!Rcão da O SR. JOSÉ ERM1RIQ - Que pro- cedente. mundo supõe que no Brasil haja abun .. 
energia elétrica de Três 'Maí:ias e vidências poderiam ser tomadas; para O Brasil necf!ssita de uma legisla .. dância de ouro. 
c0)1l o. consequente Qproveltamf!nto de coibir 6 importação' clandestina de ,ção que objetive o aumento da pro. o SR. JÚLIO LEITE - Já f{)mos 
mmériOS. COmo o manganês. Ali uti· ouro? I duc;;:ão aurifera, e para êste capítulo o maior pTOdutor no SéCUlo XVIU. 
fizamos mã,o de obra. que temos em O SR. MELO VIANA - Certa épo- ~.' 
excesso, pnpcipalmente nas reservas ca, quandQ a comercialização do ouro PRODUÇAQ ES'I'L\.olADA DE OURO EM 19Gt 

_fIorestaís, -plantando eucaliptos. era muito dificultada, procuramos o ______ ,.' __ ""-_________ _ 
O ~R. JOSE' ERMíRIO - A Com- Oepartamento Federal de Segurança ~ 

panhl.a de Morro Velho tem reservas Pública - Setor de eontrabano.o :....... e 
própnRs de manganês? tivemos a melhor boa vontade dague-

Ve..riação percentual em relação A' 

Q sn. MELO VIANA _ Não .. Só le 6rgão. Prestamo~lhe_também -tOdas 
ou!o. Temos entendimentos com QU- as informações ,solicitadas. I 
tras companhais. O SR. JOSll: ERMtRIO _ V, Ex" 

O. SR. JOSE' ERM:tRIO - Terá tem alguma sugestão SÔbre isto para Em 
en~ao de comprar de outras compa- fi Comissão? . -' milhões \ 1960 , 195~ 
nhlas? , O SR, MELO VIANA "- POderia de dólares I 

O S~. MELO VIANA - Compra~ -apresentar sugestões, mas v-el'balrnen- 1 ____ -: ____ -
mos da d: La.faye~te qu\ está aten-] te seria difícil. POderia faz~'"!la depojs. . I I , 
dendo a. tôdas as llldústl'~as. -Há um capitUlo na. minha exposição. Africa· do Sul ., .•.....•..•.. ' ..•... ~ $ .185°52 . . ,J =1% J 

O SR, JOSE' ERMíRIO ~ Acho que fala Sõ,>reo "",",unto. Natural· Canndá .. ,,," .......•.. , •...••..•. 1 '-, 49. I, 
Providência ju.sta tomada. pelo 00- mente, tenho uma posição delicada. EstadÇ)5 Unidos ..................... 1 "53 I 
,.êrno, POSSo dl;tr informações até certo pon~ Austrália. I 38 I' I 

O SR, MELO VIANA - Temos to e depol.!; torna-.e um ca", de poli, Ghana .,,::::::::::::~f.:::::::::::: 31 , " 
~U~::e~~o~fmrrn~;o c:~rg\~~t.es l'p:~: Ci~ es~~o J~~~o =~et.::-~:. Se~ ~oddésía d~{SUI .. ,. ,~ .. -............ , '1) 21 . ) 7 

o os .~ ..,em~is paJE.es •. :." .... : .. 100 I 4 t . 
dar emprêgo às moças. ,nhores têm tIdo apojo dos bflncos na- -'" -' ---,' I 

20 
- 10 
- 19 

43% Fixamo-nos na. dos prôdutos i,ali-.o: donais, do Banco-do Brasjl, porexem.. . ! $: ,1,215 3% I 
taentfcios. Depois doo estudos dos pIo? ',. . I \ 
mercadOl!. resolvemos montar um. O SR: MELO VIANA - Nenhum ______ .:... ___ ~.,«_-'-__ .c...._'c.. ____ "'_ ___ _ 
fábrica de balas e bombons. Essa. fá- do Banco do Brasil. Com relacão ao 

,briCSi emprega cêraa de 120 moças, f1. _problema., da s·ubvenção. que ãIiãs ê 
i ih. as óe operArloo e produz dlàriamen .. í.feita através do MinIstério da Pazen .. 
.~ quatro e meia. tçnela.da§. ~ ~~, d.:~, 1Jj.ve no an. ri passa{lo. pOr exemplo, 
~~ ~~_~~jl. ÍII!! 2f2lllem!! m1!1to dlfic~~ ~ <!o !li' 

~~ y 

( ) Exclusive 'Rússia., Ohina Continental e paises na.s' respecLivés .es
fe:r:':s. 'JA) .... as·essas para as quais não foram diVUlgados dados. 

Thl. como em anos nnterÍflres, a. elevação da producão mundia.1 de ouro 
, 'llOOc &<:1' ~da fundamentalmente ao aumento verifica.do na Africa 4o~J 
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Sul ql1t' a30ra é l'e5poD.i'ável por duas terças partas da produ;:ão mundial, não \ En~retanto. eoquanto se V~r!!lcou I Impôs to de eou'uma no ll):,'';' do Ih 
computada e. Rú.ssIa, No,as e ricas jaziaM, tc.cniCJ.s apBrf-z-içoada" e a !n'\)_ ~se. i,l.l.:re~lmO de cortSluno, a pl'Jdu- São Paulo, t.endo como CJU"~'a a .,1l4 

U'Jçf\o em &ssoc"ftç(;o cerno o Ufân10 explicam essa expansão. Nos dema:.:t ção naclOnaI c.:uu para 4 OJ{) kgs. d~ IPc:tarão Ilegal do ouro. 
países. a pH,{iUção tendeu a decair. - QW() em 1geO, tles~tllnulac..a QUe. fo. IV - O lm\1Ôsto de vcnlr:s e C-1L4 

A p~·Otlll.ção dJ., R.ússia é, diver.samente estimada. pelos ob<;f>rvadote" Qci- I e e:;rá sendo pelo contrabando qUE: signações nQ ~~e.c.o e~ li. i.ys.v\) (1,\ 

denta,s. enl USS 3PO-í:100 milhõ!::s, por ano, e os Ih'O~?:nú-';;tlc:5 c.."'ll túr:Q (,as ,t\lp::ll:",ando fraudult'ntamente o ou- 4,8'70 p.9.fa caLiu 'r~n=:lç'=:o cCmerl J1. 
l'eY'-rv<!s de ouro'da Rússia variam entre tJS$ 4 e US':) 9 bilh5tS. rJ. poae oferecê-lo por Pl€çO Ínfeno: 10 e!elo que perco:f;! Gomo intrc-:lu-

Pel., primeira vez em muitos anos. (\ China Oontinental,. drc:ul'<lÓ:i- "ilQ <i'A lndu3~na extra~iva l1ac.onal. z .. do lI~6almcnte no paii, P!l'·' ') 
mente. vmdeu ouro na Europa. Ocidental, p3.rf\ cobrir um "deficit" da tua I .~~ualm~nte e I">a mdu'-trla a.es~ na. ::las mROS do cont~ab"J.nc.,~~n !):>.u ) 
/)a:íflriÇ,~, de p<Igamentos. a tlao l-'",U;o cê~'ca de 5:)'1<' de sua :::.:.acadlha e dêste para o 1:1 .... ' 'I 
.. . . . . ~ I proaução, Isto é nlj3.,~ ou m~no~ leu cJ.me~·clante e do ú'..hm:<::r r-','\ ,} 

~lO de Jandü·o. 18 de feveri;nl'o ac maIS 2 b:lhoes de dóla:-es a reei: ia je )l.~t';) k~:',. po::. ano, $tnd'J. a d:f~renç? .c.dadão que Já fldqlure o 0'1'0 1 ..., 
1963. dIvisas do Pais \::ie lO COO kgs sUPrJd.a Pf'lO contl'a- J.'o}'mado em !Ó~a Ou u~L dZ,:l" 1... ('-

l:.xmo. Senh~r. Professor S~antffl?C 2) Illi,~a.1acã.O de uma Fábr' 1 ~':n\ÜO, ~om cs cc!':",'<:quçnt~s D"ejUí-1ffiO já anteriormente d~:s~.mlQ., I·.') 
D.ahtaS D~i:>' ~'{"",m_stl'o da ~Faz:;noa. Produtos Alimentlc..'o.s d 2ca" .~.; \ lOS. ao erãrjo, de cuj!'l g-:andeza pIO' 3em qu~lqU8r re~,strD l€1al e :C:.1 1. 

Conheccl1uo o seu constante ('m- pr.ncipalmente ~. ~ndo e~.l? ... e"c :!U1aremos da.:- uma ldé:a. .:onegaç~~o dos imuüS os de téja v-
penho em btudar os p.o"Plemas t'':!a~ mna. a mao. e ob:-a feml, I ~ O con~raband;~ta com o ãólar .mreza. ~se c',çlo' c'n:ga a ~tu L ... 'l 
c:ohados cOm o desenvolvimento (~C()- 3) Instalações de re" ,_ a.dquirido na- p:aça, compra o ouro i sempre depois d~ tnh fi quatrc 09'-
nômico e SOcial do país e mais partl_ arsênico como SUb-PIOdUt~P~~~~:~, d= no estnngeirD n l"a~ão de aprox,ma-. ;'ações .d<; Co.111pra e- \'endZ1, T,eyu.
c1!-l~rmente de Minas Gerais já tlv te do minério de euro, cem a in~~~:- àamente US::;1 .• ~60 .. o k~. de ouro. ~m I tando 0:1,r q:le em caàll Ul1i~ de.:,~. ') 
''a:"ras ct.ortulÜüades Ae e~p"' a· .\' e mâvel l>antuO'em d. Ou. aple - Iml ~mo. por .1:1.0., p~l1a adqmrir Estado e B_M.yaU1) em 411" ~ .. , o /.. \~ . vr Q' u~_ . d" ~ ;:> • açao na l(} 000 k(>"~ d" ou ., . que n ú't ~,' f:> m' . tre amIgo o esfôrço que a "Minerl1"- fi usIma q.uÍlnica nn.clOna! pa 'a. f..' "'~..... . :'0 .• e.e en(>ammha a dIfla a. sones~~~(J e . u-
Morro Velho vem desenvolvimento ;·llo bricação. de insetic"das vd ... ~: ~a 2fl!a o est::a.n3"e:ro cerca de t2 mi- Pll'O~ t"i!"?-~o em Vl:s~a qm· .0 \Y1:0 \,11-
"'entido ct\'. "olu~'on no com' subs-tancal eco ô'" - ;" .. ~[.(':. Jloes de dolare~. nac..o oOJeto (ouro + Cll<;,O """"" luc:o) 
~e!s pl'obiel;a; d~SS~i' n~, ;~:e~a 1!1- para o Pais, e con~Ol~~~d~e ~~Vlsas J,á ai ~'emo.'S o pl'fme!ro p;eJu'zo !lu \~ vê:;.d:dJ, na piOT das hlpó~e el. }J.'-
gião de N'Jv'a. Li ~ ,.1 co. le- fomento da. SUa l' ~ l" ""r,a o paI? qUe nUIT.la f'p:ca de ab'wluta .0 dubro do teu valor. 
l'áveis Com os exrsiént~ment""Ncc~1D:i- ria. p oduçllO agro-p ... t::~á.. carencIa . .?~ ... 9r.T!sa" ~cfre a etaS~D de 'tomando ap::ma~ .três O!),":'f'··{}·.'" 
do BraSil s no or est.e 4) lnsta1açâ d . doze l1l1lfl.,?J.l ae dol1.res por ano. vel'emos que o Estaú"O p?rde 192" 

Nesse s~ntido permIto-m h' lúrgica cd"m ·~ln,~,t:fma Us.n~ Meta- 11. - A. lm'Yll'tRção de ou·o, erl.lbOwll4"S(':, ~ 4) ~ôbl'e 011:; 3.51:).:'J:'l:":=.~:J 
r€.Se te ., e a eJ.l1r à produzi .. ~ . ~-- adc prer:lpua de ra Isentr-- ao lmpó~'o alrallde'.?·ál'10 ICr$ 2.l7.00 x lO {)~O.C00 gr:;.}; O·.l 

~UÇã: e :te X.l:e~~ig~ ~~lh~nto dt~ ~ro~ metálic~ ~el~~-,h~~s espe?la!S, silicto e~,t~, s ..... jei~~ ,.a~ {~6ill1e 4a 'Hc~nç<1 : .. ~)a: C:-S ~%'ã.6i.l.í'l~\JC~.C'.} (selSC~!?,O~ e 
des. da tin".- a. o as~, v.d::t~ pensãve la,"'~V?S meta1c?s, .ndJ~~": p.é:.'l.fl e a ll,clta\'uo d? dol~r na ('a- 'or:en;a c ç:nco m_lho~s e nH',Q c:! 
re dest.aca ~r~~.o /'ilOrr? Velho , o,n1e s1deril:r ·~caao . pl C~le.;:so da llldUSt."J:3. :;~g':}fla eSpeCIa.r Cons:derando a úl_IC1'UZ21TO':::). que ~ãJ !'::mt>Jados no !): U 

aI ' p ee,ndunento ,de .Ins~ e c _ g. , Illdu .. tna tlutomcbiliSJ".<,.b, mua lbitação nCS,::a cate~orja \'8C- :~""h"pôs'o de V€l:c.la!-. e cunS:!i!,n~çôt'<;. 
t ;~~~; d~ t:1~~ ~~rna l\~etaljUl'gl(;U. rang~.::~qU~nte~lente à própra; scgu- fica_se que o á9)O por dÓlar 'am<;rl- Em conclu"'ãü poc1emos aGl'IaRI' (iua 

., "s e . o esSe ~ ane ameUto 'c{!rc d aCIona., "econom~zando o pal:-. cnno foi de Crs ôOo.no. . rt impOt't~çf.o ilegal c:.o ouro, c·m·~-
"v~n,lw, economneo 'e fmaneeI?, e m na e 6 m.1hoes de dólare.s anUal) . Portanto, necess.àr:aru.~nte, o erá-lo.el'!lndo sb:-nen;e o que e cór..f"..Irn G"} 
exatamente no memento qt:~ prá.ica_ e te, . . ~ tlo tem um pn;luÍ'Zo de Cl'$ 661J{lí) ~m Sã\) Paulo t1·3.7 ('on~:"{o um p:':'-
mente ~ó kJ.lto.\'3> o. defer~mrmto de ~.ara concretlza~5.o do p:-imeil'o it 2r.1 cada dólar empre~Rdo no co~t!a. juízo aõ €:·á.rio púb:ico da O~J('lU dI! 
eml(rést.Imo para iniciar' e,s obras, r~~ dê;,se prcgrama. lS~O é, o aUlhento de bando de ouro que se traduz., .. · ... \Vá;~:)s 'oilhõ:!s de ct'uze!~'cs por ano. e 
cebl do Ban.co: lnte:ra!h~r:cl"!'no Uma 5070 ~~ su,a produ~áo de ouro. a Com- Cr$ 660.00 x USS 12.{lO{),<lo -:-; .. , .... fl.::fixia a indíFt"da t,,~ra~.ivll n~cJo-
carta cuja copl-a fotostá.tlca an~xõ) à panhlR.al,::m de ter executado vult'lIO- CrS 7.920.Ci>0 O~()O(l ou 5ete bilhi'ip.s nal q'.1e, s~m uma m-;:l:da, ('~2-;',,::ca 
esta;, onde me cpl?un1ca qUe ap:õ!snr sas o~!a,s de .e~gt;nhana de, mlnas e lIo?ecentos e t1HJte m:lhões de crll~ I do pocr~r pub~ko, ce.itnmen e trnJ::'
de gr.ande.. meflto do emptee!tt'l.j_ c.v1s, Já adquIrlu no exterior- equha- <:e!rO$ que deixam de entrar para o:> rá a dI" "l9neCer, crÍ'lndo sé:'\o"'" p:'G~ 
me~to', .serl~ ~roterido por outrOs pe m_~mtos. no valor de US% ~5\,},{)Qrl,üt cofres 'do Banco do B~'asil. o'emas ~oCiájs e po!ft::ccs. ouatldo aO 
mms alta 1?nor~dude. dolares, que devel'ão entrar em f:;n) Ev.ídentemmte, se e.S"Sg importnçH.r ':ontrário de-v!a. ser arnp~w2e J e l' .. ',~ 

Desejo alUda ~cIªre.cer ao p_re·tad'o ClcnamentQ nl? ~tóximo ano. de ouro ç3.ssas:-:.e a ser f!,!lta por ris !1.ulada prtr'a .'lumen'ar ~;Ua moj~!r?o. 
amigo, qu~ atraveS de lnformnt;oes &e- Qu~.n:to a. Fabnca ae Produtos Al!- legal, cairia seu montante, não s"( U"qe,. por~anto, qUE' o Go\'õ"'l"\.O pL-r 
gmas obhda..s pelo·nosso representnn- mentlclos. Já. InIciará Sua prod1.\cao ?e1a Umita<:,ã,o do núInrro de d61u~ 11m1quer forma ampaJ"e a indl\.~tr;fI. 
te nos E::.tados Unidos. que, se ell- no coner dI:) mês de outubro de \iú2, fa<; oferecidos nos leilões para aten~ nacional do ouro, como fU7fm todr'i 
tretanto O Govêrllo Brasileiro ffia,.n:. e onde foram invest,dos cêrca de .. der a ('~tegoria f:>special, me:,; tall1~ as ou'ros P:1:.sps produtofe<; e- s'mu:-
festaS5\'. ao, referido Banco, p.os1(.~yo Cr$-6U.{}(KJ.OOfi;{]fi, dando, inic:almente bém. t::m razão do al'o preço com' "âneamente inicie uma c:)n1D.ltiha ~~ 
interesse na execuç~ dêsse prolet,). atrbalho a cêrca de 100 moças. qUe Soe I1pr~enta~la no mercaõ'D I repressão ao contrabando e,...e:·c:co 
principalmente p~10 seu alto senrlclr: Relativamente à fab:-icação de ar. Todavia, ccnsequênc:as be!1éfic::ts sr 'lbertamente em propOl',Ô?5 aJ~o'u:a~ 
soc~al, - que seria. l'e5t~bel~cida a n:a?a.m~?te 1)0 toneladas mens\:<.,s Ij yeri~icariam. Set'ia um estímulo. i I mente noc\vas aos in!.trê:s:;~~ n<l.~;()~ 
pri?rl.dade para concessao do (:m" .semc~ Ja. estamos produZindo aprc":- Jlldtlstria extrativa nacional, a rend<j nals. 
prestimo. no pl'lmelro CLmestre dQ ano vinÜütll':l e~'/adual e federal crE'~cE'l'lam expie;· Salienbmos ninda. que o Oovê:'no 

A:osim sendo, C con.'3làerando nll·o já deveremos atingir cêrca de 200 tol s~yan1ente deixaria de existir a evn- -t:-o Estad-o {ia Guanabara, em contl1to 
SOmente o enorme ~sfô:'ço já d.spen- nelada.s mensaiS. que represen ..... 3râo ~ao de dólares. com o mesmo problema. embora en 
dido pela Companhitt, mas prinCipal· uma eConOllua anual para o Pa~o d,: !Ir - o ouro que- entra no Pa's Imenot" vulto, vem E'nft'~ntando .. o. com 
mente a grande importância. desse cêrca de l.{)1}O.OOG de ciolares. pOr tnel.o d.e contrabnndo percorre grande firme"a. tentlo dete1'lm ns do 
projeto na solução dos graVes prOble- Finalmente em l"elaç.f1o à Us.na Me- um cleJo completo na sua ileg.aUda-/30 Depr.rtflme.u·o de Renda Merc3.n
mas sociais da regiãO de Nova LIma talrgica que irá empregar aproXlmB_ d~, dando. nssim. prejub:os 0.0 Go- til que constituísse um ~ru~o de t r.a-
t tinalmente também ~ s.uas vanta" dal?ente 1.,500 operários, a cornpa- yerno Federa.l e Est:@.duaI, senúo "e- :>\l.1ho formado por inS"peto.r:~ e (lS
gens para o desenvolvlll1~nto econO~ Mia depolS de ~talhados estudos )'<'mos: ' calS, escolhidos pela sua plo01d~de e 
mico do pais, com l.l.t\reclâvel ecnn,,- econômicos e da elaboraç.ão do pro) O ouro contrab.urJeado pasSa daS \Cfl"Pacid3.de de ttabaLh::J, os qltalS em 
m.ia da d'-".;~sas, venho solicV,ar ao jevo técnico, os submeteuu. no ano mãos do cotltrabandiEta ao atacadis· OOllCOS dias já canalizaram a!~~ms 
p:rezp.do a.migo com todo o empenhO, passado, ao Banco lnteramer:cano d~ ta qt1e o vende o varejista ou aO con~ milhões de cruzeir~s para 0<; cotrN!. 
intervir, se possível duraJ."lte sua esta.~ Desenvolvimento. em Washington, que sUffi"idor, que por s1!~ vez t~3;ns!or~ do ,Estado e dc~errnma.do à Chefia •. d~ 
dia nGs Estad-os Unidos, junto a dtre~ os aprovou, e deste pleiteou um err.- ma-o em objeto (jOlRS. utilIdades PolIcia' qu<! pt'e!:itasse tôda COla\KVJ.
çáo do BIO par;:\ qu~ seja re~tabele" préstimo de US% 2.400.000,00 dólares, etc.). T'ooas essas aper?-ções deixam çã,o a êsse serviço ~e r~"pr~sl';.6.o de 
clda a prloridade aclIna ~efe~lda... quasi todo para importaçã,o de equi- de ser reg1str~df1s .uma vez que não enme conh'a o eráriO puhhco. 

Ao finalizaI" essa.. soUcItaçao. naO pamentcs: - A\ém Q.1StO, 1'01 pl'eVis- VOdem ser eVldenl?!act:J.s suas ol'fgens O CONTRABANDO DZ oORO CA TJ_ 
posso deixar de cons1gnar a

w 
nova. era to a partiCipação de capital e adj~, e. efh ~onsequêncJa. são feitas com I SA PREJUíZO DE USS 3D l\.n~ 

de harmoui:a.. e COIJ1preeru;ao cr:ad:1 dicação de propriedades da Miners.çac sonegacao dos tmJ:?ostos de consumo e LHOES, 
entre eroprega.d,or e opertizi-os . ~m Morro velho e seus a13,sociados ((J')1"n- de vendilS e conslgnaçÕes. Da Sucursal 
Nova Lirna e o ambiente d.e s~tIse:l..~ panhi·a.s Mineradoras e Slderúrgicas Sendo o iJnpôsto de consumo dE' \ 
ção ai eXistente. p~la Jeallzaçao do consumidoras), perfazende> um t."lta' 16% sôbr~ o v' Ior da ven<1a do o"bje- BR.ASíLIA, 18 - :'En~u9.nto o ?l'lh 
plano de indus.tnahzaçao e que são aproximado de US$ 6,OUO.OOO,OO de to de ouro n~?e por sua vez tem seu atraVe,SS"'a uma das plO~es.c~lse~ de di
de seu conhecimento. , dólares de inver.9Ôes, no citado em- '?reço eleva-dr.tace no .!u.."to de mão- visas de tóda a sua Blstora, sbmeJlte 

Desde lA, desejo expressar ·ao p!'"e~ preendiroent(). de-obra lucro percentual do Úldu.s~ o contrabanQo de ouro nos leva cl'l-
zndo amigo, Os maiS vivo~ agrajeo::l": O OURO trial .. etc .. -para levantarmos o valofit:tt. de '3\) mí..lhôes de dólares" ~ re.<;-

menl", pela atenç" que venha dis- I t - 11 I d O r e s as aproximado do lmpbsto de consumD salta o superlntendete da Políc:.a Fe-
u ....... ' A mpor açao ega O u o. U sotl€gado nesses objetos, bas'a calcu~ 'deral, ~r. Antõ~io Dut.ra Laàelt'a. ~o 

pensar a êsse a,~sunto do maior in- Gravíssimas Consequências l.a.rmos -m Cru"elros " valor do "uro relatóno encammh. ado hoje ao Coo-
t.eresse também parIt a coletividade ~ .. u V" 1 C \ C I \ Ch f d DF6P 

t d o Brasil em 1944, se!!undo estatís- cont~b.ndea"o .crescIdos .'e lO{)1"11.. ne ar o~ a to I, e e o . de Nova Lima para o ,Eis a o de - "<lo V -,~ ôb h· b d d o 
Minas Gel~ais e para, o País. ti~a oticial, produziu 5.000 kgS. de para a mão-de-obra e lucros, e "Ve~ oS re o con ...... a ano o. e OU! . 

ouro consumidos no pais. rificarmos a 'mc:iàêncla de 16%. Os dados ~o reloatól'iú mostram ldn 4 

Com o mais a,lto apreço e estima, Atualmente, de ac~rdo com dadOS Assim, teremos que, baseado nO da que 27 Iml q1;ll1cs de ouro por ano 
subBcrevO-me. _ Ferna7tão de Souza não oficiais, mas baseados em infor- preço de venda do ouro pela indús- entra1l1 clandestmame:nte po Pflis .. 
Mello Vianna. D:retoT-Presi.dent-e, mações de 6rgãos especiaJioodos e trla extrativa nacional, isto é, em E' a seguinte a ~ntegra do relat61lo 
"PLANO DE AUMENTO DE PRODU- que tratam diretamente com o .~s~ Cr$ 357,00 a grama: do Sr. Dutra Ladelra: 

Ç
AO.E DE DlVERSIFICAÇAO DAS sunto do ouro, O consumo. somente Cr$ 357,QO x lO.OúO,OGi) gramas =' ,(O contrabando de o}!ro en1 nOS-

no Estado de São Paulo, é ba.stante Cr$ 3.D1tl.t1'()tl.%tl.OO. so País atingIu proporçoes alar?"an-
ATIVIDADES DA MmERAÇAO. superior a. 12.000 kgs, por ano, ju.s~ Cr$ 3.570.000.0-00.00 x 2 :;:: , ....•. tes. Anualmente; a. Fnzenda. Pública 

MORRO VELlIO S. A.» tWcado pelo aumento do s.tandard Cr$ 1.14õ.õOt> .. OOO,OO. tem prejUíZO de várIOS bilhões de cru ... 
1) Aumento de 50% de sua. produ- da Vida no Esta.do e sUa prodigiosa Cr$ 7.140.(100.000,00 + 100 x 16 :::: zeíros sómente com o contrabruldo de 

çAo de Ouro Visando Illelllorar SUA expansão industrial. «(\pu.ramos ~'Ue 1. 142.000.000 00 importação de ouro, 
produtividade. atenuando os efeitos do sbmente 100 indústrias .entre médla,s Ou sejam:' Muitos. milhares de quilos dêsse m('-
-excesso de máo de obra, evitando sua. e gl'.a~de!S ~on.'l.omem cer!!a de 1.<1% Um. bi1htio. cento C qu!l.renta e d01s tal precioso são emuregados toL'ln:; OS 
dispensa, e aum.entando anualmente, kgs. mensalS). m tlh6ea ele cruzeiros sonegados ao anos, sem o conhecúnen~o da fWco, 
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Estão catalogados no art. 56 e seus 1'0 de 1954, Pd.as itlStrnções da supe- dústr:.a joalheira: 
... - rmtendência da Mveda e do credito. .. 
parágrafos;, da L~i nl? 3.244; ,de 14 de estebelecem que a lD'lpcrtação do ou- Estmzativa 1J..a Evoluçáo 

legôsto -de 195'1 (Lei de TarIfas); Que ro se faça COm licença; da ,CAC:1...."X . Pr.xos de venda é "l~ó'âs 

In. \Slgnar:;ões - Cr$ 4:-:286.9~7,260,G.J~ ~j~ 
evasão de íUvisas - US$ 31.320_003 
ou Cr$ 20:671.200.000.00. 
I. . 

Importação de ourà peJo Decreto n 9 34.893, -de 5 dt: Ja;C::Mlvenientes do emprêgo de DUTe. na 

ldeu nova redaçúo ao art.' '7. da. _ Lei 
~D.úmero· 2.!45, de 29 de jel_':mbid de e com p;:é":a cobertura cambial. I a) 1'3 1-2 f-.a Crú 430.caO.J3:'G.GO v@~ 

Além d{õs~i>S prejuízos, de f r:. c j 1 
cO-nstatac;-io, dcverse con<;-'ders'l" U'U! .. 
bém Os d<:rorrf'ute'i da ev:l!'f.o c.rs Im .. 
púStos .sçbre a renda, um9. Vez qlJ(! 
sendó ilera1s lUa~s de 90 uor centf' à 'S 
operações dC' como!!rcio do auto,' E'n:a. .. 
pam 8.0 contrl)Je das repa,rtiç!1e5 0.1"',1"
c",\ic.doras. tol'nandor.::e dificn o :::~l
culo~ 'dêsse mOl1tante. 

1953, cs pens e mercadori~ d.e origem jZes 2, 11.6}f).00iJ.OOO; 21 por cen~~ de 
cstrr..n~eira que podem entrc:.r no t,;!- Produção Nacional imposto.:: <16 pOl' cento fed, malS' 5 
rltório :itáCionaj, indep.ellqente de li- "producão nadonal de oUto P"'o por ceLO ~:"'nc!!:'s e CDnsig,J, ., ...... . 

.Q." • - 2.o138.1D) ~f!D; do labr cante ac ata.;. 
cen!;:a." e de cobertura cambial obtido. véIR dG.s segUintes ,fontes: cadish (joalheiro), 14.048.0a--J.OOO; 30 
CID licitação de' di'Vjsa~. . 1) Mineração Morro' VelllO, S.A .. por c:lnro (de:;p~3.s mais lucrf) •.... 

Não consta em" nenhuJÚ .... ,de ceus cOm sede em Nova Lim.a (MG) , ope- 4.214.430.000; total, 18.2f2.530.000~ 
itens poder o ouro entr~r livremente rando na mino. de Morto velho; ~?"I b) vn1Gas e COnsigulJ.c:ões, 5 P{1l' ,Com,o ;\~:,mo.", a ~ituação ,do CCD't'l"~ 
no peJs, sem Iicenças .da: OACEX-e Companhia Mjnas de Passagem, (nm CElltO. 913.126.5~; 16 por cento Imp. cio de oJJl'q no .Pl\ís é meH::> -;'"1Ví!- . 
.sem cobertura cambial, qua~qneJ.· ,.que ~ede em Mariana (!-iG); 3) Dl'aga- F-ed. si)b.."e 4-.214 .430 .í!CiI, niaIs ...... Fnt~uZn~o SB" indústrj~s qUe to:rlJ~:, 

I sejo, a forma . pela qual se apl'esellta: gem de Ouro Luta., que~opera. no Río 913.1:;6.500, 82~.409.040: pl'imeü'O ,ln- 100m cO;m ouro utilizH,m ..mai.;; da 90 
(·'em bruto, em barra, ...lingote:; e·.s~· das Velhas (MO), tenrtediàl'io (-tiO atacadista a.o .iOlllhci w por cento dêsf;e metal en~rado 'nC.l~ 
Imelh:.1Ut~s, esponja, pó e residuos de . -. .' .-' ~ 1'0, CU do joalheiro RJ púçJicoJ ....... _ I tamehte.no País, 8$ mineraçôps nacl'':;. 
,olna, semimanufaturados, com OU sem De conformidade " com a Iegislaçao 19.993.055.541); 30 por cento (dcspe~ nalS le~,t!-ljza:itls, que re.coll1em aJ.., CI.)-
tt).uporte". vjgente, a primeira é obrigada a for- sas' mr.:~,'l lucro), 5.998.819.662; total. fres public.3S todcs cs iropo2-to, e ~It •. 

I neCer aQ Banco do Brasil' uni têl'Qo de 25.994.885,202; X9,S que' incidem Etôbre a sua plO.1uçao. 
O que se diz aí é que -êsses pro:1u- SUa produção e as demro.s um quinto. <, estão. ao que fomos in. formado ... co-m 

. ·1.0.:;. de ouro - e sÕll1ent-e éS$e.s - 1;0- Do relatório do Banco do Brasil, de "c) vendas e CDusi,glliições. 5 'Por grandés ,quantidades de ouro, e:;toc~: 
'\zam de isenç.ão de direitos aduanel- 1961, consta-ter aquêle esta.be1ecimen~ cent~ 1. 299

A

• 74 .. ~6Q; 1-6 P01·_. cen1:f1 •• do a. e:5Dera dê comprador. 
tros, parque "qualquer outro',. conso- to oficial de -crédito . recebido as se- Im, Fed .. sobre 5.998.SHL662 maiS.. .' 

iante diz a lei, está sujeito à- taxdçãO guintes "quotas de ouro: 1.~9g.. 744, 26.0,\1.167. 77Õ .2.27; segunêo I A razão dSt jO;xi',tência dês:;ec.; estê .. 
de 20 por cento ad valorem. ~ ,,' '. intermedi?ri.o do j.cB.lpe.il'o ao públi- ques se explica fàcilmente pelo f:lto 

j . . '.:. Da MÜ;Ler[l.ç·ão Morro VE!lho S.A., co, 28.462.399.689; 13" 112... teu. de do ouro P\'OdIlZl

1 
por e<;s1;lS m1D~ru .• ' 

, !=:e bem que .1.;;. ent-a df... in.lpostos d. C'a Ml'nas d·a Pas'agem e o'a Dra - l~. l \l: - j,5'as (ouro) .2.8 ... 4.62,31)9,6,89; 13 1;2 çõeo: não POâl?l.· c mo. et'l' com .. o .ouro " •. duaneiros., a importação do ouro,·.sob O'a" m de Our~ Lida Uln tolal de c 
::> .. e , V.'- ,. t.onela-da~ de 101M (0111'0), ...••••.•• cOl1trabande="do . Q._prcdUZ1Çb- pebs 

essas fOtUlas. está cond;cicnada a 11- 1.496.984.085 (um 'milhão,· quat1'()-::en~ 19 996 065 54(] tot 1 1 ~ f ·di'. . 
cenc)J. d.~ .. OhCEX (Let~np 2.145, d{:: 29 tos e noventa -e sêis mil. novecent{1s . ,\' '- ,; a gera, ......... ~ Ç;Otas. que n«D ~o rem_a Il'I;Cl <:nr.la na, 
de de~embro de 1953), e depent:l.a. e o'.terita~ e quatro, zero oitenta e cin- 48. 458. 4~5 .229. • ~rp.po~to.s ,e taxas, comp ocorre com !J 

jtamb-éPl, da respectivá.,cob!=rt.ura,cam~ CO) gramas, de. Quro, no valor 'de ... :- . Ã.ovJl.sáo de impostDs. seguiido .. a primeiro. • 
biaf (Decretc-, nQ 34 .893" de .. 5 I de Ja- Cr$ 3.5.066.805,90, (trezentos e qun.- fórmula' ,dois, é- a seguinte: duns vê.. Es~as. irr~gulariddct.é;;,.· Sã. ppr :vâ'fi.a~· 

'nciro ,de 11954 . - art. 27), , .. poi,.s~· é na renta e cinco .. milhões e sessenta e seis zes 2 .4~B .100~OOO é igual a ., :.t' .. : ., vê;~'es denunci~uJps peja; lmnre:m:p, .do 
cOJ).Cessão da ~icença qU~ . .fi8; V,t\I. exu:- mil e oit.acento.s' e cinco cruzeiros e 4-.876.,200.444; duas ,vêzes a-~spma..... Pais,. têm criado nU: m~mo pr,OpI~. 
minar ·se o ouro a ser ímp91'tado e1.õtá noventa centavos)" Q1~ .126 ,500 ,In_ais 820 .40R. 04Q, é .igtwl, mas .de ç'Ju-áter .social p.arl,l-..0a5 e\11pr~-
incluído po 1nci.50 em. que a l~bera de . __.1, i !.} 3.467.071.080; 1. 299. 744 .-269 ,ll).afli 1" sas Já 'c'itadqs no 1níc'o, d~ste., r.€~12tti-
direitos aduane.il'OS ou se está .suje:to . Por ~essa. 'tabela. se ,ca cula que a 1.1!?7. 770.227 é igual a 2.467.51.,487; 1'10, quê se· :vêem imJlcssibilit~d.~~.;.c,le 
à ,taxação de 20 por cento <Ul tialo~ tJrodução ,anua] de 0).11'0 foi. aproxi-. t-Otal, 10.810. 785 .56~ . cOn<;-eder a.umento ã seu,s emu\'çg:;ylÇl-.3, '.! 

T~7n.. madamerlte, . a ~ seguinte: 'Mineração ~ , o que ooderá d~~ ep..sejo à ec?os~o de 
·.r. , ., ,.' Morro Velho.·S.lo..., ,-:- 4.258, quil't s: ,ltste total.coll}p;een4e , ...... , ............ movimentos grevistas. . 

Se -a lei assim O·di$.pçe.,PÇlI;' que, ~n- Companhia, Mina$ da EaS;sagélU ~ 1~8 Cr$ 6,523.788.30,7.QO ·de",IOlPósto- Fe~ ~J. ~ '.'... .: 

tã.o ftqHêles, que 0, J~nortam. llãp o qUilO:;;; Dragagem .ç\e,Ouro Ltd:1, - dera!. e 'Cr$ 4.286.997.260,00 Vendas e Urge, portantp" seja..m .srl.qtada'~· n:':' 
E'lbru~tem _à flscali:z;?,çã9 çfa.4lfâl1d~- 258-- quilp.s:, tot,al .. da p1'odução nac~l'- Consignaçõe:;-. "., ... ,. ~~ntes pr0vj,Qenc~as te-ndentes ,.9 ,pôr 
?~_" )unt?:qú~nte, corri. spa ,~agagem'( na! _ 4.644 quiIos. Os i!llpe~to.s cnerain~ as .jóias em. 1W1 .. par."ldeiro . a ê.st~ cODtr,~b~n-do. 
S'mplesmAn!;e por que o, artIgo ·17 da .. " . 1.0.810. 785.567 V?~(!li. cem ~Jjré:..._ .. ;., ~. atra:vés. de uma f.i1'caU?.2cán n1~i~_ .ri· 
Fn;ncl,onada ;Lei ,n9 3.244, diz .expr,;~. Considerando que.~ ~êste .t,otal fo~ 48,458.465,229 ,mel!Q_'l •. !Q:;.-a10_.,785,QP7 ~Qro.;:a ll,Q.": loca:s em qUe são realiz.)... 
f·J.m~nte qual a. bagagem qve.o, pas~a- raro entregues, ,compuJsôriamente, a'~ igual a aproximadamente 28,7 pci' das 2.S' I,Rvras 0'!l -c:otas. . 
no,'ro no' del'á 1"Rz-er ac en'lar no le· r. Bance do Bra.sil 1.496 quilos, temos cento' , . ' 
f; .' - - - •• conv'e·m·. . t'ln'b'm', se'" ,ver"idn. rüjr-'o n,kc:oIW. 1, ou seja.: â)' roupas. e que foi colocado à d\sPOSiç'ão -do mel'- . (;l .''''.-,. .... <. 
C"-,ja+r:s de u..,q) cOmum pes~oal:. 0.1' cad,o livre do país.' pela;;; trê3 c(JmTl~" D~vé~se notl}i· que o" qUadro +!'!tro. m~jor Vi~nãncJÇt por .p-arJe do ps~o 
~:CUPtS de CRm!l e me!la com, mono.' nhig·s produtoras,. um total de 3.129 sêmente folt mencãp ao ouro empl'e- sôbI"~ p, cQn~umQ qo OUro, _ nrinchy:t:;'-

a .. ' dI' quilos, ga.do ntt confecção' de j61s._ Não ,se mente. nas joalheri'ls do Rlo e .São 
fmm : C) JOJas e WW pes8Qa; ,(I; Consum.o Nacional computou a que.nt:dade dêsse,.m~tal ·Pault)" _ ' 
livre, impl'~ss(-s; B) RPél':lho'i de rá.. emuregado em }t;:!as di-versas. 'Ou utW-', ' . ~ 
ri''). aparelho de te1~vit'iiJ, m"JUiu,3 Depois de. lengas' e demol'ad€tS in~ zado pelOS dentistas, que é 'bartante Fiz a e'bcf-n dlss') ·pa"'2.- rru'si:.rar 
f;: to\' ·rfifíca QU de filma,r;. ll1RqUina de vestii<.ações e de informações colhida~ d t; 1 que há, possibilidade -de melhoria. 
f"';TC;;rr de n;>o lJortl\tiI'e pê.:o UrutáM em fonte iclôneas-. poden'l:os -concl''lir pon Cl' ... 1-"e • O SR. JO':i~ ffi'.1.iFIO ~ A Nka-
]'~:) p.p dez quiJ.ogramas; em i.U1~-d·adc que as indústrias ilactQnais de jó1as Importação Clandestina l'';'~ua tem maior pr--oUução C;'Je o Br·::!.-
ror ol:j-et-o. . e aba.s:tecem de ouro adquiridO· &~_ sU. ' , . Muito muior do que a sonegação._.de 

'1 Qit:l {l p;otlv(' pÔr que aQl.léles_Qu-e nas lu por cento das.fonte.B produ~o-~ impostos é.o prejp.!zo que t'etn'-Q Pais 
f' ""f''':::t'1 COm ês5e OU f'] importado ['as ll'lclonai~, senqo que cs 90 por com a importaçgo clandestiha.· do 

Q SR. F',',flNMlDO MEW VtAN~ 
- Nós~ dA Mineràf'.&r> Mo~"'o Velhu, 
nc-s sl?ntiriamos' muito fe1izeS se 155 , o(' """"""~in?~le:r1i3 o t;scondr.m à [j:;_ cento restantes, que correspondem a Outo:. 

('~:'.,,, "Co. das atltO!'idade~_ ffl.2endárias nprmónadamente 27. O{JO (V1nt~ e ~e
(i:''; E"'fados onde negociam? te mi!) qu]os, entram no Pc ís clan-

, 81'S. of,S<eTla-dores qUifressem fazer~l).os· 
..se consiô'J1"ann-os- que -as 27 .touela- uma' v~sit':l, "-

de-stlii.amente ocasionando fI!:! '!1"f;ntes 
To' qUE a.dquirem no Ppia um'l pc- prejuízos.a. Fnzenda Nectol1ill. CO!l~ 

~~'.efiil. qucn:ldRde de 'Curo ~l que-:n D fO~'llle procutarernos demonstrar •. 
l'D~e v::mà'}r Ucit-amente, para 01J~" 
a n~ht f!-:t-Sl cOl'l'esptlndent~ e.' em Salientê~se que nas"..') tetal ~.;;o se 

'cémin:1IDu e. produção clan-1,?,>t,ir,a _ [''''u:ct'~, vender no m?rc{~.1o-ne~:·'1 l"" 

! 'l'~r:-- (l'V~f<; vf>l'ia,: vb:l''> S~1Ueriol' a D~'{lveniente das inúmeras IJéi,penas 
fI'le a~q'uil'iunl leV'1.1meute? Se a 1m- lc.,"'''8-<j ê1'9alha-das por tcào O T-e:õritó .. 
:r-:::'ta:-ão trf> 1,c"'::'1. ~Ol' que' entãõ usar rio Nacional, -cujo vQlume 'j)rec:s() não 
t:ê se al't:fíclo do~o,;:O?,' se conhece, e que acarreta, tamhém, 

~randes pTejul:ws pal:a .os cci-re~ ga 
r' T-':lr. f'v,! .'lã'" f3Y:h l te1:?"hmrute :p tTnião e doo Estados. ~sa pro.du-çao 
~""""-C:o;.''i:; ndl~aN:iras e fiscais OlU'O ~:nndp..:;tina .. que ê h3stante trr.apõ<::.·é 
~.'t''V-r·q:l'''?, lançada, uma. J)flt'te ~m mel'rano 11;1-

FP- <> 1 ._ -'. • .. ci.anaJ e outra é 'Contmbandf'1' na .. E' o 
, .~.I~ "',,, ~S'".3 .m'P-01't~f:lO h.vre, l'::t.O ~. rme ocoutece, por ex-emnlo~ com o OU~ 

(",,'.;.l' d ... !<::~nt':l. rle.q reibs a.dnanelrlJ~, to uro-duzido no Tenitório do 'Rio 
C'1"u;;-~~a_~, !~Ht~?;::>1!l- da :lcença d3 Braiir:o. o~de uma parcela ê Janr-s:da 

· r.;~c • ~ 1~ q ... ptevl~ /()~ltU:~~ caJJl- na~ praça~ do ·Rlo e São- PatUfL sem 
1':,,,1 .,~ ~u,1"ida" ~() 1~Ila9 de dlVl;:'~.: .~a co.uhechnento~ do fisco, e a outr.l\, É 

• ç ... tf' .(jU~, ',e-"p.CHl.l. e f.mls bene!-ICitl- des"iada através da Guiana m0'lêsn.. 
l' o:; ço:1E,n'l;rID .ex h!-ta, $em .l'p..ceIO. às _ ... 
ftll!C-r:d::tqe3 ~lf~nde"'árh'>:-._~ fisef\Js. Cc-mo'.é sabido,- o p.rê'::,J nédio dm 
. 'Por flue hão o fr!?em'? Pdr que nã.o 'pi'ooutDs de outro corrêsponde a nDro~ 
1nvcMP1 o al'~ 142, ,d:l,. Cç-n-sUtl:iL'(80 ~imadamente 'duas .vêzes o valor .do 

· Ferle.::',J.L s~Q:undo o gtlal .. em temp,9 de OUro nêles e.'}lpregaq.o. -
~ ):'3.Z, rw.;tlClUel' p<'s"'oa .poderá f'l·Ü,r.ar no" NãO' é difícil compro~ar, llor outro 
. teq:itól·'.o nac'01lQ.l QOln. se~:~< b-éns} . lado'!. q\le ,& metade da.. prcduçfl.o das 

Si."l1:'l'i-e~mente._ ,prrl]ul!, não _d~sço- f6t,jncas de jóias é ;vendida. direta .. 
: nh<':cGIl1. qu~ ta) .dispo-':itiv9 conQ'c~,)-. mept{1 pttra. os jce..lheiros; enquanto 

na a e"'trada d~s.<'.es -bens 3,. que sejam que a. outra metade é d\stl'ibufda por 
"re:.v"it2Q;:t; 1/"'$. precfdtos, d~ lei". rêdes de a.tace.distas. 

f::s<>" pt'f'r.e'tos .. constttuídos. »eIa!i 
J ""-; no;;. ~ . .?fl4 clf" 14. de ngôsto de 
1fi57, 2. H.5, de f!9 de ~czeml)ro de 1953 

,Pelo .qú.ªdro nbáix'o _se pode t~r ,lma 
idéia da sonegação de ~J:!1Po.stos -pro .. 

das d<: ÓUfO entrada.:: ilegalmente no 
Pai i a oro d Ul'r'"O' EXteri" ~ O SR. JOf'-" 1'l1I~íRIO - O Pro-

S k a q lu.:=· no ur >;> s1dente. ih C"rnissão 'jfd-~á marj{ar. 
1,1-60 rlólo:.!\·cs o qu~lO, com·c.dóla;r h,;- a dia. Nos:!') dever é atl$íl~'ir as ('1'1".
g-oc!}!ua 80 câmbio livre, tcremOE q\le orêsac; hr-Bsíle1T8s Que lutnm oom di
foram nece.'~~ários '31.324>-.-000. dólar-e.,,· fiwldp.ties e '{1u€'l'f'm 'cr-eS'c~l"( . 
(1.160/J.7.0jlO) para manter -êS.s9 .Ve't'~ FiC3~(')5.:::ati$fett.os,NQ OUY.l-r "I SU'lo 
-p.-onhOso flUxo .de Duro contraban- ex'l0.3fcfin pOrnilP.c verjfi.nam-ns oue . a 
cleado. . '- \\.{~nerhção J\.1Cftt·o vell'iQ _~" nq,s . 

Enquanto o Paf.,s atravec;sa um'l. d8!l 
piore.:; crises c<le divisas _de tôda a sna
histjl'fa; sl)nlente o contt'8banoo ~ 
ouro nos leva cêrca de 30 ml1hões de 
dólares-o 

maJs de brf;silfl'll'3s--e .se o.rienta nor 
a. 111e1:b:priã fie p-rodul;!ão. co::m c"'ui

pamentos novO,';. . 
d-ost.ôl,l-<i.a. de fa:~3r uma 'Últlrr..rt r.:-€-r

g'unta.: ouve mp.:hor;':s de 1'enrlimento 
Da. Tf'CUper"1c{i,o de- mip.?rks? De 

Como me ,granáe volume de ouro q~anto? 
néo é.~'portado ~e~4nd~ o reg.1me·~e. 0, si: FF;tNANDO lVr'RT_Q vtAN!\ 
.ltcença. p~Y4 e liCitação dO dolar na' _ Houve. Pa'3<:'t;l:D1O<; de 87 ,a,. ~'L "Pol 
catego!'i~ 'Especial, é fácil v.erificar uma. melhoria de 5% e.> C-:lnO V. Exa. 
qUi: nestg, bnportação _fra,l1dulenta o ooqe,' . isto ·.~nr-é;entEt multo. , 
prejl1k'Ú- .acarretado ao- Pais é supetior ,O 'SR_ -PR-ESIDENTE -- -Ar:rad('co 
à receit-a total· às mUitos- dos' pr:incl- ao Sr.·":'F'ernando Mel'!) Viana, OS es· 
pais ES~9:dos d'a Federação. Ql.a;recitnentQs 'que trOuxe e· espero 
. ' '. ~ . .;" aue. na medtda. das· nec.eSFidades, ~ • 

, Ao fUflg de Cr$, 660,00 'p.oLdSllar. a samos aC,s. dirigir a:os senhores pe.ra 
lmportar.ao de 27,,000 ·qUlIW: de ,em'o cóIlS"DO'l,11r ,o grande resultadQ que ,se 
éarrearlam para o er~rio naclpnal S espetâ «-est.a OCm1ssã.o. . 
impor.tação 'de Cr$ 20.67L20{}.000,OQ Fs~, le.vantada. _a- sessãQ . 
(31.320.00 x 660,00). N~da: m~is .bt!-vepoo a., tr{l-tar .o Se~ 

. . '- nhor ~resldente -encerra. f). 'Reunião 
Resumindo, chegamos a conclusão ~s dezoa .. o ..hor-a,s ~e,;.trlnta,e, cmco- ml

de que' _Gão os' se~intes .os·prejuízos nutqs,,,, lav.rand-o. ~u, Alexsnclre M'a,r-
·anl.lals à Fazenda: PúbÜca, corri a 1m- ques,~de Allntquerque Meno .. Secr~tá
portação ilegâl de ouro;,' I rjo, fi. prep,ent,e,Ata,. qlle. urna. vez apro-

1) 1mpôsto federal .....:.. ',. ~ ._ . " '_'.' . : ',' va.4~, serã assinad.J.- pelo senhor· Rre
Cr$ 6.523.7S8.30?,00;, 2) vendas e eon~ sldente. 



Prco'd,nte - ~!~u~.~, An:l1"cte (PSL 110 _ SP) , AdOi'oho ~'r:H1( O - paraná. \ 
VlCe-P~e,ji1cnLe NO~pell'a ele 1 11. '~~,~n.:~. Botnbaus"fl - Santa Ca~ f 

.1s.Dla I.t'TB - l"lG) , 
Prunelro-!:::lecfeLario _ Rui paImeI- 12 Antônio Ce.rlos - Santa C~' .. ll'ina 

SENADO FEDIF.R Á ~ \ GUldo MondiO {PSDl -. ~'"".= Va..'CoDCeJos Têrr.. (PTB). 

lIDê.RAI\iCAS Reumões QuarLas,fetras. às 10 ho-
ras. 

l - !l0g 1&1..0COS PAarI:lA!tlOS' 
N1AIOlh.-'l .... \ Secretârio: EVandro Mendes Viam: .• 

:a t ODN _ ( ...... ' 13. Dame! Kfieger - RiO Grande -li) . 
Sp;{l.mC1.O·Sec(l~.'-irlO _ .O;lberto Ma. SUl. . I' 

Lider: Dlretor .. Gera1.. 

:inbo \l!SD _ .~"b'j. 14. Milton Camp<Js - Mmas GB:ai5, 
Tercelfo-.gecreHtrlQ Atil;tJberv.. 15. Loçes dn. Costa - Moto Gros.:;o. 

BarTo, CarvalhO - 'PTB, - (FEl I Comissão de Agricultura' 
·Vice- Lideres: 

Sena (P'l'B - At.\l{,E). f'ARTIDO Lla:!:RTAaO:i 
Quarto-SeCretárlQ - Ca'·tete Pl~ . )t?L) . I Victonnu Frelre - (PSD MA) . 

nhetro ,PTN - PA). . Vasccncellus Torres - (P1'~ 
. Prime~ro-SupJent{ - JOJ.ClUlm fia· 1. AloysiO de Carv..tlho - Behia. R..JI . . 
t"ente '- UDN - Pl). 2. Mem Ce Sá - Rio, Grande ia Sul j Jefferson de Aguiar _ - !PSD-

Segundo-Sup.ent.e - Gmuo Mon, i'I\.R'l'IDO TRADA!.fUS'.IA . E51, • '. . ... 
din I PS)J ~ 'cl.1"\, ' NACIONAL Lo.bao da SIlveIra _ fPSD - PA). 

Terceiro·SUpJente V-a.sconcp,lo~ Artur VirgUio - ePTH -: AMl • 
Torres ,PTB - h,J). (PTN). \ Bezerra Neto - (FTB) - MT). 
- ---.-- \. Cattete Pin~?lro -' para.. MINO!UA 
REPRESErHAGÁO PA,RTlDARIA 2 Lauro oe Matos -' E<' -

PI\R'1'IDO SOUlI\L PROGRESSISTA 
PAR'nVO SOCIAL DE!\10CRA'l'IUl. I 

IPti!.) 
lP~DJ 

1. Jo,sé Guiomar Acre (em exercl· 
3. Eugênw !;Sarros - Maranhão. 

L Raul Giubert1 - Espil':tO Sar:,L~. 
2. Mig1lel COl':'.O - Rio de Jane;ro 

2. Lobao da b.ivelra _ !-'ii:·é. 
3. !<:ugmo Barl'os - Maranná'). 
4. Sebastião ~rcher _ Mara!l.'1ão .• 
5. Vlctonno Freire \em exercic~ê c 

,Suplente. Sr. Miguel 1l1llS), -
Maranhão. \ ., . 

6. Slgefredo pacbeco ~ ~laut.,_ 
'1. Menezes Pimentel (em e$erc1cic 

PARTIDO 
SOí;IALlSTA .ntASILEIRO 

(PSBi 

'1. AuréliO Vianna - Guanabar@.. 

MOVl~lEN'fO TRABALHISTA 
RENOVADOR 

cam8[aL. '.. 1. Aarão Stelllbrueb - Rio de Ja· 
o SupJente, .sr, Waldemar de Ai· I . 

8. WiLson Gonçalves _ 'J6;\rà. neiro. ) 
9. WalfreClo Gurgel - RIo :.T('ande l PARTIDO REPUBLICANO 

do Norte.. . . _ t?R) , I 
10. Ruy Carl)eiro - Paraiba. ~ '1'; • . 
11. Lelte Neto _ Serg;pe. . 1. ~u la Le.te.- Sergipe. . 
12. Antôn1Ci BaJb1no -, Bahia. . PARTIDO DEMOCRATA CRISTãO 
13. Jefferson de AgUlar - implrLt<. (PDC) 

Santo. 
14. 
15. 
16. 

l1. 
18. 

19. 
20. 
21. 
22. 

Gilberto Mal'lnl.1'O - Guanabara 
Moura Androde - São paqlo. 
AtiUo Fontana - Santa oata, 
rina. 
GuH1o. Mondin - R· G. Sul. 
Benedicto Valadares Minru 
Gerais. 
FU'nto MUIler. 
José FelICl3no - GoIás. 
Juscel1no Kubitschek - Goiás 
Pedro LudoVICO - Goiás. 

?AR'l'lDO . 
'i'RA,3ALIUS'f A BRASILEIRO 

1. Josaphat Marinha - Bahia. 
2. Heribaldo Vieira - sergipe. 

RESUMO 
P a r ti do Socüll Democrátic.J 

,P. S. D.) ...... , ........... . 
Partido Trabalhista BrasUeiro 

'Pc r. B) .................. . 
Uni ã o Democrática Naciona.l 

17 

(P'fBJ 

1. Adalbertõ Sena - Acre. 
2 Oscar I.-'.a.,ssos - Acre 

, tU. D. N.) ................ .. 
Partida Libertador lI? L.) •••• 

15 
2 

3. Vivaldo' Lima - Amazonas. 
4. Edmundo LevÍ _ Amazonas. 1 

P~~:dOr. J~·~ba~l~~~ •..• ~~~:~~.~ 
P a r t 1 d o SocIal Progressista"· 

IP. S. I?} I ................ .. 

2 

B 

1 
1 

5. Artur Vtr-rUto .- Amazonas. 
6 Antonio Juca -....eeará. 
7. Dix~HuJt ftosado _ P..lo Gran:::'e 

do Norte. 
8. Ar~emlro de f'lgueiredo - pe

ralbo. . 
9. 

10 

11. 
12. 
13. 

Barros CltrvaJho - Pernc.mbuco 
Pessoa de Quetroz _ perüam
buco. 
Jo~é Erm\rto _ pernambuco. 
~111.tstre PerlcJ€'S _ Al!tgoas. 
Va::conei'iI)S I'orrt>,s - Rio de Ja· 
neiro .. 

14. Nelson M.a.:!ulan O\cenciado sem 
SIl'tlStltu1çcol - PM2ná 

15. Amaury S:lva paranA 
exerclcio, o suplente, Sr. 
Braga). , -

(em 
Melo 

16. Nogue;ra da. Gama _ Minas Ge-
1. ZaCfll'las de Assunção _ pará. 
2. Joaquim Parente - Piauí. 
3. José Cândido - PIau1. 
4. Dinarte Mariz - R G. ·Norte. 
S. João AgrIpino - Paraiba. 
6. Rui Palmeira - ,~le.goas. 
7. Eurico) Rezende - Espírito santo. 
8. Afon,so Arinos Guanabara. 

rals. 
17. Bezerra Nef,o. 
UNlAO DEMOCRATlCA NACIONAL. 

(UDNl 

9. Padl''' Calazans - São paulo. 

1;1 a r t ; d o Socialíste, Brasileiro 
(P. S. B.l ................... . 

Partido Republicano IP. j'.) •.•• 
P a t" t i d O- DemOcrata Crist~o 

'P. D. O.) ................. . 
IJ:J ... iW\-p~~o Trabalhista Reno" 

vador (M. T. R.) ...... o •••• 

. .................. . 
1 

64 
2 

___ ,Tota~ ................ ~I 

l' B~~:~~aP~r,T~!~!~~: I 
PSD r 

·PTB '~\ 
29 - Minoria <171. Membros): 
UDN .' 
PL 

39 - Pequenas 
MembrOS) • 

i'TN 
PSP 
PSB 
MTR 

RepresentacõBa tD) 

PR 
PDO I Josapt;at ---,MSrlnho :Sem Ugenda). 

Ltder: 

João l.grlpino 

Vtce~Lideres: 

PBl. 

. Daniel Krleger ~ <UDN - RS). 
Mem de Sá - lPl - fI....3J. 

PEQtJEÀ"A~ ~PRESlill'r AÇõES 

Líder: 

Lino de Matos - epTN - SP). 

Vice- L"làe1'es; 

Aurélio VIana - (P.:3B _ GS). 

TI - -DOS PARTIDOS 

PSD 

Benedit.:to ValladaJ'es - (MO'. 
Vice LtoeTf;s. 

WUson GonçalVes - ICE). 
Sigefredo ra\!heco - 'PI>. 
Walfr~do Gurgel - (RG) • 

PTB 

Líde.r: 

Artur VirgílIo 

VlCe.-Ltd~fCS: 

- (AMl. 

Amauri Silva elicenciado). 
VlvalC:: Lima \AM). 
Bezerra Neto - (MlL 

UDN 

Líder: 

Daniel KriE'ge.r 

Vice Lta.;, es· 

,as) . 

Eurico Rezende - IES). 
Padre CalazanS - 15?). 
Adolfo Franco - tPR). 

PL 

Lkte.r: 
Mem de Sá. - fRS). 

Vree.....Ltder~s: 

AJOY:C:3 de Carv'llho _ IhA). 

PTN 
Líeer! 

Uno de Mat.os _ (SPl. 

Vice) hlefes: 
Catte~ Pinheiro _ t?Al. 

P3P 

Llder: 
Miguel Couto fRJ) • 

Vice-Lider! 
Raul GlubertJ - ,E31. 

(PRI 

CO~11SSõES r-:::ar.1:.:1::::HES 
Comissão Diret()ra 

_ Moma Andrade pre.;;ldente) 
{PSDl. 

Nogueira. da Oa!!U\ (l~·l'cu. 
AdaJberto Sena P'l'B) 
RUi PaJmei'ra (UDN) 
Gilberto Marinhill I PSD. 
Joaquim Parentf (UDN) 
Cattete PlIlheirQ erN). 

'7 MEMBROS) 
Plesidente _ Vago. 
V~ce~.Presidente - Eugênio 

'PSDJ. 
OOMPOSIÇAO 

P. S. D. 

·TL""LARES 

Eugênio Barros. 
Jose Pe.1iciano. 

I 
1 Atllio 
2 Pedro 

SUPLfNIES 

Fonwna. 
Ludovico. 

P. 1:., B. 
''1TULARFS 

Barror; 

Nelson Maculan (LicenCiado) I 

Dix·Hwt j.osado. . 
Raul GiubertI. 

SUPLENTES 

l' Eduardt Ca1alãQ I ·r. 
2 Aarão Stelnmbruch~ , 
3 Vago. 

• 

U. D. N. 

rITut,ARr.s 

Lap.,;s da Costa. 
A!ltomo ;)anos. 

lOPLWTES 

1 Daniel Krieger • 
2 Joào AgTlpino. 

sunSTrTUTOS 

I ReuntOes 

" Quattas'· fetras, M 16 horas. 
secretár:o: J Ney ?&SSW DontM. 

AuxlIar Loeg1.5Ja~jvo PL~9. 

(.) Em sutJstitulção do Senhor 
Nelson Maculan ~or!lo titoUlUr. 

ôe 
Comissao 

Constítlllcão e Justiça 
(lI t\;:EMIH,OSJ 

Presidente ... Muton Campo~ IUDN) 
VIce Prf'~·':I. nte _ WlIsun 

O(Jnç~dves IP:::?) 

COMPOSIÇAO 

, P. '3. D. 

~ ,·r·jIARF.s 

Jeffers'J!l aé Ag'l;ar 
R:l' Uarneuo 
Loba[' oa '31:V[l 
W!JSfJn GonC81 '/f'ct. 

Jo..''''P:-:'lt Nl~nnho. 

~Tj"'t,F'N1EE' 

1 Mf'np~,,,<: P _'11en'fJ rlicenC'fadll]. 
J. t...elt.e l'if X 
3 Berlemcto v~I16aareJ. 
4- Aar,ão SLf.lllúrUen, 

P. 1. B. 

'l'TTUi /lRCs 

Al1Jatü'Y I:)l!va (llcCncladoj. 
Be~t'rr~ Nero 

Edm.'ltJdo !~vl. 

SUPLENTr.tJ 

1 Argemuo {1e l"I.~l,flreaD 
2 SIlvestre J?enc.ed. 
3. Melo tlr>iga._ 

o D N. 
rJTU!.AR.c~ 

,AlOYJiC de ";al'va.".~. 
Eunco ae-l.enoe. 
MlJLon Ca.'11P)s. 

'"' . 
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:l AIo'rtso Arwus 
n [Jame! Kneger. 
li Jua{.. Agnp~n<'). 

Reu>t/"'f;~ ,.,..-

tJ, 1.J N, 

T'ITUL:\ftES 

Adc ;fc fo"'~at:co 

Lsopt:::, d~ eo."ta 

~ SUt'LEXTFS 

f'. ~. B. 

TT'r •• n,,'\'Ilt;:S 

A,qfo';lÍro -le 2ígue"ccto. 
B«,~ na Net.o 
Dl~-Hujt R02ado, 

1,1. Lopes da Cos~a 
14. Za-cara.~ de Assunção 

t Re:un lóes: -: 5. fe~a; àb }(l horaJ. 

QUilrl.a HlJrll, ~ lb a 11 as, 

Sectetarto: RonH.OO l"erreira Dias 
Ot H·'U!. Leglsw.p \'~, PL-8. 

\ .. ~) l!.'m 'iuostttu:çào do Sen,bru 

I j.).sé C[ .J.j. . , 
t 41(',' "á~ r~e A~''l- ,1,-
1eutl õe$ cPlç~-le.~a -, 113,00 bOra~ 

~ Ff'~a de QueirOz. 
J "se ErtIl1rl<',), 

SUPL:r~1'1!:S 

C)ec!'etnl-b. Vera de Alva"elLge. ~la" 
fra, .. )!icial r..e~1.s1atjvo, P ..... _'j. --

- ~m f3.abstit\tiçp v ao Sp.nhor 
. José Guiomdrd come titular 

Em suh.st'tUiçào ao Sc'r}r~: Anld. Ufir $l1~'a, I!omo tlt:.Uar. 

Comi~são 
do Dlstrlte, Fed~ral 

I~ !\'IEMHRO::3., 

Pl'eSI{Jcme._ Uno 0& Màl.OS. 
Y :ee ~'I e~ldente'~ -. Pe<uo L.ollaovi~o 

001t1/>(lSIÇA.O 

f'. 5.: D. 

Tl'IU'-!:RES 

lI.'} enCZE'S Plme&1te1. 
~earlJ LUCf\iV1CO. 
unu 'ae Matos, 

SUI'Lf:;~.1i,S 

1 Pilúno MWJer. 
2 ~uc;emo H<tfl'I)s • 

. 3 . rlenoa.ao '!:elJ'a. 

P. 1 B·. 

Osear Passus 
D1X-Hult R.~ado. 

, SUPl.EN'rZS. 

1 Aarão Stelnb M \ix.h. 
t Antómo J\lC~ 

a. l,) N. 

11 L'I}o. \111'.:9 

Olnarte Mal'\'z,. -
EUrico Rezenae. 

SUFLE:NTES 

1 Lopes Cia Coota 
1. Za~llaflas d~ ASStltlçilo. 

Relfnwes 

QUlntas-tema,s as 10 bOrll.s. 
Se...:retano: JUlleta H.IUc,ru dos 

LOS, UnClal Legls!aUvl,) PL-8. 

Comissão de Economia 

SllJ\-

.sc..:re"ar1(l: '-::là. Br .... J;~ci, a.JX1119.!' 
.eJ .. -:,a-~'\·(' PL-iÜ 

(-J - ~·: .. 1 snb3~1:\J'Ç,\O fV' Se 
nbor J<J:ôe 'Ju~vma!d CO;\h 

.. ltuJa! 
( ... j - Em <;'JbStltUlC9.0 '!:lO - 5-;;--

tU10I Nei.';on :Vla.cu~an :I.Jrh' 
tllular 

. , CO"JlSS~u· 
de Educação' e Cultura . , 

1, MEM.BHOSI 

PresIdente - Meot";o;es Pt..'TIente\ 

'IPSl)) 

Vice· Presidente - PliGre ?alaza;~;'l -
Dal'!) 

1-. S, D. 

'l'T'IUL\RE3 

:VIerezes Pimentel 
W.lliredo Gurgel 

SUf'LEN'rê;5 I 

Benedito Vudadarea 
l' 2lgeP'edo PacheCQ 

Sl1!lS'1 rn;l os 

t. Le4e NeLo 

P. r. o. 

'l't1UlARts 

Pe&<loa de Que,rQz 
A:1laury l:3ilva dlCeI)~ladQ) 

l' Vago. 
:.l, V~go. 

SUPt.€NTI::S 

U D N. 
TrrOLAkES 

Antonio Ca rios 
Padre Ca.lRzans 
Mem Cl.e Sá 

sl.frlI'.:N"t1!:.9 

19 MEM.l:HtUS) 11 AdoJ!, Franco 
presu:tent.e - .{<'Ulnt.Q Müller tPSDI 2 MI1tQll Cn.m~IJS 
Vlce- t>reS1Qente - Jose ~l.1nlno _ '3. Arnon de Melo 

(l' 11$) • • 

) 

Reumôes: 4\1s·fe1.ras _ 1500 horas 
COM~OSlÇAO SecretArio: \Tera de Alvarenga Ma 
p, S O. ira 01lclal LegIslativo PL--'L 
'lrTULAns:;r,; 

Fllinto MiUle:r. 
EugenlO UarrOS. 
AtlllQ Pvntana.. 

') 
I:. 

-, 
Comissão de Finanças 

1 NelRon Mar.umn Ulcenciadot . 
2 Uno OI' MfltM 

Am::111ry ctn,,? (l\~encbdol, 
4. Aur(>Ho V1anr,a:'\. 
:l. AntônIo JUf'á 

SUBSTITulOf:j 

11. E:dmllndo 'fJev( 
2. 1IJ.el.o Sre-ga, 

O. '). 'N'. 

nrov-RES 

Daniel Kr\E'g~r. -\ 
ninad,( Mar'!.? 
[rlneu BornhatU;en, 

Lopes da cO!'trt. 

SU1'L~NTE..S 

~""',,1t" ~ Frnnco. 
2. Eurico He7.ende~ 
3 .1>Jão Agripino. 
4. MHron CampGS'._ 

t:-' . ,.i 
TITUl;~RE; 

Me1l?- de .Sf, 
SUPLENTES 

Amaury ;-;1 . como ~it~:a.r 

.\ Comissão 
tio Pori gono d~s Sêcas 

r7 M"P:1\ ~I-!Ràs) 
j;-'-eSidfmte - ,(,1ly Cafnpiro, C :SD) 
Vlce~.Pn:~~inente . - Aurê-l~J VWlÍna 
(P' '. 

' . 
C'OMP!'\""~< - ...:' 

TT-~Tt.)\RES 

wu ::>n Got)oalv~ 
n"lY, Ca rnelro , 

SUPLImn8 

I, SlgefrMo Pacheco 
2, Leite N<,to 

7 B, 

rITULARF-Q 

Dix~Suit frosado 
AU1'éHo Vianna 

L 
I, Aloysio ri" ";arvllHiO, 2 

Reunj~e6-: 4a s felras _ .10,00 ho- 3 

SUl'. ;N'fES 

.'\rgernh·o ae FigueIredo' 
Ar on dt Melo 

:JS. 

Secretário: Cid ~iig;qcr, Aur.iliaJ 

Lpg1.S1aU"'ITC), Pir 10, 

ComIssão 
de Legi'S ação. SO~lal 

Jul10 [,!"i!e 

O, D, N" 

TJTUI ~~"'Jr:I 

D!.narte Mariz 
Jose Cúndido 

SUP1..EN'rE!J 

1, João AgrIpinD 

/ 

2 LG.}Ç~ dn Costa 
. (9 ME-'\1PQUc.

1 
. Rellnllk .. fia feIra.'; _ 10 horas 

Pr.<!sldente: Vivaldo Li:n:' - P"ry3. \ secretário: Ney passo.s l).:int.ali 

VI ~.f' ·"''':'':-.nte' - / Ci\rnell'O - \U~l1itlT, Le\:tls1atlvo, P'L-9. 
-- -- - , 1 • 

\PSD). ' .. ,. ; 
COMPOSIÇÃO 

I-' 

p.' s.' D. 

7'1'TVL·YtE: • 

Ruy Carneiro. 

Wa.lfredo 'áurgel. 

José C Jlomard (licenciado). 

Raul Gtubert. 
gtTPLItNT"ES 

f., Leit( N':", (.1 .. 

a. Lobã.o da SllvaIn,. 
3. Eug~n1o T ,roa 

. 4. JuJ'::J I 'te 
SU8sn'fUTOS-- -, .~ 

Comissão de Redàçkr 
<5 Ml:. .. il9,OS) 

Pl'esfde:Jte 
'<'TB) . 

R05::ld 

Vlce"P::S!dente _ l?adte CaJaz!l!ll 

tOMP()SIÇlo 

P. S. O. 

Tmn. ...... 

walfredo 'Gurgel 
Sebast1Qo Archer 

BUPLEN'l'PS 

t. Lobâo da Silvetra. 
2 José .Felictano., 

Jo.:.e U-womard. lllcenfiado), 
, <15 MEMtlR05) 

Presídente - A:gemiro de Figueí ... ~ 
redo _ lJ?TBl. Atlllo - ST]BSTIT'tTtOS • 

J. -Menezes P\mentel H1ceneie.eo: 
1. Jefferson d.u Aguiar (.t 
.a BJge.tredo P,t;.e,heco 
a, Sebast1â,o Arcber 
~. J .... phat Màr!nho 

1. José 

SUBSTl1'UTOS 

K.alrala 

l'.·r. B. 

~ 
JGSé Erroll'\o 
Nelson Ml:i.CI.zla.n Oleeuctadol 
Júlio ~lte 

cl1PLE1<l'ES 

'1. OScar PtSSOS t") 
a. Bezerra Nf\to 

/;UBSTIT1J'lth. 

I. Molo Br'"' 
2 • ..• A :n(Uc~ 

Vice-prestde~te - T)anJel' 
_ (truNf, ' 

f'. S. p. 

cc '?OSIÇÃO 

TITtrU .... 

. \' Victol'fno Freire.' 
Lobão de Stlvelra. 

Sigefredo flacheco, 

. 
)

!! Wilson Gonçalves. 
LeIte Neto. 

. Sl1I'LfllTES 

!""'--J-é ".airala. KrfP.tt:ef.': ~ ..... 
f'. 1'. -". 

1

'( Amaury -r I::IU(~~~ . 
aerf a.ld".. .. ··~fr' 

VI-".ldo LIma 
SUFV p,~-'--

1 I;_uréllo, v'e.nna (011') • 

2 Pessoa de ~ue1roz, 
3. AntÔlllo Juc(o. 

t. JOSé' Oulomaord I J~clmdado,. .. 
a. Eugênio Barros. . 

SUBS1'lTUTOS 

1. Melo Braga 
3-. "Aeneres Pltnental 
4. AtOlo ",ontrulB •. 
'5. Pedro Ll1dovfco. 

StTRSTI'ftrrOs 
1. José lta,lrala. 

U. O. N. 

TIT1Jt...'<RFS 

EUriCO Rezende 
'.nknt.o '')c...1OS 

do)' 

P. T. B. 

tmn.A .... 

D~".H"lt Il;osado. 
D""LEN'l'lOI 

Berlbaldo vtetra.. 

O. O: N. 

Tmn.'1\lS 

. Padre Calazans. 
Júllo Leite • 

JD'PLENTES • 

1. João Agrlplno. 
2. J.,..phat Marinho. 

ReunlO .. : 4" Feira. às 16 borl 

Secretário: SlWÚl ADl'aüão. D1v!; 
Legislativo. PL-8. 
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Comissão 
de. Relacões Exteriores Raul G\luertl 

(11 MEt--tHROSI 

I 
AntonIo Ca: los 
Pdcre Ca,a7il ns 

Sl'?t E! rES 

~------- -
t SUPUNTK 

Ate 14 12-19b:.l - HE(r1E'1!lnf':HO t"!í ... 

I 
RellnJÕe.s: QUlntas-t(!L~aS - 15 no, 

r€LS) • 

).:,e,:;:dente - Jef1erwn de Agula'J , Secretârio' Eduardo R.lli B.:t.tbo;:.., 
~lJ' . I Auxll~al' 'LJe~lSJaL!VO PLrlQ. I 
J ;~e- Pre;Sldenle _ P~us ele Quel-I 

,]c' 1 13/ . Comissão 
"""'OSl<.\O de SeQlIr anca Nacional 

1. D:nart.f' ::\'l~nnE 

1.. LL'pes QJ. Co~~a 

T1T('U8 

I t:l,~ro 611·6~, <lp':'o'.uau Cri. I lD-l:- ti,; 
Ate l5-12··1%3 - Req'If'!"lnênto 

Im "n8-fi:!, apl'!'vado em 12 !::.{j~. 

Mc'mbrQs - PürLldos 

Jellf'f':.un ae Ag'Jlar _ Hp,ator 
P':;!J 

:.1 !Jr)lJao na Silveira - PSll. 
j R.jJ' UarOf-l.l'O - pSLJ. 

P. S U. 

T1TVLA/l:.ES 

Bi',nedito Valladal es. 
PlllllLo Müuer, 
J~1tersun de AguIar. 
Aarão S~embruch. 

SOPLENT{;j 

1 Menezes PUlleULeL 
:l Ruy (,.1luuelro. 
3 Jose GUlomard {licenciado). 
, \llctorlllO Frell'e. 

11 MEMBROS) 

PresIdente _ Zacal'las de Assunçâc 
llJUN I . 

Vl.;:('-l're-;ldente - Silvestre ferI' 
eles ,P'lB). 

CO!'l~POS1ÇAO 

PSU 

TI'TULARE...-, 

José Guiomard 1L.!{'enclado), 
V;cWrinll FreIre 

SUPL.Z."{TES 

1. Ruy carnetro 

AioySIC de Car.a.rlO 

SUl'lEN'/E 

~Mem de Sa 

R(', .. n:OiôS: 1·i;l'ça5~1('irR$" l:i.VQ ho
r .. 

'\ H-ll~U:'",:;.ü \lUla llre~ - PSD. 
b W,jcoUn l;-unça:ves '- P.::5f). 
I) t-.r:i-un ':vla·culnn - P 11::. ' 
1 Si;ve.';.~re ~'(,flCJeS _ PTB 
a NI'-g:H!H3 ela G:lffi3 - PTB. 
~ Bd:-r0-5 ClirVfl lho _. P'I'l:!. 

lU U Dl.? Kr:Eger - V;l' ·.~n>ld('n-
Spcretá.-liO: J Nrv P3.,SDS Lnlnta.<: \' te _ unI'! 

A'.lXill;,.!. Le;;\.Slalivo, ?L-9. ,11 Lopes as Costa _ UVN, 

--
I 
~~ Ml1t.ün '~amp~ ..: UON, 
:a Hel'llJaJdo Vieu'e - UUN. 

Comissão de Transnor\es, Co .• Ruv Palrnou" - UUN 
mUnlcações e Obras Públicas !5 AJúY310 di; C8rvalho - PL. 

15 MEMBROS) i 6lJ'BS'\'lTu'tõa 

\. José Kª!ra) •. 
p, r,' S. 

1. 4.t'jJ,Lv f:Qntfl.Afl .(." 
j 

16 Mcm oe Sá - PL. 

Presidente JOSé E'ellculno !PSOI . í '" _ • 
" V\C.~i're".dcnLe - lrineu Surnhau- ; Comlssao EspeCial do Proleto 

lse" ,UDN1. . I tlç· Emenda a Constituição 
TlTULAIlES 

Pessoa de Quelfuz. 
V l valdQ Ll.md. 
Eduardo Ci,taJãõ. 

SUPLENTES 

1. Oscar Pa.s.sos. 
2, Argemrro de FiguelredQ. 
3. Antônio Jucà. ' 

v o N. 

TITULARts 

AntOnio -CarlOs. 
Jose Cândido. 
Padre Calazans. 
Arnon de Melo. 

'Ul'LENTEB 

1, Dnul el Krteger. 
'2. EurIco Rezende. 
3 João Agr\pmo. 
4. Mem de dá. 

ReilDlôes; 5(1s~feiras - 15,00 ho
ras. 

SUBSTITUTO 

'2. José Kall'3la 

p r s. 
TITUt..ARE.~ 

Silvestre Péricle.S 
OSC::lJ Pas.sos 

SUPLENTF.s 

1. D\x~ Huit Rosado 
. 2, Vagu. 

U D N. 

TITULARES 

Irlneu Bornhausen 
.:lactlanas C1e A.5sumpção 

. SUPLENTES 

1. Adolfo F, .. '.nco, 
3 .. Eurlco Resenoe 

p;;:, P. 

TITULAR' 

Raul Giu'oerti 

SUP LE:.\'l':l"'E 

Secre.tario: Castejau J. B • .Bran~o. 1. Miguel Couto 

I 
neU"lIÔes; QUlDtaB~femts - UcS bo~ 

- rasl. ''\ . 
. "Seeret.áno: Alexandre- Ptaendel. on~ 

flClal LegISlatIvo, PL-6. 

I 
! 

PSD I nQ 3, de 196t. 
TITULARES 

JDSe. Fe:iclano 
SeoaStl80 Archer 

SUPu'rIiS 

1. Jrfferson de Agtolal' 
:L F'llmto MuUer 

pTB 

. Bezerra Neto 

Lmo de MaCos 

S v P!. /rNTE;S 

1. Silvestre Pencle.s 

UDN 

T11'ULAR 

Irlneu eornhausen 

SUPLENTES 

I 
Altera o § 11,)· dQ art. lB.l tia. 

Const1tu1çao FederfU. 

I 
\Ap~entad.or1a do funcionárlo 

aos tnnta anos de sel'VlçOJ. 

eleIto em :n~5-62. salvo os Srs Se~ 
n::H.\on:s: 

LoQao tla' savIHrà" 
WUson Gonçalves e 
Amaury Sliva, deMgnado 

aUl'1l ce 1963. 

pronogações: 

em 23 CtJ 

ALe 1512-1962 _ Requerimento nú .. 
Meru 610-61 aprovado em 14-12-L961. 

Ate 15-12-1963 Requerimento 
número 79B-ti:.!, aprova.do em .l2 de 
dozembro de 1962. 

Membros - Partidos 

1 JeHersoD de Agwar - PSD. 
~ Lobao da Sílvelfa - Relatório 

PSlJ. 
a. Ruy Carneiro - PSD./ 

ReunIões; Quartas-tf:ll'JU! - 16,00 4, BeneCUto Valladares _ 1:'5D, 
noras. 5. Wu.son Gonçalves _ PSD. 

ZachariB.S de Assuncão, 

Seol'etárfo: Alex€lndre Pfaender, 6. SIlVestre P~rlcies - Relato. 
OfiCIal LeguilatlVQ, P1.I-8. P'fB. 

,1, amaury Silva - PTB: COmissão de Saúde \ elal LegiSl.tlvo PL-8. ~ ,'o 

(15 MEMBROS) (.) - Em'substitulção ao Sr. Jose 
D. O. N. 24-"~63 'S.l.) pég 2 132 

Comissão EspeCial do Prúieto " Nog~ma" da Gama - P'}'B. 
Presidente' _ .Lopes da Costa' _. OUlomaro, como tltulru. 

>UN. I E -à C . ~ 9. BarIOS CarvalhO - PTB. 
de menôa onstltUlçao 10 lJ<\lllel Kr,ieger - UDN. 

Vlce-Pres!q.ente - Dix-Huit Rosado 
prBJ 

COMPOSIÇAO 

P. S~ D, 

'l'lT1.J LARES 

Pedro LudoVi.oo 

Slgefredo Pacheco 

SUPLE:NH;S 

l. eugenIo Bast06 
f 

2. WaJiredo Gurgel 

p.r.s. 
TlT1.JLARE:S 

Dix-Hult Rosado 

Suplentes 

AntOruo Jucà 
./ 

O.DN. 
SUPLE:NT!ilI' 

O.D.N. 

Lopes da Costa , 

SUPLENTE 

Padre Cals.ze.nll. 

Comissáo 
de Servico Público Civil 

17 MEMBROS)" 

Presidente ...;. Silvestre .p6rlo1e s 
(Frei . 

Vice-Presidente _ Leite Neto <PSOl 

COMPOSIÇÃO 

PSD 

Trl"ULARES 

Leite Neto, 
Slgefredo Pacheco 

SUPLEl'lTEs 

L Vlctorlno Freire 

, 

nY 2 de 1961. lI. LOpes a. OOllta - UDN . 
. ' J2. Milton Campos - UDN. 

Dlspoe sôbre' Altera Os art1o' 13. Ruy l?al.melra _ ODN, 
go.s 26, 56, ~B, 60, 110 e o pat'a .. 14. Hel'lbaJ.do Vieira _ UDN. 
grato unlco d.o art. 1l~ da Oons .. 15. A10y:-10 Oe Carvalho 
tituÍ-:an Fed.eral.. dente _ PL. 

organIzação administra.tiv~ 16. Mem de Sá. _ PL 
do DIStnto .tl'edel'al. 

- veneunentos l dOS desembaro' 

pre.s1~ 

gadores dO l'ribunaJ. àe Jus~iça 
do Oistrlt.o F·ed.eral; 

- regime de rend.. do DJ.strl· 
to FeaeraJ; 

_ composlçã,(j da -Câmara doo 
Depuoo.a0s e eto senaeta Fedel'êl,j 

Comissão Especial do Projeto 
de Err'nda a Constituição 
n9 4, de 1961. 

e do !'t'1.bunal Superior Eleitol'S.-l; Dà nova redação ao Item n do 
- processo de escolha do Pre.. art, 95 tia COn.st1t.UlÇao E'ed.eral. 

sidente e OU 'Vlce-Pre<;ldente do Urred.utibllldade dos venc1ll1en .. 

'.L Benedito valladares 
TrIbuna./. ::tegional Eleitoral do tos àos jUizeS}. 

", _ DIStrIto' Federal; Eleita em 27-6-61, salvo Os Benho.. 
- aPl1cação da cota. do impOsto l'eS Senadores: PTB 

TtTOLARXS 

Silvestre Pértcles 
NelSon M.aculan Ulc&nc1&dOl' ~, 

SUPLENTES • 

1. Edmundo Lev1 
2. Vago 

UDN 
TIT'O'LARES 

Antonio Ca.rlos 

de renda. \. ~1nada aOs Municto' Lopes da Costa., des1gnado em 39 de 
pios; outubro de 1962; 

EleIta em 15-6-1961, .om exceção Lobão <ia SilveIra, designado em la 
<1os Sra. Senao.orea: de abrU de 1963; 

Be.rras Carvalho designado em Bezerra Neto. designado em 2S de 
~O~2-1962. abril de 1963_ 

4'Oelson Ma.culan ~ designado em 
. 15-5-1963. 

Lobão da Silveira _ designadQ 
23-4-I9~3 . 

.Lopes da Costa. ~ _g~~ado 
29:10-1962. 

prorrogações: 

em At6 15-12-1962 - Requerlment<> na~ 
mero 609-61, aprovado em 14-12-61; 

em Até 15 .. 12-63 - Requerimento nll .. 
mero 779-62; aprovado em 12-12-62. 
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5Q 
= 

II .·;~f Membros -' P.artídos I G 'd M" Ci' D i d 30 

r 
,. de' oUu'tuObroodoe

Ill
196-2', es,gna ° em I Comissão Espec,ial do P,roi,e!o Comissão EspeClill do' Prol'e',o 

'
<O:. Jefferson de AgU. iar -. PSD. : E-' 

.• ' 'Lobão d. SlJveJra ." PSD," ", Jefferson de A ;uiar _ Desl.nadol de menda a ConstltU'?ao de ~meJ1da a Constitulcão 
'3" I,'tuy carneIro - PW, ' e!" 23 de abrí! de 1?63; o, nº 10, de 1961; nº 1, de 1962, " . 

. - 4 •. :ije;neq.icto Valluooares _ PSD 
f ,. ,wilson Gonça1ves _ PSD. Ruy Carneir~o - Designado em ~9 . ,A.crescent~. paragrafo .lO a,t 1;:: 'Aitera a redação do art. 133 
t • Silvestre Pértcles .- P'TB. de abril ~e 1953; I d;- ConstitUlcão Federal apll('a~ da CónstltUlçáu, I'eterente a' J'Jr,';' 
t • Bezerra Net-o. -.-' PTB. J-t' Eurico Rezende _ DeSlgnado em 23 C'ao da f,:;>,'CE'Ja j)roVenlelLLe dl';.'< I_ gaturledade de concurso par" a 
. Noguel1'a da, Gama _ P'rE,· , de abri! de '1963; 1 cotas. de. lmpost.,.: destmaaas ao;· . in'vestidura em cargõ' iniciar {là 

~• Barros c:stvaJho _ PTB I' - Mumc1plOS) , ,carrelra, tmtitu\ndo a prc 1':):1;:.10 
ilO: Daniel Kfleger, _ UDN,' , Pmcl? v'errelI.'~ - Desi,gnado em 23 Eleita em 28 ~ if!62. sal" _ ó ... S;s de nomeações tnt,erltlaS) . ; 

111. Lopes da Gost.a _ ODN. . d~ abfli eie 1963.. " ,Sfnadoros:-- 1 • - • I " - " 
'12, Milton Campos --.' Vlce-Presidente Bezerra Neto - Designado em 23 LOpes da f1elta: em 10-5-1962. salvo os srs. 

_ UDN. de- aord de 1962,' . 30 Costa - deSignado err 3tnadores: 
<>') _ ~.3, ~P52; 

~3 HenbalQO VieIra - UDN. -Amaury SilVa - designado em .., l i\l. €riezes P:mentel designado em 
14 Ruy f'aúneÍra .-"- UDN. - abru de 196:t, Guia0 Mon Iin designado ell', 15-5- b62; . ' , ' 
15 AlOys:o 'de Carvall10 PL 29. 1(L Hl6:.!;· " , , . . 
16 'l\1~m de Sá _ PL. Proirog'ações: Wl1s0n Gonçalve.i - de~i<1nado em' 

A I ~ Wilson Gonçalves - a.esigr.ado em 'J3-,4~ 1963,' \ •. 
tê () de dezembro de ]962 23.4,1963, ' . 1 I 

Requenmento' nY 6-08-e1· aprovado em L -t.e N to . 
. ~~ àe dezmora de 19tH.. ,sur:co RezfmJe designado em _, .' e1 e - de.s1gnarlo em .. ', .•• 

23.4 ~'963; .' "I :.l.:s' 4- .. 963; - :. ' Comissãq !:Speéia\ !lo Pf<!j~to 
, . de Emenll~ ÇI Cpnslitulç~o 

nº 7de 1961. 
Dá nova redaçâ~~ 'ao art. 65, item 

Até .15 de dezmlJro de 1963 - Re- ! Eurico Reúr,de d i 
querrmentQ r!!t '181-ü2 apro\fadc 'em João Agripino - qcslgna.~c em •. J3:'4-.1Q,63','.. '- es ~?aà~ 'em-
:'. de dezfubro rte 1962. 23.4.1963;' . .. 

. ., 'i1" b" P t'd Silvestre P ;,:icles designado ,JOilO AgrIpino de.5ignad o 
:em !,o: - ,r J OS . 2~,4.196~; .• ~ em '!~-4-19€ª; . - , 

1 Menezes t'lmentel ~ PSD A . J' \'" . '. R " ~"tte.. p,'nhelro _. d I ti - ure 10 lanna de"10'nado em :c. Lly 0arnelro - PSD. VQ- V< es gna ° em :.la 4 1963 ' . &--'-~.. • 
3 Lybao da'Silveira':"": PSD- 23.4,1963.--' 1 _" . .<'- .~ .. - '" ,~" 't-

·4 F~ftérson- de AgUIar., - PSD sena.dores _ 'Partidos Prorrogação: 

1. da ConstituiçãO -Feder~., 
'm 

IDlspôe 'sôbre as matérías da 
competencla pnvativa -au' Sena.rj(, 
1ncluuido as del.própor-·'R -='e:xórie 
ração' doo Chefes de .áussác Jfç!õ~ 
mátlca de canlter · ... ~!mánente f 

aprovar 'o cstfl~éleGjmento',' rórnpi. 
menta e reat,ahfPnIu: de' re181;Ôés 
~ilplomáttcas com pases estran

. gelrOS) " 

5 GUido Mondin - PSD. ' .. 
6 Pmto Ferre!ra _ ,PSB. 1 .íefferson da _-:l.guie.r _ PSD. ;hé 15 .. 1:l-1!J63 - Requerimento n,9 : 
7 Bezerra Neto _ PTB.· 2 Wilson à-onçf,lJv~' _ FSO. 'ISfHi2. aprov8do'em~12~12_1963--
8 Antury, SHva,- - ·TE. ," I ; . "!' .,,' 

9 VIvaldo lüma _ P'l'B. 3 Ruy carneifd - PSf1. \,.:., Membros -_ ':~:,~!dOS 
10 Dame. Kneger - ODN'. 4 Lobâo da àíi-veira'..:. PSD . 
11 EUrtCu Rez~!lde _ ODN. ' < ~ 1. JefferSl..ID de AgUiar - PSD' 
1'2 Milton UampoJ _ UDN. fi. GuI1:lo "Mondin - .PSD, ;! "1'uson vODI;tÜVes ~-'-- psb- . 

13 Rerlb~Jdo vleÜa, -< UDN. ~ Si!vestn; pé~\Cle.. 'l'· ·PT~. :L Ruj' Cai:nêlro '..;.. PSD • ' 
29 14 Lopes da Costa. - UDN, ' " ~··f ~; 4. Lobãu da ôllvelra :.-..:.' 'PSD 

Eleita em 4 de outubro de 1961, sal
vo os Senhor e Senadores: 

15" Aloys.1o de Ca.vall'l.o _ PL. 7 NogUeira da. Oama - P',::ª. 15. Leite Neto - PSD 
em 31.! 16 Lino de Matc<;. - ~. 8 Barros ·Câ'rval1Í..;·· _ PTB. 6, Meneze~ Pimentel - .... ~So 

Gmao Mondm _- designado em 
di' Cl'utubro de 1962; , 

VlvaH10 Lima - designado 
de março de 1962;' ; 1. SHvestre Gerjcles. __ ETB 

9 "t.gc - ?1"l:S. NogueIra da Gama"':' .PTB Ruy CarneLro - desígnado em 23 
de abnl de 1963; .: '1 ' 

Wilson Gü.nç'alves - q~slghado em 
23 de abril de 1963; . J 

Comissão Esnecial do Projetti 
de Emenda à '. Constituição :~; Milton Camvo.s - UDN 

I' "I • . _ " ~ , 

Herlbaldo Vieira - UUN 

EurICo Rezenâe :.. deslgna-dO em 2~ 
de'ab't'il' d'e 1963: ,.': .. -" I' 

plÚUJ. Ferreü;!i. - de2Jgnado :m 20 
de abril de 1963; .... ; " ~ 

Acrescenta UspositivQ ao arUgo 
15 revoga o hem V e o § 69 'do 
art1go.)9 su'1stttuiu o § 59 ,do ar· 
tigO

o 
19 e o' ut. 22 da Constituição 

Amaury Silva - des1gnadQ 3m 2B 
de abril de J963;·- (Modifica o regime de discriÍn1~ 

. ,,' .... :. ~ ~naçâo de" rendas>. . 
'- Prorrogações: .. " . 

~ , • Eleita em 20 de novembro de 1961 
At~ 15 de .dezeillbrO qe 1~~2 - Roe .. r salvo QS Srs Senadores: \; : 

quenmento nq, ,-·'!"·tl1r aprut/ado em-i.4' ','. 
de de2enibro de' .l.U~l :l.!'.t. ';'oi Barros -. Q!U'Vall1o - Designado em 

\·.t, ,." H 30, de março de ~962; :, 

Até 16 de iezembrD de 1963. ~ Re.. r Guldd 'Mondíl1' _ Deslgnadr em 19 
quenmento nq 78Q- 1i2. apruvado em 12 de outubro de' 19&2; . :' ~ , . 

t '; '. _ • 
12, Lopes da Costa _ UDN . ~\ 

13 João AgripinQ - UDN, 

'14 Eurico Rezenqe _ UDN 

l~ ,)~?hat Marinhe _ S(legell~a 
.6 Uno' de Ma~o~ -"?IN, 

de dezembre; de 1962, ~1""'; -, '~" I 

~,o!llbros".-; 1" ar'tl,dos ' -JefferOOD" de Agu1aJ' - deslgnad<l Acrescenta parágraftJS 4l' e 5'" ao 

9. Barros Carvalho'~ n:8 1 z:\ 
10. Milton Campos' _ (1'IjN' 
U. Heribalda Vieira -'-OlJ-N 
'12, E~rioo Rezende' _' UUN 
13, João Agr1p'ino - UON 
14. Damel, Krieger -' trON 
'15. AlOysio de CarvalbQ _ PL 
I~. Aurélio Vianna ';:';;'" PSB ..... 

··-u 

Comissão Especilll do. Pr~i~tG 
, . de Ernen~a a 1'0.,n,sl1t,u,,'I,'c,ã.G .. , 

ii9 2, ae 1962: "'. t. . -~ " ... 
nnstltui nova di~crtmfnação de 

rendas em favor _ dos Munirlplos 
brasileiros'·, .. ~. .'. . '!-. 

. .. em 28 de abri!. de 1963; art, 2S ·da CoIlBtit"J'ção Federal 
Ruy "6arnel!:o _ d~~1g:na.do em 23 (Crjaçác/-!,,~ '1J~!~S' ·~Ú~'j:1P;OS~. Elt:ita' em 23-5-1952. salvo Os Sr,'. 1 Menezes ,Jin'lel1~el _ PSD, 

2 Wi1son oGnçaJves - PBD. 
3 LObão dá Bi1V€'~ra - pSO. 
4- - Ruy {)arnmro· - PSD. 

dEt~abrlr de 19ô3;' -,' . Eleita em 2S 3 1962, salvo, os J?rs -...,ena:autes:· -.. -" ~ 
I., Sena,r ores' ~ \NU ~ G d Eurico Rezenue _ designack. em 23 ". ... .. so~. onçajves - ~Ignado em 

5 Gui do M'oriClin - ". eso, 
6 Silvestre·e·_Pé,!(!!es !::- PSD. 
7 VtvaJd<.} UttÜ''';''';' PTB. ' 
8 Amaury Silva - P'l.'ll, 

~e- abril de ma3; J - (j-Uido ,Mondin _ de,'ügn~do em ., ,:.t~-~-l~~S. ". .,.,. 

d ~~rUUl'Y ,Silva
63 

- designado··em ?3\ 29vJRs~~q~6.on~~~;ves ~ d~lg~'d;' e~ 1.i3~:!~6~e~ ~ 'design~d~ rlm .••••• 
,e a ... 1(1e 19 ; 23-4~1963; '~'~, .~l.·., p ~ 

Bezel1"s :Neto· - clesl!fna~o em. 23 Etlricó -Rezende _ destD'nada 'em' . Josaphat Marinho - 4esigr.ado em 9 Pinto i.1'errt:1ra _. PTB, 
-o iO Eurico Rezende _ UDN. 

11 Daniel Krieger '_ UDN. 
12 'Milton Campos - ODN. 
13 llelibuldQ;VISir. - ODN', 
14 _ Lopes da OQSta::- ODN. 

~e ai.?":: de J.9§; 2~-4~963: .r>-... ..,...',' '- "'. , ,., !,'<I13-4- 1963;' " ' • 

P "'"'rogaço-es' JOM am:lplno - q.eslgnado em "Eurico Rezende -_designado em 
r~-""_ ", • 1~_4 .. 1963;'tJ ... q. _' .: , ... _ '. ~ 23-4-1963; . 

Até 15. de, dezembro Cle 1J62 - Re· C 

15 . t\toysio de "Carvalhd'_ PL. 
16 Lino,lde Matos -. 'PTN. 

14 de, dezembro dê 1961: ~_.- , ':3-4;,,1963,. _ _ ... . ProITogacãv: 
quenmento. n,'?' 605~61., 'aprovado -em . atte. te Pinheiro· - d.esig~ado em I . 

\ 

AtE;. 15 de de~emb!"o d~ 1963 ~ Re~. ~Pr~r;~gaçâ9.!;"~';&" - ~- ~ , ~ Até' 15 12: 1~62 - RequerimenUJ nO 
querin."enteJ,' ri'! 'l82~62. R'Pl'OVadO sm Até 15 .. 12-1963 ;o.. H.equerHnentc o', -/U6.:.62,'atJf(:>vad!l em 1~.12 1962. 

_ • 12 d~ de'Zeml1r<J de 1002, ~. 4 11.\4-62, aprovado em 12"12 p {l2. ' 
Comj~s~ ~,pecjal do ~ro!e!.() : ',' Membros -Partidos / Membros -Partidos 

d~ Emenila ~ Conªt!f4!çaO I Jeilcr;on de;Agular _' PSD. 1. jefferson de Agul~ _ psri 
n '. 2, ,de HX)1. 2 Menezes' Fimeutol '- PSD; 2: Wilson Gonçalves' _ PSD 

Acn~scerÚ"". Item aó art.: 3~ do 3 FiUnta Müller - .f-SD. . • 3. Ruy Carneiro - PSD 
Capitulo n _ Presld.ente da ~e= 4 u'u!do M'JnçUn - PSD. 4. Lobão da Silveira -!- PSD 
pública _' Cia em~b(]a CoDStftu.. 5 Ruy Ca.rneiro ._" PSD. .5, Guido MCndin,' ~ PSD 
cional n9 4_ :le .961 que instittrtu 6, Amaury Silva. - 'P'fB. 6. Silvestre Pei-icles - PTB 
o' úst-ema ,1'1"1!lmpnlar oe J!ov~rrio 7 Barros uarvalho - PTS, '1. Nogueira da. Gama"; Pl'B 
-1S0tlre :,i' exonaa~á.Q.~ PDr pro;. 8 '''Ar~mi-rl) Fig-ueir,ooo -~. 8: 'BarroS- cÊtrvà1ho '.:.. ,P'l'B 

'posta ,do - Senado do' chefe 'de '9 Bezerra Neto ~ PTB. . 9 . MHton CampbS~ - ODN· 
ffilssão di')lotnáHcd .'de carAter ,lO Da.nlel-Krtégr--~ - UDN. 10. 'Heribaldo,Vlelra - UDN 

. 
pe,rm.J'lnente). . - - li Eurico Rezende '- ODN.- 11. 'Eurico R.ezende ~ UDN""-

12 Milton C<tmpos - UDN, 12, JOãó Agripino _ UDN . 
r!!\e~,ta' eni ~'~d'e outubl'O de 1981. 13 aêribalJo '[C eira ~ UDN. ,13, Lopes' da costa -- rro,f'.7 

,alvo os Srs. S3nnft()tes;' .. 1>(' R,uy P(llmelra.--. UDN. 14 ... Aloy-sio de caTva-lhri-'- l'L 
Vt"aldo Lin.l:L De:ügnatlo em 30 H" AIOys:o' de-Cãr'vallip '- PL. 15 Miguel Couto _ PSP 

4e"maiço-de'196~~; ,- 16 Uno 'de ~tos -' P'l'N; le: Ca.tete Plnheu;o - P'l'N 

L 
2, 
3, 

A, 
'5. 
6: 
7, 
8, 
9, 

lO, 
\1. 
12, 
\3, 
14, 
15. 
1", 
I 

Memb~as ';,;. Partidos '. -

Jefferson de Ag".ll9l' _ PSD 
Wilson GonQal.~e .. -. PSf 
ItUj Carneiro - PSD. 

'Lobào dA Sil?eira '- . rSD 
Leite Nete ~ PSD 
,\denezes 'l?tmeIlt.el' _ 'PSD 
Silvestre t>érlcles-:' - PTB 
Nogueira da Gl\ln~ - PTS 
Barros Carvalho -_, PTB 
Milton Ca!Upo~ _ tlDN 
He:lbaldo Vieira - 'OPN, , 
Josaphat M.1rjn'lO -- ODN' 
Eurico R~zerlde _ UD.N 
Daniel Krl,,-gêr - ODN 
Aloysio de Cárvalbo - 'PL 
Lino de Mat~os -~. PTN· <' • 

, 



DI!\flIO .DO.CONGRESSO Nf.CIONAL (Seção I[~' 

Prorrogação: Comissão Especial do Proieto ~ 
de Emenda à Constituicão 
1~ 3, de Üj~2. . . 

Até 15.12.1003 
19{}-62, aprove.do 

_ Requerimento 
em 12.12.1962, 

IDispõe sObre a datA elo plehi&
:i+{) previs~o ,lW. .Emenda Consti ... 
;ucitmai nq <.;,). 

E:1e.ta em 10.7.·1962, sll.lvo os SIs. 
Senador~s: p 

Me~llbros _ Pa. tidos 
1. Jefferson de Aguia.r _ FSt 
~. ltuy Carne1rc ~ PSU 
3. Lol;lao qa s.~l . ..,·:ira - peD 
4. lj'ils.-on Gonçalves - PSP 

l Comissão E~llecial [ia Projeto 
n' de Emenda- a Con,;tituição 

n9 2, de 1 SÇ3. 
Altera Os arts. 111. 146 e 147 

õa Cornt1tuiçto Feder:!.l (retereh~ 
te ao direito rie prcprlcdade). 

Janoiro de 1964· .51 
. = 

Comissfro Especial tio !"roM~ 
de Emenda a COl1stituict,o 
n9 5, de 19l13. 

Da. "'lova reda:!:vo ao üem rI o 
fi,() § 4,9 dQ arti~o 19 da COnst:tll:_ 
ção referente,s aQ ltnPOsto 00 
Vendas a oons1gnn.ções: 

1. JQUerSQtl de Aguie.r -. P3D 

WUscn Q\}nçalees 
Lse1te Neto 
JoâG Agl.'ipinü 
Eurico Rezende e 

~ .. Benedito "t'Q.]lldares - .P;;O 
6, M~llezes Pimentel - PSD 
7. Va·go - 'P'l'B -
ij. Nogueira da GamiJ. _ F'rB 
9, Ba ffOS Carvalh _ J?TB \

' I. 
2. 

\ 8. 
.4. 
, 5. 
.6. 
, 7. 

Designe:da em 23--.1-1963 

Membro~ - Partidos 

Jefferson de Aguiar - pst 
R Uy Carneiro - P8D 

2. Ruy Carnei.ro --. PSI> '1 3. LObão da ~iJ\'eirn - Jf& 
4. Wilson Gonçalves - PSD 

Josaphat Malinho \u~Slll,nf;\QO em 
Q3.4.1963J. 

ProtTogfl.çãO: 

Ate 15.12,19t!$ - l.t.C\.lu~n.lllI!UW 
787 -62. a.provado em 12'.12 . 196.:l. 

10. Milton Cant!;'.ns - UDN. 
lO" .l!e!·;iJaldo Vieira. - UDN 
la. Josapha.\ adnho _ ODN 
13. Daniel. Krteger - [In' 

n Q 14. Eurico Resende - UDN 
1"5, Nfem de Sã. - PL 
16, Julio Se,te _ PR 

'\I.I.êtnbros- - partI<los 

1. Je!terson de i\.~uÚU: _ E SD 
2, Wilson G-o.p.çalV~.:> - PS:C 
3, Ruy Carnell'C - PSU. 
4 .. LObão da SUveirà - J?SC' 
5. Menezes Pi!rientel - Pt:P 
6. Leite Neto ~ flSO 
7. Silvestrfl ~érlcl~ - PTB 
8. Nogueira da Gama - P'!'B 
9. Barros Carvathc - PTS 

10. Mi:tón Ca .... npos - UDN 
11. He~·ibaldc. VLira - UDN 
12. JOão Agripino _, UDN 
13. '81.1rioo Rezende';': UDN 
14. Daniel Krieger - UDN . 
15. Mem de Sá _ PL 
ltL J~sap.{lat MarlnJ:~o - S/legr:uaa 

Comissão I'&pecial do Projeto 
de Emenda a Consliluicãó 
n9 5 de 1962. -

Pé. nova redação ao 3,I't.. 20 da 
Constit!-lição, 

lDeterm;na a entrega aos Mu· 
n~i!lpiüS de 30% da an'ecactaçàc 
do:'! Estaqos q!,la.q.do. exc~er as 
rend9S ~unjcipais). 

Eieita em 13 !} 1062, salvo oS Srs. 
Benaaores. 

WiLson Gouça!ve-li 
Leite Net.o 
Josaphat MarinhO 
l!;urico ~esf)nde 
:Mlguel Couto (c}e.sie:n.- o p.;n Z;-l de 

llJ;'U de 1963), 

P r0rrogaçâo: 

Até 15 12 19b3 
'189 62, n:l)rovado 

- rc.e(jueruileuw nll 
el.n 12 12 6::1. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
lL 
12. 
13. 
14. 
15 
16. 

Mem!:)ros - fa... t.it.·oc: 

Jefferwn .:te AgUiar _ E'SD 
Ruy Uarn..!iro - PSD . 
Lobão da Silveira _ PSD 
W:1:.õn Gonçalves - PSD 
Leite Nem. -' PSD 
Menezes Ptme-ntel - PSD 
Vago - PTB 
:"Toguetra da. Gl.ma - ~ 
Barros Carvalho - PTB 
Mi1Wn campos _ UBN 
Heribaldo Campos - UDN 
JI)SR.Ollat Marinho _ UON 
DaníE'l Krleg~" _ UDN 
Eurico Rese~:de - aD~· 
Mem de Sá - PL 
Miguel Couto _ PbP 

C.omissiio Especial ·do projeto 
. de Emenda à Constituição 

n~ 7, de 1962. 

Revoga. a Emenda Constltucio
naJ n'i 4, que 1.n.stitu1u o .sistema 
}W<-rlr.m·entlar de ,!:fuiêwo t:"o ar~ 
61 da Constitu1cão Federa:l, de 18 
de setembro de 1946, 

. Eleita em o.12.UH,,~, 
Senadores . 

salvo OS Srs. 

\"Il.,on Oorrf'filve.s 
"El~ri('D IJ.fsendt: 

Amatiry Silv ~ e 

Rauf Giuberti (deSIgnados em 23 
ce a •. .rll de 19t:3) , 

PrÕ-;':"uglÇ<.W:· 

Ate 15 1~ .1961 _. ttequerlmepto 
791-62, ap:nado em 12.12.1962. 

j 

L 
~. 
3. 
4. 
5. 
6. 
1 
3. 
9. 

j~). 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

Me.mbros - eartldos 

Jefferson de Aguiar _ PSD 
ft,uy ':'arociro - PSD 
Pedro l,udo"\'ic-:; - J?SD 
Wi1.~on O .... o{'c,ü·e,s _ PSD 
Benedicto Valladares _ -PSD 
Menezes Pllllt'"ntel _ PSD 
1\.ma.'lry ~ilV:l- _ P'l'B 
Nognf'irfl r'l .... jama _ P'I'B 
B1fro<:" Carva.lho - PTB 
M.11t.o:t r'!pnp~ - lJ1)N 
Hrri0aldn V'~lra - ODN 
Eurico Re.';pnde - UDN 
Da 'J;eJ r..riP?"f: - ODN 
João ,'X "'''';;"11no _ UDN 
Mern ·1., ~á _ FI 
Raul Giubt:Ú- _ PSP 

Comissão f:~fleGial do l'roíeto 
de Emenda a Constituicão 
n Q 1. deJ 963. -

Altera a redação do Inciso IX 
do art 157 dtt Constituição lre~ 
ferente ao trabalho .de meDor~.~ 
e mulheres e ao t.rbalho em 1n
dustria~ insalubres), 

DeSignada em 'l3-4-19S~ 

Co~is~~o Especial do Proleto ( 
d~ Emenda à Constituicãol 

Membr..o.s -- P,ut1dot 

1. Jefferson de. !\guiar _ PSI nq 6. de 19ê2. ' 
e\/tera a :-eda~ão dos §§ 19 e 

2\' do a.rt. 60 da Constituição 
Federal, . 

(Aumenb ,ara 4 o nórr.ero de 
represent.ante.~ dos ~tado.~ e do 
Distrito Ff'cleral no ,euoõo). 

~€';ta em 13.9.19-62. salvJ os Srs 
~enfl.dores 

TI).c:.;aphat MarinhO 
Wilson GoncalveA 
Eurico R,e::;ende 
Jul'o Leite (designa1os em 23 de 

a.bril de 1963). 

2. Ruy CarneIrc - PSD 
3. Lot'Üo da. ~~'\'elra - ?SD 
4. 'Wilson GlJn~llJves - ?SD 
5": M.enezes D;mentel ~ PSI) 
6 HeribeJd.o Vieira. - E'SD 
7 . .l\..mqur{ StJ\'a - '?TB 
8, S€:!7.erra ~eto - .P'1'.B 
9. VagO - p'rB 

10. Silvestre Perlcles _ M-", 
11.· Arthur 1[1'1liJio _ PTB 
12. Euricc R~ende - (JDN 
13. M;Jj./lfl C>tmpos - OLIN 
14. João 'Agripinc - ODN 
(5. Josaphat Marinho - S te"5'C'rt'..'ia 
16. AloysiO de Carvalho -, PL 

8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

Lobão da Snveira. - esc 
WiLson Gon,r..sves - PSD 
Menezes PlUlentel - I?SU 
Leite NetQ - PblJ 
Amaury Silve. _ 8TE' 
Bl!zl~rra Net.o - P'I'1:!. 
VagO -' P1B 
SilVEstre Pérlcles '- PTB 
ArgBmiro ,de Vigueir€Oc - t" .... d 

Eurico Rezende - \l:DN 
Milton· Campos - UlJ!'l 
Dan:ei f{rieger _ UDN 
JO':;8.phat Marinho - S. legenda. 
Aloysio de Carvalho - PL 

COllJissão Especial do Projeto 
de . Emenda a COllstituicão 
n~ 3, de 1,963. 

\ 
Oá,..-nDva redação ats artigos 

n.~S 26 e 63 da Com.tltll1çh.o ~e~ 
dera! !adzpÍnistração do Distrito 
Federa! e matéria da competên. 
cta. privativa do senado). 

Eleita em 2~5·1n63 

Membrcs - Partidos 

5. Menezes Pimentel _ eSD 
6. Lefte Neto - PSD 
7. Ama.ury Silva - .PTB 
3. Bezerra Neto - PTB 
9. Vago - P'IB 

10. Humoerto Neder _ PTB 
11. Argemlro de FIgueiredo 
12. EuncQ Rezehd·e _ onu 
13. Milton Calljpo.!! - 'UON 
14. Danlei Krie:ger '- ObN 
l~. Aloysio de Carvalho - i:-"u 

PTn 

16, Josapbat Marinho - 2equ!.'nos 
Partidos, 

Comissão Éspeoial para efetuar 
Q levant;jmento da produção 
mineral !lQ pais e estudar os 

. meios capazes de lJQssihHitar 
a . sua industrializ:açãd. 

/Criada em virtude da aprova ... 
((fio ~m l8 9 1963, se.ss(jl} '!xlf.J\jr
dinétr1u, do Requerimento n~ .. 
68:'1·63, io Sr. Senadol !o:se lt;r .. 
mlT10) 

(9 _~MBROS) 

Membros - partldos 

José F ~!icJano ~ PS.Q 
1. 
a. 

~efferson de AguIar _ PSl 

RUy Carnelro - . PSD 

WIlSon. Gonçalves - PSD 

MeneEe Pimentel - PSD 

,~ite Neto - PSD 

.1 AtUlO roiHana - PSO 
EugétllO Ban os - PSD 
JOse grmlnu (Relator) _ I'TB 
Bezerra Net.l) _ PTB 4. 

5. 

6. 

7. 

8, 

9 

10. 

11. 

12 

13 

14. 

16. 

Arnâury l::)Ilva _ P'1'B 

Bezerra Neto - P1'H_ 

Vago _ P'l'B 

Eduardo Catalão - P'T8 

Va.sc~ncel('5 !'Qrres - ! rb 

Eur1co REzende - UIi,\; 

MIlt.on Campos - UUN 

Dl(mel KrieJer - UUN' 

AlOYSIO de Canu .. ha 
Partld()~ 

16. Jo;:,apn<tt 
PartidoS 

Ma,lnhu 

Comissão Especial do ,-rolelo 
de Ementla a CQ.13n\UlCão 
n~ 4, pe H:63. . 

Dá cOva red·ação a,,& art.s A4 e 
45 ua Cunst.t:J.l~·ao t<·~tltrtl> p __ , a 
coril.!ecler IID'lmdac1cs aos .. ereq.
dores: 

Designada em 20;)·1963 

senadol"e8 - Pà-ftldos 

Jeffersun Oe Aa"uJar - 1.,)'::"") 
Ruy )arnelfO - ::>81) 
LoQào da "$llveil'B. _ t>-=,lj 

Wll.'5UD OUIlC'UJVes - t:>:::H. 
MenezeE Plfielllel _ lJoôD 
LeIte Neto - I?SD 
Amaury Silva _ PfB 
Bezerra Neto - PTB 
Pinto Ferreira '- P'fS 
Siive-stIe Pencles._ P'rB 
Adalbert,o 3enn - P'Tb 
EurlC~o Rezende _ UDN 
Miltun r,a:npos - UDr-; 
Joãó A<!~)pl:10 _ UON 
AIQysl(l de :f\rll!1lho ~ P. 
Josaphat MarinhO Sllf /1"l1rlri 

I 'Me·o 8~a'{a - PTB 
Lopes ia -..:'o.sta - qDN 
Milton campos -~residente - 'JIJ:"'l 

I 
Júlio Lei'e_ Vi('.f'-Prf'<;ld~Dt.e - Ce· 
quenas \.E'pre~-ent.a~ôes. 

Comissão ES~eoial para o es· I tuJo dos efcltos da Infla- g( 
e lia polítl~a trllllltán3 e 
camlJi:!1 ~ôi~fJ' :::3 em!Jrê:.a~ 
pn\J~t!r"'. 

(Cr'c.C'G em drfuctf da (m/r.,·a· 
ção, eM ~ d·l1~ J (10 ! .. e,j/~tf.,,·1 '1· 
to' "!-' : ..... H tI c!.::l .~-e'lfHt'J, (/0:'1·,'0 
Vze·raJ. . 

15 AiEMRRCSl 
[I.1 p m l )10J ~_ partldc:; 

AtP.:o (O\,n',·ua lP:-P.~\1:·)tel _ P.;S" 
JOSf> t<""el'L:'<lllu l Vtce·j.lre.,loen°t!J 

Ptil) , 
Jose Ermll'io Rr;.;.tor - PTB 
AdolPhU I."r>õn"o - U))~ 
Aurél,o Via!ú1a - Pê'lllf'IH.S R_'p;;;-

sent'd1;O\!::,. --:. 

rOl1ÍSS§o. Parl~n-:31n~r de 11, 
o.u5rito <:ara f:Vzrtnuar '; 
nqult'lCão, pelo G.ovêrno r 8-
d9ral dos a~€rV~3 de C8õ1°" 5-
cion~[jas (le SefV!COS !'l,":i, 
cos e sÕ/lre a i1l10ortec~~ [I~ 
chJ~as de aco tlar1! a CO~l
P3n.hia SlderúrQjca l\!a:!Q::.~I, 

16 :\lÉ:.;:~nos) 

1Crfad.a pela ResOlução n? 11·6.11 

Memb1"os _ Partid·Of 

! Jf>ff~rsor' de I.gular - PSD 
I Lf':~e Ne!:{J IP"p!"dentel ....; PSP 
1 Nf'!~iln MaC'llil() - PTB 

J):,\o I\grj~Jinc II?el:l.tor) _ TIDN 
JÜMl."'h~lt M,1";nho - f'eollelliis 

oreFentaç es 



. '52 Têrça-feira 7 D1ARIO DO CONCRESSO NACIONAL • (Se,~ão li)" Janeiro de 196'1· 

Comissão Especial do' Projeto 
de Emenda à Constituição 
n9 8, de 1963 

IOrlglnâr1o da Cllmar. doa 
, DeputadOS) 
Que dá nova redação ao I t< do 

art. 118 da CollEtltulção Federal 
(autonomia doo Munlclplos).: 

:oeslenação em 22 de ,outubro de 1963-. 

Membros - Partidos 

JeIferSOn de Aguiar - PSD; 
Ruy Carneiro - PSO: . 
:WilSon aonçal... - psr 
José Fellclano _ PSO; 

Lobão aa SUvelr.. .- PS!" 
Bezerra Neto. _ Pl'B; 

Edmundo L.vI - 1>'tB: 
Argemiro de Figuelredc PTBj , 

Melo Brag. - PTB; 
Milton çampo .. PreSidente - UDN; 
Aloysio de Corvalfo _ UDN; 

Afonso Arinos - lJON; < 

Eurico Rezende - UON; 
Josaphat Mal1nho (Relator). _ Pe· 

quena.s Representaçôes; 
Aurélio Vianna - 'Pequenas Repre· 

Comissão Especial para o es
tudo das causas Que dificul
tam a produção agro-pecuá
ria ··e suas 'repercussões ne
gativas na exportação. 

José 

cCriada em virtude do Requ.e
rt~ nto n~ 569-6'1, do sr senadO? 
Jose Ermtrto. aprovado na sessé? 
de 2\.o-8-1Sü3l •. 

.5 MEMBROS) 

Membros _ P,L'rtuluó5 

~el1ClliDO _ PSD 

Sigefredo Pacheco tVice .. presidente) 
- PSD 

José Ermido (presidente) - PTB 
LOpes da. Costa - UDN ) 
Aurélio Via.nna. tRelatot) - peque-

nos partidos. 

Comissão' Especial para o estu
do dos eleitos da Inflação e 
da política tributária ecalJl
bial sóbre as emprêsas pri
vadas 

(Crtada em vir1u.de da (~prova. 
ção, em 2-8· H.J63, df, Requerimen· 
to nQ 531-63, do SI, Senad01 001.1-
véa Vidira) 

senteções;' 1 
Júlio Leite' (V\ce-Presidente) ..:.. / 

Pequenàs Jlepresentaçôe~. 

Membros _ c,.partídos 

f qIJo Fontana 'Presidente) _ ~D 
José FeJiciano (Vice-Presidente) 

Lopes da costa 
MJlton Campos 

UDN. 

- UDN. 
Presldf_1te -

Julio Leite - Vice-Presidente 
"3, .J.uenas Repr<>sentações. 

Comissão Parlamentar de In
quérito para averiguar a 
aQuisição, pelo. GQvêrno Fe
deral, dos acêfVOs de con-. 
cessionãrias de serviços pú
blicos e sôbre a importação 
de chapas de aco para a 
Companhia Siderúrgica Na
cional 

Comissão Especial do Projeto 
de Emenda à, Constituição 
nº 6, de 1963. 

Altera o art, 138 tla Constitui, 
ção Federal ú-nelegibtztdaàeiil. 

Projeto de iniClatiVa do S,. 86 
nadof Aurélio Vianna. , 

Deslgnaçãq em 2-10-J963 

\ Membros - Partidos 
Jefferson de Aguiar - PSD 
Ruy Ca1'ne1ro - PSD ) 
Wilson Gonçalves - PSl:) 
José Fel1ciano _ PSD 
Wa.lfredo Gurgel - PSO 
Argemiro de F'lgueireào - PTB· 
Bezerra Neto - PTa fCrtada pela Resoluç/'''' "9 11 

de 196~). Silvestre Pérlcles - P'n: 
Edm undo Levl - na 

15 .\:f&\:IBROS) 

Me'hbros ~ Parttlos 

Jefferson de Aguia.r - pso, 

Leite Neto IPreslJente) _ PSD, 

Nf'J~l\n Maculan (Vi..;e-PreSldent: ' 
- PTB. \ 

." 
. João Agripino (Relator) .- UDN, 

Jo<>annat l.!arh)ho _ no 
),esentaçôes. 

a: R~-

EuriCO a,e:be.ode _ UDN 
Milton Campos _ UDN 
Alors.lo de Oarvalho _, ®!.J 
Afonso Arinos - UDN 
Josaphst, Marinho. - Sem Legenda j 

RaUl GiuLJertl - Pequenas Represen-
tações, 

JúliO Leite Reql'enas Representa· 
çôes. 

) 

Comi~são Parlamentar de: -In.l 'Comissão Especial do Projeto 
quento para apurar os. fatos de Emenda. à Constituição 
apontados da t~lbuna dp se.-, hº 7, de 1963. . ./ 

. PSD. .. nado,· na Sessao de 23 d~ Da . nova redaçdo aO I 49 do 
corrente, e outros relaciona- art. 182 da ConstituIção Feae,..l . --o I JOSé Enni1io (RelatOr) - PTB. 

Comissão Especial para estu- Adolpho Franco _ tmN. 
dos nom irreQularidades qra- ttram/elenc'a para a roseroa do 
ves· e Gorrupc· a-o no Depa'rta- milita, da ati,-a que se cand,da-

tat a cargo elet,vo). Proteto :"'" dar a situac2.o da Casa da Aurélio :IGnna _. Pequenas Repre' 
sentaçóes. 

Moeda. 
mento dos· Correios e Telé, "n'ela'iva de S1. SenadOl Awe, 0 

f VIanna. 
gra OS. D~Slgn.ção em 2-10-1963 

(.,Ttada em viJ'tude da -,"-prova· 
ção do Requenment, nV 'jdl~63 do 
Sen Jefferson de Aguiar. :a ses .. 
8io de 14·8-63. 

Designação (!n1 28-8-1003 

Membros - Pc..'Ttidos 

JetIerson de Agul.lr (:;:-. 
psu. 

WilSon Gonçalv€',s - PSD 

Arthur VirgOlo - PTS 

~Edmundo Levy - PTB 

Adolpho Franco - UDN 
Eurico Rezende. fVice-PreslUeOLe) 

UDN 
Jo,suphat Marinho - S\ Legend" 

(Oria.da em virtude da 'QÇJro-
Comissão tspecial P3ia··eTetuar vaQão· ~m 7·11-196a, .sessãoox- Membro. - partido. 

O levantamento da produção tr.ordlnárla. da re"'IMão n' 32. JerIerSon de Aguiar _ PSO 
. d 1 t d de 1963, apresentada pelo Senhor: RUy Carneiro - PSD 

mineral o pa s e es u ar os Senador Jefferson de Aguiar e Wllson Gonçalves _ pso 
meios capazes de possibilitar .outros Spnh'res Senadores), José eellciano _ PSD . d t· I'" (Criada peJa ReSOlução n9 32, de 1963} . a sua In us na Izaçao MEMBRO~ _. P ARTIOOS Walfredo . Gurgel- "SO 

. (Cria~a em mrtude da aprova- Argemlro de FigUeiredo - PTB 
ç{to. em 18-9~196!l, sessão extraor- ~ Presidente: Wilson GonçalVes - Bezerra Neto - PTB . 
àinária. do Re((uer~me'!ltc n~ MSJ PSD . Silvestre Péri~les _ PTli 
de 1963, do Sr. Sena,.dor, Jose Er- Vlcc~P.'e!'lldente: Leite Net(f _ PSD,. Edmundo LoVI - PTB 
mtifO). . . Relator: Eurico Rezende _ tTON Eurico, Rezende - ODN 

Jefferson de Agufar - PSD Milton Campos _ ODN 
19 M~tBROS) AtiUo Fontana _ PSD . " AlOysIo de Carva{ho _ UDN 

,"'I-le?!l!:Jros -' PCLrtido.. Artur Virg010 _ PTB ! Afonso Arinos _ UDN 
José FeUcHlDo - PSt>. Bezerra Neto _- PTB Josaphat Marinho _ Sem Legenda 
Atfllo Fontana - PSO. . Allréllo Vlannll .- P'I'P Raul Giuberti - pequenas Represen-
Eu:;l'\nio Barros' _ 'D'."? Júlio LeIte - pTB - tações, 
José Er'~,írto [·Rela.tor) t'" .1....... Melo Braga - PTB 
t)"~~rre N€'tô - P'rB. Joãn J\~I'iplnn - UDN 
Melo Bra..ea. _ 1; TB. Danlel Ktleger - DDNo. 

JÚliO Leite 
J cO ... 

Pequen.u; Repre.sent.tJ.-

'. 
/' 

, 

, 
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SEçAO 11 

\ 
ANO XIX - N." 5 CAPITAL FEDERAL QUARTA-FEIRA, 8 DE JANEIRO DE 1964 

- -;q-;-z 

CONGRESSO NACIONAL 
PRESIDÊNCIA 

(RJ'pUbllC9_-se por ter saíeto com incorreções) 

Faço saber que o Sf'DDdo Federal aprovou e eu, Auro Moura Andra
de, PreSidente .1~ têt'mo:-. du art. 47, li:) 16, do Regimento Interno, pro ... 
mulgo a -;eguin;'f, 

RESOLUÇAO N' 37, DE 1963 

Apasenta () Redator, PL-3, José dI). Silva Lisboa 
Art. único, E' aposentado, nos têrmos do art. 191, item t. da Cons

tituição F€:aera,... com~ljnado com os artigos 341, i't€m !lI, 344 e ;H9 ja 
Resolução nl? 6. de 1960. o Relator, PL-3, do -Quadro da Secretaria do 
~f'nado FCleral, José (la SDva Lisboa • 

. <:;p.J1t!do Federal, em 15 de dezembro ~e 1963.. , 
AURO MOURA ANDR!I.DE 

Presidente do Senado Federal 

Faço saber que o Congresso :Naclonal apl':DVOU, nos termo..,,; do art. 66, 
nq t, da C<mstl.tuição l<~ederal. eu, Auro 'MouYl:\, Audra4'e, Presidente, pf04 

m nlllfl o seguinte. 
DECRETO LEGISLATIVO N' 31. DE 1963 

Ratifica Q protocolo de Emenda da convençao para a 1jJUJlVa~ 
ção de certas regras relatlvas ao Transporte Aéreo znternacwn-:d. 
concluído em Haia, a 28 de setembro de 1955. 

Art. 1<:' Ê ratifica·do o ProtocolO, concluído em Hala, a· 28 de setembro 
de 1955, de emenda da Convenção para a unificação de certas regras 

relativas ao Tra.nsporte Aéreo Internacional, firma.da em Varsóvla. '3 12-
de outubro de 1929 e prü!Uulgada pelo Decreto n 9 2'O.'lS·1, de 24 de no .. 
vembro de 1931. 

Art. 29 &te decreto legislativo entrarã em VIgor na data d~ sua 
publicaçã-o, revogadas as dispvsiç6es em contrário. 

Senado Federal, 12 de dezembro de 1963. 

A URO MOURA ANDRADE 

Presidente do Senado Federat 

InStalação da !1} sessão' legislativa extraordinária da 5~ legIslatura 

O Presidente d'O SenadQ Federal faz saber que, CDnvocado o Congresso 
Nacional, de acôrdo com o art. 53 <la Constituição Federal, por inicIativa 
de mais de um têrço do Senado Federal, para se reunir ertraordinària.
mente no período de 16 de dezembro de 1963 a 8 de março de 19-64, a 
instala.ção da sessão legislativa correspondente a eSSa convoc-açã.o reali
zar-se-á, de acOrdo COm o disposto no art. 1Q, nO I do Rt?gimento Comum, 
na primeira. das citadas datas, às 11 horas, no Plenário da camargo dcs 
Deputnd'Cs. . 

Senado F!õderal, 11 de dezembro de 1963. 

AURO 'MOURA ANDRADE 

preSidente 

! 
SENADO FEDERAL 

ATA DA W REUrJliiO EM 714'75), de 23.12.1S63 - Restitui dou; 
dos autografos referentes ao Projeto 

DE lAmEIRO DE 1964 ~ tn" 502-63 no Senado) que: saneio-

I a SESS -O LEGISLATIVA EX nudo, se transformou n' Lei número . A . 4.318 de' 23.12.19-63. que orça. aRe· 
TRAORDlNÁRIA DA 5~ LE. eeita e lixa a Despes", . do. Dlst<lt<> 

GISLATURA' Ir:d~~~i. para o exerelelO fmancelro 

PRIlSlDtNCIA DO SR. JOAQUIM R t 
PARENTE. . I eSjJOs ~ a pedidO de informação 

dQ Senado: 
As 15 horas, acham-se presen-

t.es os senhores senadores: Aviso nf) GM-2:10B-R, de 17.126a, 
:lach.1.rias de Al5sumpçãC' 1 do Sr. Ministro do Trabalho e ?Te-
Sebastião Archer. v.idência soc~al., !eferentc ao R.egue· 
Joaquim Parente. rl!Uento de n 63,,-63, do Sr. SenadOJ 
Bezerra. Neto. (4l Llno de Matos. 

SECRETARiA 
DO SENADO FEDERAL 

Atos do Diretor-Geral 
o Diretor-Geral defiriu os seguin· 

tes .l·equerimento;>,: . 

I
conrorme declal'nção daquela A'Jt.'lt
qUlll; 

1'l9 DP~4.50-64 - dé Felipe Q,Jmes. 
Ajudante do Administrador, ~L-6. 
em que solicita sustar o :='lll5.rio-fa .. 
milia em relação ao sua espô.su, a par
tir de nov€-mbro de 1963. 

NO DP~384-63 _ de Caio Cesar de- Abonou, de acôrdo com os art1~o .. 
Menezes Pinheiro. Redator, PU4 3, ~m l€Q item LI e 302, do Reiulamcn~.o 
que solicita o cancelamento do seu da secretaria, as faltas relativas <lO 
pedido de licença especial de que tra- mês de novembro de 19-03 dos se .. 
ta o Requerimento DP-2f5-63; I gUint~s funciúnál'ics: ' 

N9 D~~425~63 ~ de Luciano yj. -:, de. ~lza Loreiro oallo;tJ: Oficial 
eira. Medico, PL-3, em que sollcita Legll:;jatn:~~ pL--4, no dia 2"\),. 
conta.gem de .tempo de s?rviço pre.<;. - de !1",C7Il1-l da ~ostD: e Silva de 
tado ao Mintsttr.i.o do 1'rabíllh0 e Cast~o, A:UK"lm.l" L~"l..:ol.atlVo. PL-10, 
Previdência Social, n-:..lm {;<)tn.l de 1.251 no dia 26, .. ',,-~ .. 

-O S~ n"'''''<~I-ENTL'. O SR pRESIDENTE: dias' - de J~ao Bail~ a ~<;ta. AUXlblt 
_"": 1l:.u. ..... .:J ~ c~. .' .' de Porta na, f'L~ü, 1"0 :ila 27; 

A llista tde dPresenhga acm<to o .,pom-I Já decorrido o praZO regimental" 4e ~~~r;>P:M~~t:i~o -Ofi~i~l ~~l~!t-~tl'~ ci111 f ~~i-r~t~~~ U;p'l~:~ nBo"d~;"'~'''. 0(1 .. 
pal'ec men -o ~ Seu ores Sena",l()rf;;5, espe1'a para a efetiv~ç~o de quor m . ,.... -,,'" "~o .~ -'~' • '-<l, .... ~o. 
número insuficiente tlaar abertura cta ~'ni ".cj 10;:" t; PL4 8, em que solícíta ceja c"ne ·hdo - de .I?:::.ulo lrin,:,u Po:-te.~. ú'lX;lia!' 
sessão E' o seo-uinte o'" exped'f> .... te 1 mo eXJg:.l () pe egunen.p n·)O salário-família em rela<>-§.o ?O~ ~r'l', I f" , Ir.tivn, PL-10 De) d\\1 25. 
encam'inhado A ~\1esa' , .... I'terno, encerro a presente reumao. dependentes Fernamh César c- I~:]f~ ~ecretarla dI) S:,nJdo F:-rl ..... 1.J "'tn 
. ' .~ .los Alberto, a partir de abril -:1" Ig~.: ~ (1 '~""-':nrl'r: de 1:-'13 - .. hn"" j{) 

Mensagem do Sr. PrE~\.d{'\1tp da EUc€l'ra'Se a Reumao. às l~ldata em que ~EÚ e-:'O'lS!) ,fl'11';J ,1""00' ( .) '.';,,-1 .... ,. R;bci1'O Scl1ait\l Dl. 
República n4) 36~&-1 (nO do orig'em poras e 5 minutos. no cargo de P!,o:;mador dv LA P r. n:t.;ra. G.J. tJLs.:iull 
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MESA 
- Moura AIldlect. (mD 

!O. 

SENADO GWdO MonCUD (PSD) 
Va.sconcelo,s l'ôrre.s tP'l'B). 

Reuniões QuartMwteiras. as 10 ho .. PJ'esldente _ SP,-. 
vtce~ pre::;idcnce 

Gama «'Ta - MOI. 
Nl)g~le1ra da U. 

Adolpho Franco - Param\. 
lrineu .Bornhausen - santa Ca
tartna. 

FEDERA~ 
LlDERAr~ÇAS 

I - DOS BLOCOS PAR'flDAltIOS 
lUAIOIUA 

ràB. 

Prlmelro·Se<:retário _ UUl Palmel· 
l"1l IODN' - 14J~. 

Segundo-·8ect'etArto - CHIberta Ma .. 
rinho lPSD - ,3B). 

Tercelro·Secretário 
Sena (PTB - AVrtE>. 

Quarto-SecretárIO _ OQ':tete PJ
llheiro fPTN -' PA). 

primeIro-SUplente ":"" ].,)aC'Jtm pa· 
tente _ UDN - PU. 

Segnndo-SuplentC - O'lldo Mon· 
(lin tPSfJ - .:t8_. 

Terceiro-Suplente 
TOrT~ tPTB - aJ). ' 

REPRESENTAÇÃO P/\RTIDARIA 
l'AR'rIDO SOUlAL DEllOCRilTIl;" 

\tPSD) 

1. José Guionfar Acre tem exercJ-
3 EugélllO ti~j.I·ros - Marartilao. 

:d 1.Nbâo C1~ 6Hvrura _ P~t' •• 
:) .a'ttgmo Barros - Mllra.nllã,Q. 
~ ,s.ebastiâo Archer - Mara!lhâo. 
5,. Vlctofmu ,Freire {em exerClol.-{.. (' 

Suplente.' Sr. Mlguel Ltn:;) 
Maranhão. 

6 Slgefredo Pacheco _ Plau!, 
i. Menezes PjmenteJ ~em e.(<:lrc1ck, 

o . SUplente, 8r. Walilema., de Al'l 
cantftra l . 

8 WIlson Gonçalves _. ~JM!I.\~ 
9. Walfreao Qurgel - Rlo Li"hr.d~ 

do None. 
10 Ruy Carneiro - Paraíba. 
11 LeHe Neto - Se.l'g;pe. 
12 Antônlc< Balblno - Bahia. 
13 Jefferson de AgUlar - If:.1pb'~t.c 

Santo. 
14 Gilbert() MarInho - Guanabara 
15 Moura Andra.de - Sã.o pallla, 
'16 Atmo Fontaria - Santa Cata.: 

rína·. , 
17 GUldO MQIldln - U. G. Sul 
]8 BE'nedicto valadares - Minfu 

Gerais I 

19 FU nto Müller. 
20 JoSé Fellclano _ Goiás. 
21 Ju::cel1no Kublt.schek - Goiâ.s 
~2 Pedro LudoVI.C'Q - Go'ás: 

l'AR'l'IOO 
TRAH·\UHSTA Bi.{tlSII.f.lnO 

12. A>utônio Carlos - Santa Catarina: 
13. Daniel Krieger - Rio Grando do 

"Sul. 
14. Milton Campo! - Minas Geís.l$. 
lj..~Lopes da Sosta - Mato .O:r05o:)0. 

PARTIDO UBElt1ADOlt 

• IPLI 

1. Aloysio de Carvalho - BahJa. 
2. Mero de Sá - Rio Grsnde :ia Sul. 

r.\RTIDO· 'fRAS.\LIIISTA 
NACIONAL 

lP'l'NI 

L Cattete Pinheiro - pará_ 1 
2. Lauro.::ie Matos ~: Ef:· -, . '. 

l'L\RTIDO SOCIAL f'IWGRESSlSTA' 

lpsr, 

Lider; 

BarrO$ Carvalho - (PTB) - (PE) 

Vzce.LUlel;,; 

Víctorino Freire - (PSD _ MA). 
Va.sconcellOB 'l'orres (P'IlJ 

E/ .. I> .. 
J'efferson de Aguiar IPSD -

ESJ. 
Lobão da SUvelra _ IPSD - PAJ. 
Artur Virgillo - (P'TB - A,M.). 
Bezerra Neto - (PTBJ - i\lITJ. 

l\tINORIA 

Ltder: 

Joã.o l.gr!pino - (UD~'i - PB). 

l!ic8~Uderes: 

Daniel KTleger - tUDN - RS). 

Secretârio: Evandro Mendea Vlnn~ 
Oiretor ~Oeral. 

Comissão de Agricultura 
- t'l M&\IlBROS) 

Presidente _ Vago,
Vlce·Presidente - Eugênlo 

.PSDJ. 
B;lffOS 

COMPOSIÇAO 

P. S. D. 

"l'll'1LAItES 

Eltgênlo aiuo.s. 
Jose F'elieiano. 

SUPLF11TJ;;S 

1 Atilio Fontana. 
2 f>edro Ludov1co. 

P. 'I. B. 

: ·"lTVl.AllES 
1. Raul Gluberti - Es~ll'it-O Sa.n'-. 
2, Miguel COt:~o - Rio de Jane~ro. 

PAR'I'mO 
SOClALlSTA III1ASILEIRO 

Mem de Sá - tFL - RS). I 
PEQlJE!NA., REPRESENTAÇõES 

Nelson M'~ulan CLJcenciado). 
Dtx-HUit .:t.osado. 
R~uJ Oluberti. 

IPSBI 

1. Aurélio Vianna '- Guane.bara. 
l\lOVll\lENTO ·.fllAB,\UnSTA 

RENOVADOR 

tl\l'I'It) 

1. Aarão Ste~lJruch' -- Rio de Ja-
úelro. I 

P/UtTWO REPU"I.ICANO 
iPR, 

1. Júlio Leite - Sergipe. 

l;'AR'l'lDO OEl\JOVIlATA 

. IPU(;, 

CmSTAO 

1, Arnon de h,!...:..ll - A!:: ~oa§. 

SEM .LEá-eND.\ 

L J osapha.t ManntlO - .8ahia.. 
}, Henbaldo Vieira - Sérglpe. 

RESUMO 
fi a, r t i a o Soela. DemocráticJ 

IP. S. D.) .................. . 
Partido Traba:h:stu. Brasileiro 

(P. r. B) ••.........••••••.• 11 
Uni ã o Democrát~r.a NacIonal 

I 
I' 
I 

ttder: 

L1no de Matos -:- IP'TN - SP). 

Vice.. Ltde7es~ 

Aurélio Viana - (P;:'B - OS). 

TI' - DOS' PARTIDOS 

PSD 
Benedtdo valladares - (MO). 

Vice- Ltoerf;8. 

Wilson Gonçalves - fCE). 
StgeIredo Pacbeco - !PI). 
Walfr~do Ourgel - (RG) .. 

PTB 

l.ide-r: 

Artur VirgiUo - <AM'. 
vtce--Liàele3~ 

Amauri Silva fllcellclado). 
Vlva!,-': Lims <AM.J. 
Bezerra .Neto - L\11). 

UDN 

Lider; 

Dan1el Kr1eger 

Vic('~ Líde.res; 

m,S) • 

U'Rl 

SOPLEN'l'ES 

1 Eduardi Catalão f"') .. 
2 Aarão $teinmbl'Uch. 
5 Vago. . 

. '. 

U. D. N. 

"l'ITULAnM 

'Lopes da Costa. 
AntOniO ç:anos, 

.JtrPl.ENTt:9 

1 . Daniel Krteger • 
\2( João Agrlpino. 

SUBSTIT~TO!I 

Reun~óe4 

Quartas-felraa, às 16 horas. 
Secretârio: J. Ney Passos Dantaa. 

Auxl1a·r Legis!ativo PL-9, 

,.) Em substituição do Senhor 
Nel.!ion Maculan· como titular. 

de 
Comissão 

Constituição e Justiça 
(lI I.rnMBROS). 

, 

tP'l'BI 
. ~ 

1 Adatber~c sena - Acre. 
2 03cal pas~os - A:re . 

I' P~~;doDL1~'/tad~r' :IP:' L:;' '.: ':. 1; i) p::trtido rrabalhi5ta NacIonal 
tP. 1'. N.) .... , ......... 0'0.'. 2 

Eurico Rezende - IEsr. 
Padre Ca Ia.zans - CSP). 
Adolfo ?ranco _ }PR} • 

Presjdente _ Ml1wn Campos fUDN., 
Vlce~Presid.mte - Wllson 

Gonçalves iPSD) 
• 3 \"lVollC1o ulUla _ Amazons$.· 

4 Ji;ctmunOD Levi _ AmitzonCts. 
5_ ArtUr Vll'2:tho -" Amü7.ona.s, 

P a r t í d O Social progressista 
~P. S. fi,) ...... ; •••• , .. ' •.•••• 3' 

P a'r t: () o SocjaJjsta Sras:lelro 
(P. S. B.) .................... 1 

PL 

Llder, 

COMPO~IÇAO 

P. '3 D. 

Gran1e Pa.rtidõ Republicano IP. ;:.) .. ,". 1 
P a r t t d o Democra to. Cristão 

6 Ant.nnlo iuca - Cearé.. 
7 DIX'· HUlf Rosado - Rlo 

Mem de Sá. - (RS>. "'!"PJLARES 

do Norte, ~ 
8 Al'gf:'m1ro de Flglleíreoo - Pa

ralho. 
9 Barros Carvalho - Pernarnbuco 

10 PesBoa de Queiroz - Pernll.m· 
buca. 

1! Jo~é gl'mfrio _ pernambuco. 
12 Silvestl~e Pérlcles - Alagoas.' 
]3 Va.sconceJos rorrE's - Ri,.o. de Ja· 

neiro. 
14 'Nel$on Macula0 fl,tcenciado sem. 

sU\"JstitHl\ô,u) - I?araná. ' 
I!> Amamv S:Iva ,- Param~< (!>:n 

exercício o suplente, Sr,. Melo 
Braga l • 

11l toJogtíp,rJ da Gama - Minas OC!· 
t Zacnrlas' de Assunção _ Pará. 
2 Joaquim Parente - PiaUl. 
3 José Cãndido - PiauL 
4 Dinerte MarIz - R O Nortt:l 
5 João Agripino -_ parafba. 
fi Rui Palm-:>!ra - _~le.goa.!!. 
7 E!nrico Re~E'tH~e - F .• spiritCl Santc. 
8 AFonso Arino.!! Guanabara. 

raI!! 
17 seze,1-t.'1 Neto. 

{l:SlJHl I)E~to(m"TlCA NACIO~AL 
IUUN) 

. D. padre Calazans - Slo Paulo. 

IP. D. c.) .... : ............ . 
,.q·.irr .... "to TrnJnlhista RenO" 

vador (M, T. R.) .•••..•••••• 

Sem . .. . ...... ......... . 

1 

1 

64 
2 legends; 

Total •••••••••••••••• 66 

BLOCOS PARTIDA RIOS 
l' -

PSD 
PTB 

2' -
UDN 
PL 

MaJOTla 391 Membros) ~ 

Minoria -;-tl'H- Membros): 

39' _ pequenas Rem escntaçtJes (9) .. 

MembrOS) • 
>,TN 
PSP 
PSB 
lV)Th 

vtc6-Llderes: 

AloysiO de Carvalho - mA). 

PTN 
Ltder: 

Lino de Matos -~ (SP) • 

Vfce--1.ftieres: 
Cattete Pinheiro _ (PA). 

PSP 

Líder: 
Miguel Couto -' (RJ)., 

Vice-Lider : 
Raul Glubertl - fES). ---.:.: .. .,:.., -

Jeffer.son de AguUl.l· .• 
RUI Carnelro. 
Lobáo da Silva. 
Wilson Gonçalves. 
Josaphat Marinho. 

. SUPLENTES 

1 Mene-2e.'!. Pimentel - mcenc1ado) • 
l- Leite Neto. 
S Benedicto ValladaJ'eB. 
4 Aarão Ste1nbruch, 

p.r. B. 

mUU.RES 

Amaury Silva <lleencJador. 
Bezerra Neto. 

. Edmundo Levl. 
StTl'LENTI:S COMISSõES PERMANENTES I 

Comissão Diretora 1 

Mourir ~ Andrade Presidente i. ~. 
Argemlro de f'lgllell'.::dD 
SUve.!itre l?'érlC1e~. 

{psu, . 
Nogueira da Gama (PTBJ. 
Adalberto Sena ~PTB) '. 

/ Gllberto MarInho (PSD) 

Melo tJraga. 
• O. O N. 

PR 
PDC '-

, 

E.m palmeira' lODN) 

~~~ / JonC)u:m Parente (UDNr 
Legenda) .. Cattete Pinheiro (PTN). 

tn"O!.ARES 

AlOysio de Gan'D,;.1() •. 
Eurtco Rezende. . 
Milton Ca,m.~. Jooaphat Marinho 'Sem 



----------------------------~--~------------~ 
'1. Monso arinOS •. 

11. Da.nJoI Krleger., 
S. JoAo Agrl;p!no., \ 

'n" 11. D. N. F, 1:, B. 

:rITlJ'LARES 

Argemiro -te Figue!redo •. 
1- BeuntlJel 

Quarta;felra, àa 16 bOlU. __/ 

Secretário: Rone.l<Io Ferreira DIsa, 
Oficial LegiSlativo FL-8. 

\") Em sUll6tltulção do Senhor 
AmaUI')' SiJv~ como títular, "\. 

Comissão 
do Distrito Federal 

\1 MEMBROS) 

Presidente - L1Do de Ma.tos. .... 
Vlce .. Pr~ltlente - pearo l"udov1co. 

COMPC?SlCAO 

]i', S. D. 
nTt1L,ARES 

Menezes Pimentel •. 
Pedro Lud.ovico. 
Uno ae Matua. 

sUPLlnil'i.S 

1, Fillnto Müller. 
2. Eugênio Barros. 
3. HenlnU.ào \Tleira. 

P. :r. B. 
1'lTT.'i.. .... r.ES 

nTULAIUtS 

Adolto Franco 
Lopes da O<lSta 

I. 
.... Be" na Neto. ' 

Dlx-Huit Rosado. 
~UPLE.NTES I -, Pessoa de Queiroz. 

1. José Cã::ldid~ 'li: JvSé Enufrio. 
2. Zacariaa de Assunção . / SUPLENTES 
ReuniÕes, têrça~f~ira - 16.00 horas 

1. Nelson MB:CUlan Uicencladof.: secretário: Old Brugge.r, Aux1l1ar 2. Uno de Matos. 
Legislat!vo PL-10. '\ Amaury Silva rl1cenciado>,t: 

. 1'" - Em subslitul~ão "" Se· 
nhor José Guiomard. como 
titular, 

( •• ) - Em substituição ao Se~ 
Ilhor Nelson MacUlall. como 
titUlar. -

Comissão -
de Educação e Cultura 

" MEMBROSl 
Presidente - Menezes Plmentel 

(PSDl 

Vlce-Pre.sidente - padre Oalazana 
(UDNl 

. COMPOsIC10 

p, S, D. 

~ITULARXS 

Meveze.s PImentel 
W.Ur.do Ourge] 

4. Auré1l6 VIanna . 
S. Antônio Ju(·i. 

SUBSTITUTOS 

1. Edmundo r.avi. 
3. Melo Braga.. 

U. '), N., 

rITUL'ltEs 

Daniel KriegJr. 
Dinartf' Mariz, 
Ir1neu Bomba usel1. 

Lopes .da Crista. 

t SUPLEN'l'ES . 

~. "JI~o1r' o Franco. 
2. EurIco Rezende. 
3. Juão Agripino. 
4. Milton Campos. 

l"'" 
nTO"LARES 

Mem de Si.. 

1
1. Lopes d!? Cos....a. 
•. Zacar' n._ de A.ssl mção 

.Reuniões: : s. feira.. às 1 () h :)ras. 
SUPL' 'llS 

qec!"et~rtj. Ve!"a de Alva,el .. ge [l,l.1-
fra, dficia.J Legis!ati~o, P .... -,. 

(.) - Ji.!ll S..ltlstituiçr. 1l.0 -:l ... "h, ·t. 
José Gu·um.Hc come tltu!nr. 

( •• ) - Em suhst ~i.liçâo 1\-0 -- -"J! 
Ameurv .... ,~ corno: W~ar 

Comissão 
do POlíqono das SéCM 

17 MFlI" J-iROSl 

l"'~e.')ldente _ Vly 0arT'I'1rO r1.~D) 
Vlce-Presldente Aü.r ~l . ." v !alú.a 
(!Y_-

P f' 

---- . 'RES 

Wl :.n Gonc~l\-'e;.. 
R.uy Cal neirp 

SUPLENTlra 

1 Sigrfredo pncheco 
2. Leite N,'to 

1 I e. 
rI'Tl1l.AREB 

Dlx-~,.ut 'h'u.sedo 
Aurelio Vlan:1a 

SI .... 'F!Il" uscar Passo.s. 
DlX-B.uit Rosado •• StTPLENTE8 SUPLEN'J'E'S 1. P4rgemiro Oe f'igt:e!:edo 

1. Aloysio r.f' 0arvàlho. 2 Ar?~ d Melo 
S"UPLENn:s 

1. Aarão Steinbru.<.h. 
2. AnLODlo Jucâ.. 

D. O, N. 
:t1.i.'ULI\REi 

umane MarIZ. 
Eunco Rezende.~ 

SUPLiNTES 

1. LoPes da costa. .., 
1. Zaohan", de l\.SSunç~o. 

Reumoes 
QUUltas·!eira,s l\s lQ noras. 
SecretarIO; JUlleta RIbeIro tms ~ .. 

tPs, OflCIal. LeglSlaUVo f'L,.8. 

1. Benedito Valladarea 
2. Slgetredo Pacheco 

SUBSTntr7.'08 

. l. Leite Neto 

F. 1', B. 

=LAJlES 
J' 
r Pessoa de QuelT02 

Amaury Silva (licenciado). 

1, V.go. 
Z. Vago. 

S'01'LENTE:,S 

U, D. N. 

XITULARES 

Antonio Carlos 
Padre Calazans 

j Memde&á . 
Comissão de Economia I SuPLENTES 

. (9 MEMl3ROS) ....' 1. Adolfo Franco 

Reuniõf!ti: 4Qs fetras _ 1".00 ho- 3. Julio ~ ,(>'1,. 

~:~etál1o: C1d QUgger. AUXilIa.'1 _ ." O. D rl. 
TTTUt: 't"'S 

LP.glSlatlvo, PLotO. D~narte:: Mariz 

- - JOSé Cttndido 

Comissão snpCEN",S 

de Legisl'ação Social I t f~~~, '1;IP6:'~ta 
(9 MEMP'WS), 

Presidente: VIvaldo LIni. _ 1''I'B 
Vj~~~P=e.s!"::lnte: ~ y Cail'neiro 

ePSD). ., 

COMPOSIç~O 

P. S, D. 
!Tl'ULAIl .. 

Ruy c..rnelto. 

Walfredo GurgeL 

Reun~()" 5z feiraf _ IA ,H'~:'IS. 
,8e<:retárlo: Ney Pa~o~ Ual:~S, 
, Allxj]iar, LegislatIvo P'L-9. 

Comissão de Redação 
l5 .Y.rl1O. •• .J q,0S) 

Pre.f.>lde.lta Dux Hutt ROSldo 
PTBl. ,., 

Více-p. ,;s1dente _ P~e 0aHtUHl.S 

VICe~!'l'~laeilte _ Jose .a::rnur1O _ 3. ArnOD de Melo ,i 
PreSIdente _ FilUlto &UWer (pSJ)) /2, Milton Çampos 

Josf aulo"lllRrd (Ucen~iador.: CoMpOSIÇlo 

(P'l'J:u. ,~ Reuniões: 4's-teiras _ 1500 hora!. 

COMPOSIÇÃO 1I SecretáriO: Vera ~e Alvarenga Ma, 
r r.ra, OHciaJ Le~IS.latiV.O PL .. 1. Ii'. S, lJ. 

'Inu.t I1.l\iõ ~" --.-

FUinto Milll",. ) Comissão ~e Finanças Eugemo Barros •. 
ALlll<; l"ontaua. 
J~e OUlOmard (licenciado). 

I (15 MEMBROS) 

Figuel

Raul Glube!"b. 

SUPLENTES 

f. Leite N~: .. (. \. 
B. Lobão da Snv01r<\.> 

J~'').1 'ta 

SUBS'l'lTUfO,) 

1. Jefterson ele aguiar 
2. i:)lg-e.l:reaO fJGCh'ecu 

,Ot 
) Presidente - Arge;:niro de 

redo - (PTBI. 

- (UDN). ' 
'I Vice· f'resjdente - Daniel 

, AtilIo -" f,a.na 
Krlegell; JOSé 'F.alraI~. 

3. Seoa",tl l1u Arcber 
4. JL.bliph!1t Ma.r1nhO 

1. J08é fba,irala 

P. l' B. 
SUBS'I'Il'U'IOS 

José Ermlr1a 
NelSon M!:tculan atcenciacto). 
J1Wo Le!te 

~tTPLrnTES 

1. OScal f'tSsos ( •• ) 
a. Bezerra Neto 

SUBSTITVTOS 

i. . ,A -.., rUcl' 
1. M,,;10 Sti ~a. 

. 

\ 
I 

F, S F. 

~ Dsrçlo 

TITULA'" 
Victortno Freire 
Lobão de ·SHv~lra.. 

Sigefrerlo Pacl1eeo: 
,,'l1son Gonçalves. 

Leite Neto. 

SUPLENTES 

1. 

I 
g, 
3, 
4. 

I
' 5, 

José Guloma.rd <tcenc!ado)'. 
Eugp.nJo Barros. 
'.[ene7eE PimE!ntel .. 
AtfUo J.l'Ont.anl\. 
Pedro L.udovlco. 

SUBsnTtJTOS 
1. José Kalrala. 

P. 1'. ~. 

1 '1'ITt7L ,~ 1'6 

. Ama nry t lva atcel 
Her! aJd" •• ' ,trs 
VIvaldo LIme 

I 
sUPtE'!~ 

2
' • 'll'"él!o V:anna ... )~. 

Pessoa de Quelroa 
3. AntOnlo JueA. ' 

SUBSTITUTOS 

I. Melo Brago, 

U. D, 1.. 
ftrOLAIIES 

EurIco Rezende • 

""'=IA """_ 

dO)]. 

P S. D. 
TITUl.ARES 

Walfredo Gurgel 
SebastIão ~rcher 

Sfll'LENTES 

1. Lobão da Silveira. 
2. Jose Fel1clano. 

SUltST1TU'l'OS 

I. Menezes Pimentel (lIcencIado) • 

F. 'r. S. 

'1'!TULARES 

Da· fluJt Rosado. 

SUPl.,ENTES 

Herlbaldo Vteira. 

O. D. N. 
l'ITOl"'RES 

Padre lCalazans. 
3'0110 .Leite. 

IUPLFNl'ES 

1 João Agrlpino, 
2, Josaphat MarInho. 

Reun16es' 4~.s Feiras As 18 horas. 

SecretArio: Sarfili AbrallãQ. OfiCIa) 

í ~Iatlvo. PL-8. 



de 
Comíssiiõ 

Relações bteriores 
,11 ME:.\fH3nOSI 

Pre.s:dente - JdtefSOD de Agul3.J. 
(P~Uf < 

\'lce Pre.51ilente - Passo:! de Quei. 
roz ~Pltll, 

L 

(:OMJ'osrçÀO 

p s IJ. 

TrTtltARL"S 

Benedito Villl.a.da.res. 
!"tlmto Muitel 
Jefferson ue AgUlar. 
AMâo SleJnonJch. 

&UPLENT~ 

1 Meneze;;; Plmentel. 
2 Ruy CarnêlJ'o. _ 
::t JOt;e GU1QIDud 111cenclado) ~ 
4 li tcturmo Freue. 

6UíUiTITUTQ,S 

1. José Ka.Ira la, 

P. r. 13.·' 
TlTUL'R~S 

Pe:~soa de QuelfUl:. 
V;"'ilJdo. uma. 
EduardQ Ca.t.alào. 

SlJl'U!:,NTES 

i' Oscar Pa.SSOS 
2 !\rgernlro de t<-lneirec1o. 
3 An lÕnlO J uCâ. 

O. D. N. 

t\ntônio CarilJs. 
Jose Vâlldl(1!.>. 
Padre CaJazans. 
Aroao de Melo. 

IWPI..ENTES 

1. DanH:l Krleger. 
2 E1.J.tiCO Rezende. 
3 João Agripmo. 
4 Mem d. Sà. 

Reuniôes: 5~s.(l!iras - 15,00 ho. 
raSo . 

.... SecretarIo: Castejon;J. B. Bronco. 
Oficlal LegIslativo, PL-6. 

Comissão ,ie Sãúde 

SVPLE..l"n:E 

Raul On.berti 

R.euOlões: QLllntas~teira.s· - 1& bO
ra,!J, 

Prorro;açõe.~ : 

Antonjo Carlos 
Padre Cálazans 

SUPLI!Jr1';S 

SUl'LtNn 

Até 1"4·12-1962 - Requerimento n·,),_ 
mero 6U~61. a.pro·;ado em 15 .. 12-61; 

Até 15-12-1963 ReQuerlmerHo' 
UI.' '178·62, a,pl'ovado em 12·12.62, 

Secretário: Eduardo Rut Barbo56 
Ar.txlHar Loeglsiat!Vo E'LrlO. 

1. Dlnarte Marlns 
2. Lopes da Cozta~ 

MembfQ4 - partidos 

l Jefferson de Ag"llar :.. neta ter 

Comissão 
de Sequranca. Nacional 

17 ME:l.1BROS) 

Pl:lD. 
:I . ·Lobáo da Silveira - ?SD. 
J RUy' Carnelro - PSD. 

Pl'êsJdente _ Z9cada.a d, Assunção 

PL 
"T1TtrU.B 

Aloysio de Carvalho 

SUPLENtE 

Mem de Sá. 
. I 

4 BenecUcto Valr~ .. 'n.res - Pf30. 
5 WiJ.,son Gonçalves - PSÓ. 
6 NcJ..son MacUlan _ P'l"'B. 

(Uu"NI. - '1 Silvest.re I?éricl~ _ PTB. 
Vlce-Presldente - Silvestre f'lerl

eles lFTBI. 
Reun!õc.s: Terças-feiras - 10,aO ho, .... 8 Nugueira da Ga.rha _ PTB. 

9 Barros Carvalho - PTB. 
CO,lPOS1ÇAO 

pSD 

TITULAltFoS 

José OUlornard ~L1cenciado>: 
V:cwr\nu f'relre 

SUPLENTES 

1. Ruy carneIro' 
1. AtlllO Fontan.~~ (.) 

SUBSTITUTO 

2. Jos~ K,t!rala 

. p.T.B. 

TITULARES 

Sll'trf'stre Péricles 
Qseal J:la~sos -

SUPLE.."\l"TES 

1. D1x- Huit H.o.sa,do 
.a. \'a.1(), 

O.D.N. 

TITULARES 

111neu Bornhal'lseI;l 
ZliehafW.s de As.9umpçiio 

1. Adolfo 
2. EUrICO 

SUPLENTES 

F'rancó. 
Resende 

P.S.F. 
TITOLAF\ 

Rnul Olubertl 

StTPLE."<TE 

1. Mlguel"Couto 

'Reu"11ões: QuintRs·felras _ (16 b()~ 
ras) , 

Secretário: Alexo.udre Pfaendel, Oft
cial Legislativo PL-8. 

Secretár!o: J. NeV p.a.soos Dantas 
AUxiliar LeglslaUvo. ?L-9. 

---
10· Damel Krleger - Vice·Presiden~ 

t.e - ODN. 

f~~ 
la. 

I COI]1issão de Transportes. Co- 14 

i municações e Obras Públicas :: 

Lopes da Coota _ ofm. 
Mllton 'Jampoo - UDN. 
HerllJaJdo Vieira - ODN. 
Ruy Pftlmeu'a - UDN 
AlQySIO dé Carva.tlio _ PL. 
Mem ele S. - PL. 

15 MElMB !lOS) . I 
, presidente JOSé Fellclano <PSD). . .. . 
I Vke-presidente - Irlneu Bornhau- ! Comlssao ESpeCIal do Projeto I sen ! UON). .1 ,de Emenda a ConstitUição 
,. PSD . n9 3. de 1961. "-
i . TlnrLÃRES ,ri Altera o t lQ do I art. 181 da I José Felicln.no Constitu1çao !i'ederal, 

_ ?ebaStlãO Archer . : \ (ApOSentaGoI1a do funeionãr10 
" StTPLJ!"/l'E5 : aos trinta anos de EiervIÇQ). 

'\ 1. Jefferson de Aguiar . Elelto em Ú-5 .. 62, salvO OS 81'S. 8&-'f 2. Fúinto Muller' nanares: ij pTB Lobao da S:Jve1ra 
WlJSon OonçsJves e" 

T rro1..AB.ES Amaury Silva, desIgnado em 23 dp. I B~zerra Net,o abrll ae 1963, 

, toino· de "latos Prorrogações: 

!. 
I 

StiPLENtt:S 

1. Sll'\'estre Pérlcles 
UDN 

. TITUlAR 

Irlneu Bornhausen 
SUPLENTES 

Zacharias de Assunção, 
ReulUõe.s: Quartas-feiras - 16,00 

noras, 

secre!ário: Ale.:«lndre Pfaender, 
OfiCIa! Leg~lativo, PL-S·. 

r Ate 15 12~1962 - Requerimento nú
I mero 610-61 aprovado' em 14-12-1961. 

Até 25-12-2.963 ReQueftmentQ 
numero 798-62, a.provado em lJil: de 
ctezembro d.e 1962. 

Membros - partidos 

1 Jefferson de Ag'Ular - PSD. 
:a Lobào tia Sllveira. - Relatório 

PSD. 
a. RUy Carnelro - PSD . 
4. Benedito valladares - PSD. 
Q. WUson Gonçalves _ PSD. 

6. i::illvestre pencles - Relator 
PTB.. 

.7. Rmaury Silva - I?TB. 

(-15 M&\1BROS) J (.J - Em substltulcão a.o Sr. Jo.sé 
Presidente _ Lopes da COS(f\ _ GUíOm3.ra, coma titular. 

O. O. N. 24-ij-63 IS. I.) pâg 2.132 
Comissão Especial do Projeto ij. NQguetta da Gama - P'l'B; 

9. Barros . Carvalho - PTB. 
de Emenda à Constituição LO. DlmeJ Krleger _ UDN. 

UON. I 
íPy~;·I',·es'dente - Dlx-Hult Itosado Comissão 

de Servico Público Civil 

nº 2, de 1961. .l!. LOpes tia Oosta - UDN. 
12. Muton Ca.mpos - UDN. 

Dlspoe sõbre~ Altera Os ar tl-.l3.. R;IY PalmeIra _ UDN, ' 
gos 26, 56, ::'8, 60, 110 e o p'J.fi ... 14. Henba,ldo Vlelra _. ODN. 
gl'alÓ UtllCO do art. 112 da. COlLV 15. alOysIO Qe CarvaLho COMPOSIÇAO 

P. S. D. 

TITULARES 

~edro Ludovtco 
Slgefredo Pacheco 

SUPLl'.~'I"E.s 

1. Eugenio BastOti 

2. Walfredo p~rgel 

p.r.s. 
TITULARES . 

Dix-HUlt Rosa.do 

Suplentes 

/ultC\lllo Juca 
·O.D.N. 

SUPI,ENTES 
O .. D.N. 

r Lopes ela Costa 

I SUl.'LEN'l'B . . . / 

. :Padre c.Ia"'ll4 / , J 

(7 ME~1BROS) 

PresIdente _ Silvestre pérlcle s 
(P'1111 • 

Vice4 Presidente .. Leite ·Neto (PSD) 

COMPOSlçl0 

PSD 
l'TTuURES 

Leite Neto. 
SJgefredo pacheco 

SUPLENTEs 

1. Vlctorlno Freire 
2. Benedito Va.1ladaJ'es 

ht.Ul"::W F'eCleTO.l.. dente _ pL. . 
orgamzação ad..ninistr-ativa 16. Mero C1e Sá _ PL. 

ao DIStrIto Feaera!. 
- vencunentos dOS desem1:Jar~ ." 

gaCiores do Ii:lbunal (le Justiça. . 
do U1SL"to Federal; 'I Comissão Especial do Projeto 
to -F~~:~ de r"nde" do DJstrl- de Err~nl1a a Constituição 

• __ composIção da Cllmar. aoo n9 4, de '1961. . 
. D~puoo.QOs e do senado FeClni:ll 
e do Tribuna! Superior E;}eitofa!;.1 . Da nova redação ao item fi do 

_ procr..5S,O de e...~o1ha do pre... .....,.art. Df) da COnstitulÇao Federal. 
s1ctente e ao Vice·prr."'idente do _ Jlt'reautib1l1dade- dos venc1men-
Trlbunru .:1egwnaJ E1eltor.al~ ~dõ'" toa dos JUizes). 
DlStritQ Federal; d -~..-- I Elelt.a em 27"6-61, salvo Os Senho. 

_ aPlicaçâo dª,~éóta. ~o 1mpõ.st.o res Senadores: 
PTB 

TrruLAII .. , 
I, 'de. ren!la.-J . ..e""lnada. aOs Munlcl- Lopes da Costa, desIgnado em 29 de 

? . 1 piQ.S"!- "" - . . \outubro ele 1962; 
L \ __ ElélCa em 15-8-19IU. com exceçfw LObáo Oa Sil\>eira, designado em J3 sn veS tre Pêr1cles -.

Nelson Maculã.n (licenciado) 
. SWLDi'lES . 

J. Edmundo-Levi 
30 V~gO 

. Um! _. 

TITULM\Q 

Antonjo carl04 .. 

...... ~ -: dos 81's Senadores: <te abril de 1963; 
.~::;._ Barros Carvalho _ designado em Bezerra Neto, designad.o em 23 de 

, 30-2-1962. . !tbril de 1963. 
j Nelson Maculan designado em 

! Q5-5-1963. 
Loblio da Silveira - designado em 

23-4-J963 . 
Lope!< da Costa - de.signado em 

I 29-10-1962 • 

Prorrogações: 
Até 15-12-1962 _ Requerimento nd

!mero 609-61. ap.rovado em 14-12-61; 
Até 15~ 12·63 - Requerimento nú" 

Inero 779~62; aprovado em 12-12-62 • 
o 



Membras _ partidos \ Guldo Mondin - Designado em 30 Comissão Especial do Proieto 
1 Jeff",""on de AgUlar _ PSD.. de outubro. de 1962; .. de Emenda à Constituição 
e. Looilo da Sllveu'a - PSD. Jeffer,on de A.ular - DesIgnado 1 nQ 10 de 1961 

I Ruy Carneiro _ pso. ~ro 23 de abnl de 1963; ,. 
-4 BenedIcto Valladares _ pSD. Ruy Carneiro _ Designado em 29 ,Aortscent3. pa.ràgrafo .ta B.rt. 15 
5, WllffiD Gon"iaives - PSD. de abril de 1963; ! d", Constituiçüo Federal (ap1ica~ 
6. StlveEtre Péricle.s·~ PTB. C'ão da fJ',rceJa ;woviSniente das 
1. Bezens Net-o __ PTB. I Eurico Rezende - Deshnado em 23 cot.as de lmpost~ destina0 as aQ& 
8 Nogueira da Gama _ P'I'B. de abril de 1963; , MunIcípiOs) . 
~ Banoa carvalho - PTB. Finto F'el'reira _ Designado em 23 Eleita em 28 2. i9G2. sal? _ 0.\ Srs I 

Comissão Especial do PrerÍeto 
de Emenda a Constituicão 
n~ 1, de 1962. . 

IAltera a redação do art :86 
da Constihllçâo. reterem e 8 :Jrj .. 
gatoriedade de concurso .pa)', ti 
Investidura em cargo lDlchl lia 

ca-rrelra. tnstitulndo a prcil ',.1.0 
de nomeações inter1nan. 

\ 

la DanIel Krleger - ODN. de alJrU de 1963; SLnador"s: 
11. Lopes de. Costa - UDN. I·. Eleita em 1O·5-1D62, salvo Os 5:"5. 
12 MJlton Campos -..:. Vice-Pre31cente BeZt.l'ra Net:o - DesIgnado em 23 Lopes da Costa - desIgnado em sen-adorcs: 

_ UDN. - I de abril de 1062. 30.3 1~"2; 
13 Henbaldo Vieira. _ UDN. . A.maury ~nve. - designa-do em 23 Guia0 Mon im i\>'lBllezes PImentel 

15,-5· b,ü2: 14. Ruy Patrneua _ UDN. abrIl de 196 .. , 29 1O.1U6l;· 
15 AjOyslO de Oa.rvalhQ - PL. I Prorrogações: Wl1sDn G·)nçal\'e5 d('~:gn~do em 

'dcaigllado ero 

S L WJ..sOl1 Gor.çah'€'s - oe.~igr.°do em ')3 4 1""''1-
16 Mf:m de á - P . Até 15 de dezembJ·o de 1962 _ 23.4.1963: "" , I .... · -u.;". 

Comissão Especial do Proieto I 
de Emenda a Constituição i 
n9 7 de 1961. 

D:3. nova reonçào ao art. 65, item 
r, da ConstitUição FederaJ. 

I Dlspôe ciôbre as matérias d.a. 
compewneia privativa do Senado 
1I1clumdO a.s de propor a eXODG- 1 
ra~ao dos Chefes de missão cUplo
matica de caráter ~rmanente e 
ap!'OVU,r o cstaoeleclmento, rompi
mento e reatamento de rela.<;oo 
diplomá.ticas com pases estrao~ 
geIros } 

R~querunento 0.11 608·61. ap:-ovado em Lelte Neto - deslgnudo em 
14 de dezmbro de 1961. $ur.co RezenJe dê3!gnado em ., 2iS 4-~963; . "".o. 

23.4 -963; 
Ate 15 de dezm!Jro de 1963 - Re"'~ I EI1i'lCQ Rezen-de designado em 

quer-.iinento r.." 181-62. a-,p-rovadc em Joào Agripino - des1gnaJG em .,: 23-4-1'163; 
2 d~ dczmbro tie 1962. 23.4.1963: 

Membros _ Partidos Silvestre .P;. "icles 
2;, 4.1963; 

designadQ 

1 MeI)eze.s P1mentel _ PSO 
!I Ruy Carneiro - PSD. 
:1 Lobào da Sllveil'a _. PSD 
" l!'eHe.r50n de Aguiar - PSU 
li Uuido Mondin - PSP. 
6 Pinto Ferrelra _ P'SB. 
7 Bezel'l'a Neto _ PTB. 

C(j ctet.{ Pinheiro 
23.4.1063. 

destgnado 

senaÔQres _ Partidos 

1 .1€ffersoo <1:0; _\>gul.ar _ PSD. 

2 WIlson GonçélJVcs _ PSD. 
1S Araury Silva _ TB, 
9 Vivaldo Llma _ fiTE. ·i a Ruy Ca.meJro - P5n 

10 Da11ie\ Krieger - UDN. I 4 LoLdio da SilveIra - PSD. 
11 .Eurico "Rezende _ UON. 

João Agripino 
em 23-i--19C3; 

1 Auréllo nanna 
em! 2:i--J-lD6~, 

dNígnact .... ~m 

I Prorrogação: 

Ate 15,-12~19ti3 - lteQuer:mento a.' 
78iHi:J, aprovado enl 12-12~1963. 

I MOllloro, - Partido. 

t Jcttel'sun de Aguiar _ PSD 
2 Wilson G.mçaJves - PSO 12 Milton CampOJ _ ODN. I fi. GUldo Mondin - .tfSD. 

Ele-l'La em 4 de outubro de 1961, sal* 13 HenbaJdo Vieira - UDN. .! "7' Silvestre: Pérlct".. _ PTB, 
vo os Senhore Senadores: 14 Lopes da Costa _ UDN, 

Gu100 Mondin - designadO em 29 15 Aloysio de Ca~·valho _ P'L. Nogu<.;{r;\ da Gama - PTB. 

3 H'l,r CarneIro _ ?SD 
4 LuMe C1a Silveira - flGD 
;) Leite NetQ - PSD 
ô. ,~1 eneze" Pimentel _ .. '3D 
i. SlIvestre Gerlcle.s _ PTB 

dp: ouLubro· dl:' 19fi2; 16 l..;no de Matn PTN 8 B!l.lTas Carvath. _ ....... 'B. 
VivaJdo Lima _ desIgnado em 30' --, . u~ t .1 

de março de 1962~ I 9 \' t.gc - ?l'b. 
Ruy Caroelro - designado eUI 2:l i Comissão Especial do Projeto 10 

, 1'o ubuelra da Gama _ PTB 

I 9 Barros Ca .... 0.1110 - PTB 
tU Maton Campus _ UDN 
11. Heribaldo Vieira - UDN 
12 Eurico Rezende _ LTDN 

de abril tie 1963; I E à C t't'-WilSon Gooçalves _ designado '111 ,de menda ons I Ulçao 
~Iilt.On, CamIJ03 - UD:-l 

11 Herib.aJdo Vieira - UUN 

12 Lopes da Costa _ UD*~ 
23 de a.bril de 1963; 

EuriCo Rezenae _ desIgnad.O etU 2:: 
de aurU de 1963; 

PlOto Ferreira - des~gnado ;m :W 
de B·bril de 1963: 

Amt\ury Silve - des1gnado em 28 
de abril de 1963; 

Prorrogações: 

Ate 15 de dezembro de ]962 - Re
querImento ni.? '-:-6\ aprovadO em 14 
de dezembro de 49ôl. 

Até 16 de le?embro de 1963 - Re· 
querimento nl1 1BO·f{2 aprovadO em'-.l2 
de dezembrc de :962. 

Acrescenta 1.ispos!tlvo ao artigo 
15 revoga o item V e o I 69 do 
[\rtlgo 19 su'1stituiu o f 59 do ar
tIgO 19 e ° .u-t. 22 àa ConstitUIção 

(Modifica ú regime de di,:;crlml
nação de rendas). , 

Eleita em 20 de novembr.o de 1961' 
r,aivO os Srs Senadores~ 

Barros Carvalho _ DésJgnado em 
30 üe março de 1962: 

GUido Mondin _ Designadr em 19 
de outubro de 1962: 

13 João Agripinç - UlJN. 

H Eurico Rezende _ UDM 

15 Jo.s·"ohat Marlnhe - S·tegendi'l 

.. 6 Lino de ~l.ltOt - P f.N. 

Comissão Especial do Proieto 
de Emenda a COllslitUlCão 
n~ 11, de 1963. 

JeUerson de Aguiar - d~ignado Acrf'".<;'l'f'r;·l ~"I1r!l.frr1f~ 4r e 5') ao 

l:i João Agl'lpino - ODN 

'

14 DameJ Krieger - ODN 
15 A loysio de cal'valho - PL 1'6 Aurélio Vianna - PSB. 

Comissão Especial do Projeto 
de Emenda a . ConstitUlcão 
1]9 2. de 1962. 

nnstjt.U! nova d1scrim1nar;5.o de 
rendas em favor dos Mun·fJ )lUS 
bi'asilelrOs} , . 

Membros - partIdos 
1 Menezes ~:memeJ _ PSD. 
.2 Wilson oGnçalves _ PSD, 
3 L.,obâo da Silvea-a - PSD. 
4 Ruy carneiro - E'SD. 

I 
c .... 28 de abri! de 1963; art, lB aa Con .... W·n;âo FejeraJ 

(Cna\,~{, .'~ novos M:.mlcip:QSI. Eltlta em 23-5·1962, 58,lvo 005 Srs. 
Ruy Carnctro - desIgnado em 23 SeoaJol'es: 

dt. a.bril de 1963; Eleita em 28 3 1962 sa.lvo os Srs , 
I 23 Senar.ores:· Wilson Gonçalves - des1goldo em . Eurt~o Rezenue _ designadc. em :.l3-4.19ÔS· 

5 Guldo Mondin - PSD. 
6 SIlvestre I?éncles _ PSD. 
7 VIvaldo L.Ima - PTB. 
6 t\maury Silva - PTE. 
9 PInto FE'rrdra _ PTB. 

10 EurICO Rezende - UDN. 
11 Oamel Krleger _ UDN. 

de abril de 1963; I <.:ruido M')tl(U.1 - de:'i!gn.3dO em ., .' 

Am"U~ S1lva' _ d-,·gn··-, em 2? 2& 1.0 1962. I ,Lelte ,Neto - de·"ignl.tio em ...... 
... ,,, .... " ""-,,,, ~ Wilson Gonçalves - deslgnado em 23-4-Ülti3; . 

de abril de 1963; 23-4-1963; 
Be:?:erra Neto _ d.~stgnadQ em 231 E'.Jrico Rezende _ designado em ., Josap~~t Marinho - desirra:k em 

de a,bril de 1963; 2::t-4-1963: I ~3·4-- W63. 

P Õ 
João AgrIpIno - des!gnsdo em EurlCO Rezende - desJgnoldo tm •• 

rorrogaç e.s: 13-4-1903; :.!3-.4*1963; 
12 Milton Campos - UDN. 
13 Heribaldo VieIra - UDN. 
14 Lopes da costa - ODN. 
15 Aloysio de Carvalbo _ ?L. 
16 LIno de Matos - PTN. 

Até 1"5 de dezembro de U62 - Re· Cattete Pinheiro _ de.s!jnado 

" 

querimento D.'" 605-61, aprovada em 43-4 .. 1963. 
14 ,de dezembro de 1961; 

Prorrogaçâv: 

Comissão Especial do Projeto 
de Emellda à Constituição 
n9 8. de 1961. 

" Att. 15 de dezembro de HHi'3 _ Re- Prort'og~ção: 
qu~rin.ent.o 09 782 .. 62, apriJvado em Até 15-12~1963 R.equer'mentc 
12 de dezembro de 1962. 784-62, aprovado em 12-12-8'2. 

Membros - Pa.rt1àos I . Membro.s - partJdos 

P.t,é l5 12 1~62 - ReCjuerlrnf'nto nO 
o I I 'IU6~õ2, aprovado em DL 12 1962 .. 

MembrOS - Partidoa 

Acrescenta I.tem 80 art S<: dQ 
CapitUlo n - Pre.s1dente da Re
pública - da emenda Const1.\u· 
cionaJ n9 4, de ';961. que tnstitufu 
o stStema 'Jarlamentar de govêrno 

(Sôbre a exoneração. por pro-
pasta do Senado do chefe de 
missão dIplomática de caráter 
permanente) . 

1 Jefterson de Aguiar _ PSD. ~ 1. Jefferson de Agutar - PSD 
:1 Menezes Pllnelltel _ PSD 2 Wilson Gonçalves _ flSO 
3 FUtnro MUlIer - E'SD. 3 Ruy Caroetro - I'SD 
4 Uuido Mondl.n _ PSD. 4 UlbâO da Silvelr. - PSD 
5 Rus Carneiro _ ttSD. :; Guldo AlcndJn - PSO 
o A..'1w·ury Silva _ .PI'B. 6. SIlvestre Pericles - PTB 
? B'3.rTOS oa.nalho _ PTB. 'I Nogue1ra da Gama - PTB 
S Argemiro Figueiredo _ .l?'fB. 8. Barro.$: Carvalho _ p'rB 
9 Bezerra Neto _ l'TB. 9 Milton oampos - UDN 

10 Daniel f{rleg", - UDN. 10. Heribaldo Vieira - UDN 
11 EuriCO Rezende - UDN 11. EuriCO <tezende - UDN 
12 Mllron c..mpoa _ UDN. 12. JD!lc Agrlplno - ODN 

t!!leite ~m !' de outubro de 
mJvo OS Srs. Senadores: 

1961. 13 Herlbaldo Vieira _ UDN. 13 Ulpe.' da Costa - trDN 
1/ Ruy p(\,lmeira. _ UDN. H Aloy~fo de Carvalho - PL ~ .. -

vivaldo 1.1n19 - Designado em 
te março de 1962; 

30! I! Alovs~o de Carva1ho - PL. 15 MIguel Couto _ psp~~. 
1il Uno de Matos - PTN, 16. CRtete PInheiro _ PTlf r • ~ 

1. Jefferson de Ag~l!U _ PSO 
2. WilSun (JuUl$aiVt~ _ PS.l... 
3 UU) CarlJeiro _ PSD. 
4 Lobão da Silveira - psp 
6. LeiCe Neto - PSD 
6. "Ilenezes Pbnent.eJ _ PSD 
7. Stlvestre c'éricle.s - P'I'B 
8 Nogueira da Gãm,.J _ PTB 
9 Ba.rros Carva.lho _ ln'B 

,lO. Milton O<Impo. - UDN 
11. H •• 1baldo \Tlelra - ODN 
12 Josflpha.t MaMn .. o _ UON 
13, Eurico RezerJde _ ODN 
J4 Danle1 Krfeger - ODN 
15 -f0vsfo de Carvalho - ~ 

1.. Lino d. Mattos _ Pl'N 

-
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Comissão Especial tio Projeto I Prorrogação: . , Comissão Especial do~rojeto 
de Emenda à Constitu-rção A~ 15.12.1flfi3 - Req~;rlmenoo nde Emenda a ConstitUição 

9 3 1962. 790.-62. aprova<!o ~tn 12. Lo 1982. n9 2, de 1963. '_' I 

n ,de I Me!llbros - Pa. tIdos -

Comissão Especial do Projeto' 
de Emenda a Constituf~ão. 
n9 5, de 1963. J 

(DISp.,le sõbr~ a data do ,plebl~~. 1. Jefferson 'de Aguiar _ I?SD Altera Os arts. -Hl, 14-6 ·e 147 
>clto .preVlS~O n_ Em0nda -cçmstl- 2. Ruy canlelrc _ PSD da Constitutcâo Federal (referen~ 

Di :lava redação ao item 11 8 
.ao li 4.9 do artlgo 19 da 'OonstltUl_ 
ção referentes aO ImpOstO dei 
ven>las e Oonsignaçt>es: tuciúnal n9 G), . . 3. Lobão da SEve1ra _ PSD te ao dJreito 'd~ propried:ad~). 

Ele:tfl em 10:1.1962, f,b,lVO os I'6xS. 4. V~ilson Gonçalves - PSD Designedà em 23-4-1963_ 
. Senadolt:.S. 5. Benedito \,'.alladares-,- PSD :_'I~ 'o 

6. M~nezes Pimentel _ -PSD Membros -- Partidos 
1. Jefferson de Aguiar _ t'l'aD 
2. Ruy Carneiro - PSO 

Wll~on Gonçalces 
LeIte Neto 
JoaG Agnp,n\ " 

'1. Vago - PTB - 1. Je!ferson de Aguiar _ PSD 
8. Nogueira da Gan..e. - PTB 2 RUy Carneiro _ PSD I 3. Lobão da Silveira. - pSn 

. ·,4, Wilson Gbnçalves - PSD 
'6: Menêzes Pimentel _ PSD 

.. EurlCo 1:1ellelH::\ e 
JO,;apllat' Mal ,nliO __ 

• ~3 419631.' 

9, Barros Carvalb . ~ PTB '3: LObão da SilVeira. _ PS]) 
tdesigna.ao em 10. Milton 'Campos - lJUN. 4. Wilson 'Gonçalves _ PSD 

10. He:-'oaldo Vleira - UDN ~ Menezes Pimentel _ PSD 

6. Leite Neto - PSD 
7. Amaury Silva - PTB 

At-e 15 l::l Jtitt3 Requerirr.€nto Dl-' 
'87-ô~, t!-prOVfido em 12 .. 12.1962. 

~4emor-vS . .,..: 'Partidos 

1. JeflerSO'.1 de Aguiar _ t 5D 
2 Wll'õOll Gonr,;alv"-4 -- PSl. 
3 H.uy Carll€nc ~- PSU. 
4 J...,Obãc da t:;llveira -+. PSt 
á . r-helH'Ze.':i Plmt.'nte1 - P.tD 
6 Le2 Le ~"\J eto - ?SD 
1 SlIvesLre Pér eles '- P'l'-a 
B' NoguelJ"R da Gama. - ""P'J'B 
9 Barros Carv~.th( -' PTE 

10 Mrton Ca..l1po.~' - ·ODN 

1
13
2. JDosapna. Ij,rinho UD~ ,([DN 6: Lejte Nero -' PSD 

. ameI Krteger _. 7 Aootoury snva _ .PTB. 
14. Eurka RE'.sende· - UDN 8: Bezerra Neto _ ~PrB 
1'5: Mem -de Sa.- - PL . 9. vagO _ PTB 
16. Julio fJeite - PR , 10. Süv€Stre Péncles _ ,PTB 

11. Argp..miro -de Figueiredo -' PTB -
. 12.' Eurico Rezende - .oDN 

Comissão Especial" do Projeto 13. Milton Campos - UDN . 
de Emen'da à _Constituicão14. Dan:el,'Kr.leger -ODN 
n9 7, ,de. ,1962. . .. - 15 .. Josapliat Marinho - S, legenda 

16. Al0y~iO de Ca.rvalho - PL 

8. Bezerra Neto - PTB 
9. Vago - PTB· 

'10. Humoerto ~eder _ PTB 
11. Argetnho de Figue1redo -. PTB 

. ·-la, EurJoo Rezende - UDN 
13. MUton ·campo.s- UDN 
U.· Daniel Krieger ..:.. UDN 
15. Aloysio de Canalho - ;tL 
16. Josaphat "Matlnho· - requenos. 

Partidos .. -, 
,Comissão Especial para . efetuar 

11 Re.·ibald" - VLira _. UDN 
12 João AgrlplUO _ UDN 
13. !i.::urico Rezem.ie - UDN·. 
14 DameJ kneger ~ \JON 

Revoga a Emenda ConstItucld
,. nal n~ 4. que instituiu _o "iitStema 

parJsrnenUt-r· de -go'7êrno l' o art. 
61 da ConatituiGão Federal. de 18 . . I ~e 5e~e;nbro de. 1946. . 

. Eleita -em -í:i.12,19t.~, salvo'oS Srs. 

Comissão Especial do 'Projeto. 
. de 'Emenda a Constituicão 
n9 3, de 19S3: 

Dá .nova_ redação aee ·âl'Ugos 
n, \>g 28 e .j3 ~·da- 'Oonstjtulç"ão ,Fe .. 
dera.1 (administraoão (lo Dlstrito .. 
Federal ~ matéria. ,da. competên-

. o levantamento' da produção 
mineral dopais e .estudar os 
meios ca~zes de )rossibilitar, 
a sua industrialização. , 
., {Criada em 'Virtu(le OCa al'rova-

~~~!i~~ 19 A~~~~:~:::~t;~~~O~: 15 Mern de i::1a ..;.. FI; . 
16 Josap'lac Marln/.o -:- S/legenda 

Comissão iEspecial do Projeto 
de' 'Emenda aConstitilícão 
n'l 5 de 1"962. . . ... 

Dá nova -redação ,ao art. ··20 :da 
Coh.%itU.ção, . 

. IDetérm na a entrega .aos Mu
mClPl{~. 'de 30% 'd.l 'arrecaa-ação 
dos '&wdas quando exct:cer as 
renda.s -rnunicl'paisf. 

~9 .'" 'Eleita em 13 9 1962. salvp 00 51'8._ 
_ 'l..- Senadores .. 

',Wilson Gonçalves 
Leite Neto 
Josaphat Marinho 
Eurico Res(>nde . 
Miguel 'Couto \oeslgn:'o 'em 23 de 

al)ril de 1963), 

prcrrogação: ' .'-

Até- 15 12 19b3 _, <Rl!qUerimento Q9 
:!'89 62, e:prov~do em 12.12,62. 

Senadores , 
~~U .. ).().n· Gt?~('alves 

Eurico Resendr;: 

Amaury Silv \ e' 
-Raul Gi-ubertt (designados em. 

C:e a .... rll -de 19Q3!.· 

Pro;-rog 'l.Cao: 

Até 15 1:' 1963 RE'querimento 
191-62, aprC'i'aClo em '12.12.1962. 

. Mel!l.b"os - Pa~·t1dos 

1. Jeffel'son ,de -Agu;ar - ·PSD. 
'2. :R.uy Jarneiro - PSD 
3. Pedro. L,tidoViec - PSD 

'4. WiLsoD_.G"'nçQ1ves _ PSD 
5. Benedicto 'Valladarés - PSD. 
6 .. - Menezes Pjmentel _ PSD 
7 Amaury Silv-a - PTB 
8. Nogotíeira dI" 'lama." - PTB 
9. Barroo::' Carva;}ho _ 'PTa 

10. Milton Campos - ODN 
11. Heribaldc V"~ira _ UDN 
12·. . Eurico Resende .;... unN 

! 13. DA-.a1el" ~rj!-gE':: - UDN '" . 
14. João -Agripino _. UDN .. -
15. Mem ·de ,Sá _ P1. 

~ pri vatlv-a do Se:pa:401, . 
Eleita em 2-5-1963 

Memt'!ro.s. ~ Partidos 

. :I-.l." Jefferso~ d; A~ulflr:_' P~D 
. . a. -Ruy Oarne1r~.-: P5D ' 

uI? 4. WilSon Gonçalves ~ PSD 

5-, Meneses· PJmenbel - PSD 

6. Leite Neto - PSD 

1. Amaury. "Uva .- ,PTB 

8. Bezerra Nreto -- FI'B -
...-\ 9. vago _ ,PTB 

lO.. Eduardo Oatálão _ PTB 

, 11. VasconcelOS Í'orres -_ :.>TS 
12\ Eurico Rezende, ~ UDN_ 
13. Milton Campos _ 'OoN 

. '14. Daniel Krieger ";'UDN 

I 

'(;65-63. 3.0' ·Sr. Senador 'Josó Er
udrioJ .' 

<9 ~ROS) 

Membros ~ ?arttão3 
José ·FeHcia-no _ PSD 

! At.11iO Fontana -. PSD 
• . EUiênioBarr08 - PSD 
, JOSé EIm1rio (R-elator) -
. ,Bezerra Neto _ ,PTE 

, Melo Braga - PTB 
,1 Lopes da Josta ~ UDN 
, Milton Campos :>residente 

. I' Júlio .Leite, Více~Pr-esidente 
.. qU.7nas - aepre.sent&çOes .. 

, I' Comissão Especiai para o' es
tudo dos efeitos da Intfacão 

_, e da política tributária' iI 
, cambial 'sôbre âs emprê,sas 
, ,privadas; 

16. Aloysio de Carvalho ":'"" pequenos. 
Partidos 

(Criada em virtude da aprova
ção. em 2~8-1963, do ·Requenmen. 

1. .Jefferson.::te Agujar _ PSD . 
2, Ruy Carneiro - ,PSD 
.3 LObã.o da ~Üve1r9. _ pSD 
4, Wilson Gonçalves - PSO 

- "' 16 Raul Giubert _ PSP 
. . 16. Jooaphat 

~~tidos 

Çt ,to. nu 'f)31-63 do ~Senadm 'Gouvta 
." 'Vielra) • _ .,!O~:. . 

(5 MEMBROS) 

·,5 c Leite 'NetO· ...... eSD 
'. 6 Men.ezes Pimentel _." PSD 

1.' Vago - PTB. '. 
8. :TGgue!ra da a":ma _-PTB 
t. Barros Carvalho _ PTB ' 

lO.. MUt.>n campos._. ·ODN 
11. 'Heribaldo Campos _ ~UDN 
12', Josapbaf Ma:rinho __ -ODN 
l~L Daniel Kri4;!gp:: -_ ODN ~ 

, 14·. Euric<,.. Resei;oe -. 'ODN 
'15; Mem .. de Sá - PL· 

Comissão' lspeciáldoProjeto 
de Emenda .à Constituição ,,9 Lde 1963. < --;:'1. 

,- Altera a- r4;!dação 'do lnctso ~. 
do art ... 157 da 'CobsUtUlçAo f te .. 
terente" ao trabalho de menores 

. e mulheres e· ao trbalbo ê11l ·;bl· 
dústrias insalubres)., . 

- • 
Comissão' EspecialrloProjato 

.de· Emenda.: a Constituição 
n9 4, pe 1963. , 

Dá_ nÇ>VQ redação· aos arta._"A4.e . 
~ 45 ,ela Constituiç~ Feder~"":P!l-1'8 

collceder- lmunidaCIea 'aÓ3- vereaM 
dor.es: ' -

•• 

Membros - Partí40S' 
AtfiJO. Fontana (Presidente). _ PSD 
Jos'é Feltclano lVlce';Presldente) 

PSD· 
José Ermirio <Relator - PTB 
Adolpbo ·Franco _ ... 'UÍ)N 
AurélIo. ViallIla. - 'Pequenas Ret:Jre.-; 
. - sentações: . . . 

Comissão Parlametnarde 4n-
. quérito, : para averiguar ,a' 

-',,' 

· 16. '.Miguel Couto _ PSP ~es.jgnaâa ;m' 23-4-1963 

,C~,misSi1o, J:speciEJ do proieto' ,.' Membros - Partido. 

,de Emenda à 'Constituição 1 Jefferson de Aguiar _ PSD' <fl9 6. de 1962. '. ' ,:2: Ruy Corneiro ".. PSD' . 
. 3, Lobão da Sn.e!ra - PSU 

Altere. a ~dação dos §§ 19 e 4 Wilson 'GonC-aives'- PSD 
3'1 do e..rt. 60 da ,Constituição 5' Menezes Panentel _ -PSD 

. Federal. 6. ·Helibaldo· Vieira· ..; PSD -" 

. Des!inada ell\ 20·5-196& .. 

sen"àdor." ,-~ hrtldós' 

J effei.olÍ de 'AgUlar' ~ riso,. 
Ruy 'Oaine1r-o ',- ~D _ , 
Lobão daSllvelra. _' l'SD- F 

WilSon Gonçalves -' p$.I) 
M.enezes ,P@ente1··~ .. ,pSD .. . .. " 
Leite Neto" - .,pSD ., 

aquisicão, pelo. 'GovêrnoFe·
d~ral1ios aceÍ";.os 'lleconces~ . 

: cionáriàs de serViç(!s 'públi"-. 
.' cos e sôbrea ',im)ro~acão de 
'.chapas . de.açODara a Com-' 
.panhia Sider·úrgica Nacional. 

:Amaury Snva .. _.PTB (Aumenta pa~'a 4 ,'o nfur.ero de 7. ~a.Ury SlIV6 ,... !'TE - . 
. ",representante! dps Estado~ e do 8, Bezerra N"etó - n's 

-Distrito Fl"deral no '-,e,J.6dol. 9.' Vago_ ~ PTB. . 
.·1 Bezerra Neto --" PTB 

, Plnoo Pel'relra,"; = 
SUvestrePêrlcl .. _ ·PTB 
'Adalbertb' sena _ PTB 
EurICo. ~ende _ UDN 

.Eleita . em 13.9.1962. salvo os Sra. 10. -SHvestre Pêrlcles - PI'B 
Sen.oores • . 11. Arlhiír 'V\rgilio _ PTB . 

Jo&achat··Mal'tnho 12. Eurleo, 'Rezende"':' UDN 
. Wilson GOnça.1ve:s 13. Milton Campos ___ , UDN'" 
Eurico ,Resende 14. - João. ''Agripino .:... ODN . _ . 

_ JulIo Leite (desig.na®s em 23, de 15. ,J~.cr~fiat Marinho - S legenda_ 
• abml, di:> 'llliL~L -. ~~"- 16. _ AloyslO' _ de" carvalho ..; PL' 

~ ..... -'-'~~ - -~"-:>-.:. - -. -

MUoon <.campos - UDN 
Jo5-o' Agripino _ UDN 
Aloysio' de Oarvalho' _.- 'PL 

, Jos~Ph~t Marinho S/le.L!endll: 

'6. MEl>mROS) 
,~Crlada: ~eJa Resoluçã~ ft9 il-'63) 

M'embros . _ Partidos 

JefferSon de t;gufar .::.. i?SD 
Leite Neto (Pres!dente). - PSD 
Nélson Maculan - PTB' 
João AgrlVino '(Relator). _ UDN 

" J08aphat Marinho 'Pequena::; 
'.: :~resentaç ,es. o;; 

fie .. 



.I IlU tW 

~omissão Especial do Projeto 
de Emenda à Constituição 

. n9 8, de 1963 
tOrigintifo da CAmara dos 

Deputados) 

Que dá cova redaçãg ao § 19 do 
art 28 da Constitutçâo FederaJ I 
(autonomIa dos Munic1pios). , 

Des~gnaçâo em 22 de outubro de lD63 

l\J.el11brps - Partldoo 

Jcth:rEon de Agu,l.a.r _ 1'50; 
Ruy CarneIro - PSD; 
WILson oonça:1 .... es - PSDj 

Jose Fellclano _ l?SD; 

t.o\)ão da SJlveira - PSD; 

BezenR Neto - PTB; 

E~undo Levi - PTl3; 
A,rgemtra de f1'..gl.l,elredC P'TB; 

Melo Braga - PTBj 

Milton Campos, Pr~idente - UDN; 

AlOYS10 de Carvalro _ UL>N; 

AfoUllo Armas - UDN; 
Eurico Rezinde - UDN; 

Josaphat Martnho (Relator) 
quenas Representações: 

- Pe· 

Aurelio Vianna - Pequenas Repre-

Comissão Especial para o es
tudo das causas que dificul
tam a produoão agro-pecuá
ria e suas repercussões ne
gativas na exportação. 

·(Crlada em virtude do ReQue
r1.~ nto n9 569-6~, diJ Sr Senad01 
José Ermfrio, flproL'ado na sessC'] 
de 2,-8-1963)_ 

<5 ME"ffiROSl 
Membros _ Polrtíd..,s 

José Fclicittno - pSI) l' 
Sigefredo Pacheco ,Vice-Presidente) I, 

-E'SD 
José Ermirla IPresldellte) - PTB 
LOpes de. C~t? - UnN 
Aurélio Viannh tRC1C:Ur) - peque~ I 

nos partidos, _ 

Comissão Especial para o estu
dó dos efeitos da Inflação e 
da llolítica tributária e cam
biai sôbre as elllprêsas pr"l
vadas 

(Criada em l:irfude rIa ap,·ova
çt1o. em 2·8· H,B3 dr ReQ'Ilerirnen· 
to n9 531·63, do SI. Senaâ01 Gou
vila Viaira) 

.... L {, ....... a 11) 

LOpe. d. costa - UDN_ 
Milton Campos - Pre.slde.:lte 

ODN. 

JúlIo Leite - Vlce~Presldente 
?, -luenas Repr<>se-ntaçõe.s, 

ComissM Parlamentar de In
Quérito par a averíguar a 
aqUisição, pelo Govêrno· Fe
deral, dos acêrvos de con
cessionáriils de servicos pú· 
blicos e sôbre a importacár 

de chapas de- aco para r 
Comnanhia Siderúrgica -Na 
cional 

,.errada pela Resolução n<? 
Õ, 1963). 

f5 ':\'IE...\1BROSl 

Me·<,bros _ parUJo! 

Jefferson de Aguiar - PSD. 

Lelt.e Neto ~Presjiente) - r50 

Nf'lt"'l MacuJnn (Vi~e- Pre...<;~de!l' 

- PTB. I 
João AgrIpino· (Relator) _ ODN, 

Jo"aOh,lt Marinho - p_·;,.· .. a: R~· 
presentar;ões, 

Jall' .. '1 O de I ... _ . 
Comissão Especial do Projeto 

de Emenda à ConstitUição 
n9 6, de 1963. 

Altera o art, 138 da ConstitUI
çlio E'edetaL u'neleglbiUdaàe3). 

PrOjeto de Inlczatfva do 81. Se
nador 4urélto Vianna. 

DesiJ'nação em 2-10-J963 
/li embro$ _ Partidos 

Je!1erson de AgUiar - PSD 
Ruy carneIro - PSD 
Wilson Gonça1ve.s - PSlJ 
Jose Fellclano _ PSD i ..v alíredo G W'gel - ?SD 

, ,,·,émtro de FigUeire<lO - . PTB 
; .. :"terra ."l etc - PTB 
, .• ves.tre Péricles _ PTB 

_ (Imundo LeVl - nB 
,: 'cu d,e~e.rule' - ODN 
,:ún campos _ UDN 

! ,)'jISlv d; Carvalho - LlDN 
1 ... lumo Ar1n~ _ ODN 
Jo~apha.t MaJ'inhO - Sem Legendl'l 
Rau' GlulJerti - Pequenas Repre::.en._ 

tações , 
JÚllO LteitE: 

çôcs , 
Reqre~ Representa-

Comi~são Parlamentar de In.l Comissão Especial do Projeto 
sentar;óes; - , 

Jú.lio Leite (Vice-Presidente) -I 
Pequ.enas depre..,entaçôes. 

15 MEMBH r "') 

Membros _ partidos 

t '4llo F·on!,B.Ila. lPres!dente) - PSD 
Jo· é .b~eJiclano t Vice-Presidente) 

. querllo para apurar os fatos de Emenda à Constituição 
apontados da t~lbuna do Se-I nY 7 de 1963. 
nado, na Sessao de 23 dol v; no,," redardo ao I 4' do 

José Ertnilio IRelator ) - PTB. 
corrente, e outros relaciona- art, 18'J da Const.tu'r"o rco",u' 

PSD, 

dos com irreoularidades Qra - . • !rans,e""e,. vara a reserva do 
.. mll1tm da atl1;a Que se cana'da_ 

ves e corrupcao no Denarla- ta'. cargo e/«,"o,. Praleto d. 
C ·-E-·I ti omlssao specla para es L1-, Adolpho Franco _ UD'I_ 

dar a situação da Casa dalI Aurélio .'icnna -, pequenos Repre- mento dos Correios e Tell:- 'm"'.""" di Sr. Senado, Aurel,o 
f . Vianna gra os. 

DesIgnação em 2-10-J963 

Moeda. sen';,a,çÔi":s. __ 

17 MEMBROS) 

Criada em virtude da J.prova
ção do ReQueriment' nV jói. -ti3 do 
Sen Jefferson de Aguiar, ·a 1&')

Bio de 14-8-6::5. 

Deslg>nacDo em ~B-8-19(j3 

Membro.s - Pr.rtidos 

Jeffer~on de Agu:ar ç 
PSL 

Wll"on Goncflh'es _ PSlJ 

Arthur Vlrg1lio - PTU 

Edmundo L€\"y - PTB 

Adolpho-Franco - 0"01'; 

• .;ute) 

EuncQ Rezende (V1Ce_Presl~[>nte) 
un'l 

Jo.:aphat Marinho - SI Leg~nd: 

Comíssã6 Especial para efetuar 
o levantamento da produQão 
mineral do país e estudar os 
meios capazes de oossibílitar 
a sua induslrializacão 

!Crlada {'>'1J . virtude' da apro
vação em 1 tt-1963 ses::.âo e~
traord·nárla, da reoo:u~,ão 0'- S~ 
de 196::1, apre~(>ntnda oelo Sentiu! 
Senador ,ie, ff'rson de Aguiar (' 
outrn<; R",,",'"'''''·,,,, Sf'nadoresl_ 

(Criada peln Resohl('ão nO 32, dI? 1963\ 

Membl·oS - Parttào& 

Jefferwn de Agu~ar - ·PBD 
Ruy CarnelrO - Pf::iD 
\'i,'ilson GonçalVes - PSU 
JOSé t'-'eJ(ClaIl~~ - PSlJ 
Walfredo Gtlrgel .....:. !-"SD 

MEMBRO" - PARTIDOS PTB 
fCrtada em virtudl' da aprova- pc.e,Oj.dente' ArgemJfo de FlgUe,r~do -

" Wilson Gonçal\'e.':!! - Bezerra Ne:-o - P'I1:1 çãO, em 18·9N t91.i?, sessão ex.traOr-)PSD ' 
dinãna, do ReQ1Jer7lne'nfr no f'"., SlIvestl'e Pér~clcS _ P'J B 
de 1963, do Sr. Sellado~ JOsé Er· Vjce·P-"~idf'nte: Lf'itf' N?to - PSD l!"";dm'lnÓ,J LCVl - PTB 
nurio). Relator: EUI'ico Rezende - UlJN I E:'JrlCO R-ezende - UDN 

Jeffer.<:on de Aguiar. P6U Milton Chlmpo$' _ UUN 
19 ME~ROS) AWio Pontana _ PSD Aloys'o je CarvI11ho _ 01JN 

M"em.Jros _ Partiüos Artur Vm~·fllO - PTH Afon."o ArInos _ UDN 
José FeDe·,Bno - PSD, Be7erra Neto - M'S I h)f;;.lphRt l\.~arlnhC' - Sem l.pg'l'nall 
AtUio F:mtrtna _, PSO. A!-1réUo ~it1""nR --: P1'B Raul nn'oertl - Peq~en8s Re;:H'! .... c.'U. 
Et:"'''-nif' B~rro.s _ U ..... ") Jullo .Lelte - P1 B to('ôe6 . 

·José Ermfrio IReln'nr) t'TE. Melo Braga - P'fB I 
P"?"~rrt'l Nlê'to _ P'l'B. Jofl,., - .... ;p't''' - UI;'\' j.J 'r Leite - p';q'l~n,u nep:e~ent~-
Melo Braga _ 11.ó. Danlcl Knt~t.r - üL!i ÇU{'b. 

, 
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ESTADOS UNiDOS DO BRASIL 

SEÇÃO 11 
:::;tE _ s& 

ANO XIX - N.' 6 CAPITAL FEDERAL QUINTA-FEIRA, 9 DE JANEIRO DE 1964 

SENADO FEDERAL 
ATA DA 14~ REUNIÃO EM 8 Já deNrrido o pra,? regimental dei 9. Barros Carvalno - Pernambuco 

I espera para a efetlvaçao do "quorum" 10. Pessoa de Quelroz - pernam-
DE JANEIRO DE 1964 mínimo exigido pelo reglmen~O inter- buco. _ X I no, encerro a presente reumao. 11. José Ermtrio _ Pernambuco. 

1~ SESSAO LEGISLATIVA E _. Encerrar-se a reunião às 15 ho- 12. Silvestre Pericle, _ alagoas. 
TRAORDINAR1A DA 5~ LE- ,a, e 5 mi1mtos. 13. Vasconcelos rorres - Rio de Ja· 

, neuo. 
GISLATURA SECRETARIA 14. NelSon Macul.n (licenciado ,em 

... SUbStItulçâo) _ paraná 
L'RESIDt:NCIA DO SR. MOURA. 15. Amaury S;lva - Paraná (rm 

ANDRADE DO SENADO FEDERAL exerclcio o suplente. Sr. Melo 
As 15 hoi·as. acham-se presentes 

)S S1's. Senadores: 

AbertlU'.3,. em 8~1 ... 64 
zacharias de Assumpçúo. 
Sebastião Archer. 
Joaquim Parente. 
Ermírlo de Morae!. 
Moura Andrade 
Bezerra. Neto, 
Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE: 

Ato 'do Diretor-Geral 
PORTARIA NO I DE'6 DE JANEIRO 

DE 1964 

Braga) . 
16. NogueJTa da Gama _ Minas Ge· 
1. Zacadns de A,..<;sunção _ Pará. 
2. JoaqUim parente _ PlaUl. 
3. José CândIdo - PlaUi. 
4. Dinarte Mariz - R G. Norte. 

o Direto!'-geral. no lLSO 
atr,bUiçÕ2S l'e.5Jlve:. 

de SUM 5", João Agripino _ Para,lba. 
6. Rui palmeira - ,:Ja~oas. 
'T. Eurico Rezende - Espirito Sant<J. 
8. Afonso Arinos - Guanabara 

rals. 
17. Bezerra Neto. 

PARTIDO RF.rllUl,ICANO 

IPRJ 

1. Júlio Leite - Sergipe, 

= 

PARTIDO DEl\lOCltATA (m1S1 AO 

IPUla 

1. Arnon de ~L_u' - Al' ]oas. 
SEM LEGEND .• 

L Josaphat Marinhô • 'Hl1ia. 
2. Henbaldo Vlelra - Sergipe. 

RESUMO 
P a r t i d o SOCial LJemocrát1l.; 

tP. S. D.) ................... '1 

Partido 'l'raba.lh:st~ BrasUeirc. 
tP. r. B) .....•..... , •.....• ;1 

U n l ã o Democrática Na.::lonal 
(U. D. N.) ................ .. 

A lista de presença acusa O compa~ 
:'ecimento de 7 Sr8. senadores, núme~ 
~o insuficiente para abertura da ses
'ão. 

Nos ü~!mos do artigo 2\17, da Reso
lução n 9 6. de' 1960, repreender Jailt 
Coelho Ba, ~na. Eletricista Auxiliar. 
PL·9, por ter ~€ ausentado do serviço 
sem pe::nnf,são. UNIAO DEl\IOCIu'1'I(;A NAlJI0NAt Partido Libertador IP. L.) .... 

,:; 

2 
Sec1'etar:la do SenaC'o Federal, em 

6 de janeiro de 1964. - Evandro 
Mendes v~anna, Diretor~Geral. 

IUDNl Partido Trabalhlsta Nacional 

7. Menezes Pimentel \em ezerc1c10 

9. 
lI>. 

'11. 

padre Calazans - São t:'!s,ulo. 
AdOlpnO Fraoc.o - Paraná. 
Irineu Bornha usen - Santa ea. 
tanna. 

o SUplente, Sr. Waldema: de Al.. 12. 
Pre.sJ.dente - Moura Andrade (PSD cânta"at. 13. 

MESA Antônio Carlos - Santa C''''s,r!11a 
Daniel Kr"ieger - Rio Grande dó) 
Sul. ~ SP). 8. Wll.son Gonçalves - :Jeuà. 1 

Vice-Pr~..;ldcnte Nog~1€'Íl'a da 9. Waltredo Gurgel _ Rio \l:ande 14 
Gama ~l"TB - .l\'1G). do Norte'" 16. 

PrImeirO-Secretario - RUI palnlel· 10. Ruy t;arneiro _ paral"ba. I 
Milton Campos _ Minas Ge:ais. 
Lopes da Co~ta - Mato Oro.&.So 

ta tUDN - l...L. 11. Leite Neto - sergipe. 
Segundo~8ecre1.irto - Gilberto r.1a- 12 Antônl(' BaJbIno - Bahia. 

PARTIl10 L1BERTAnOR 

lPL) 
tinho IPSD - ·.:TE). 13. Jefferson de AgUIar _ E."trltc 

Tercelro~Secretil.rlo A~d,lberto Santo 1. Aloysio de 'carvalho - Bahia. 
8e-na ~P'l'B _ A,1.JRE). 14 Gilberto Marlnho _ Guanabara 2. Mem <=e Sé. - Rio Grande 10 Sul 

Quarto~Secretárlo - Ca~.te';e Pl.. 15 Moura Andrade _ São .l?anla. 
nhe1ro lft'rN - PA). 16 Atilio Fontana - Santa Cata.--

Primeiro-Suplente - ]VIlG'J1m Pa~ rlna 
rente - UDN - Pl}. 17 GUIa0 Monctin - R. G. Sul 

Segundo-suplente - G'l:ltC MOD- la Benedicto Valadares _ M1n.a.6 
eM (PSD - t18~, Gerais.-

Terceiro-Suplente Vasconcelos 19' PU'nto Müller, 
'Torres U?TB - t-W). 

REPRESErJTACr.o P;\:lTI!)ARIA 
PARTIDO SOCIAL DEMOCRU'IVO 

(PSDI 

1. Jose uuiomar Acre {em exercI-
3. Eugênio Barros - Maranhão. 

2. L..obâo da SilveIra _ PurlJ, 
a. Eugnio Barros - Mara.nhão. 
<\ Sebastião ArCher - Maran!1ão. 
n. Victorino Freire (em exerclC"i.G o 

Suplente, Sr. MIgueJ. Lins) _ 
Maranhão. 

<1., Sigefredo Facheco _ Pla.tz!.. ~J 

20 José Fel1clano _ Goiás. 
21 Juscelino Kubttscbek - Golãs. 
22 Pedro c..udovlOO - GoiáS. 

7AR'l'IDO 
TRACA~H.lS1"A 8RAS1LI!:JJlf'll 

(PT8J 

1. Adalberto S~na - Aere, 
2 Oscar t>assos _ Acre 
3 Vivaldo Llma - Amazonas. 
4 Edmundo Levi _ Amllzonas. 
5 Artur Vlrg1lio _ Amazonas. 
6 Antonio JUca - CEMrê.. 
7. Dix~Hult Rosado =- RIO 

do Norte. 
S. Argem1r'" riA Jilja .... lr"rl .... 

miro. 

Gran1e 

PARTWO rR~llAI.HIST" 
NA(:IONAL 

(PTNI 

1, cattete Pinl1F-!ro - Part. 
2. Lauro :i.e Matos ~ E'~ - . 

,PARTWO SOCIAL PROGRESSISTA 

I 
lPSf'1 

1. Raul Gluberti - 8.<;-' ,-~..o Sai'" 
2. Mig1lel Cm.:'ó - Rio' :le Jane:ro 

PAR'nÜO 
SOCIALISTA. n:L.d.I: !.i::UO 

IPoSEI 

1: AuréliO Vianna - Guanab(l;r~t 

MfiV{l"tiEN'.1. () ,'i;l '" ~~.\í H !~, t..". 
RENU't-A1HY 

(f .... '.r;.{I 

1. Aa.rão ste:nl.J.rucb - IDo 0.;;: Ja 
netro. 

tP. 1' . .N) •......••.••••••• 

P a r t i d o Sot!ial Progressista 
iP. S, P,I """ ............ . 

P a r t d o Socialista Bra'lileirO 
\P: S. S.I ................. .. 

Partido Republicano (p, ,-. ,) .. .. 

P a r t t d o Democra ta. Cristão 
'P. D. C.I ................. . 

!~(1vi ...... "'.,..+o Tr,'"J'llhista Rpno-
vador {M. -T. a.) ........... . 

Sem legenda. , ................. ~ . 

a 

1 
1 

1 

1 

64 

2 

Total ................ 66 

BLOCOS PARTIOARIOS 
1'-' - MalOrla 391 Mein.orusJ: 

PSD 

P'TB 

2" - l\lmorie. (17) .V1cmbros): 

UDN 
PL 

P _ Pequenas RC/JIes~fi'a("ÔC5 lL;; 
Mi'mbros) . 

t>'fl'l/ 
p-::P 
P .. "5B 
v,I'R 
PR 
PDC 
Josaphat 
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1I0ERANÇ.~S 
il - w:s BU)( os PAi{ nUAIUOS 

JU.-\IOIUA 

l.lOer: 

.!:.~ trl'm C'arvall1o (PE: . , 
VIN' !-1nel(!S' 

V:.;tuHllo l"lede 11"50 MA: 
\ i.~C'(-:-:!,:el!u~ 1 urre~ lPTB 

_I.) ,(I') db SUVf>lra ,_ IPSD - PAI 
~~r-I'., ti r"I1Il'. - ,PJ!3 - AJ\1I. 
f\·',.óerrC! Np'.( ~ lP'i1~t - M'I). 

~"L'OKl.-t . 

l/der: 

Jc"t, -np:no 

~'ICP. 1 lQ{'I{'Il: 

IUD:I PBI. 

D~n.f>1 0...'lf'ger - flJDN - RSI. 
~.ll'm dE Sa - IPl - f(.S). 

REPREI~IW.YI AÇõES 

J.tdtr: 

LJ!1o de Matos - IPTN - SPJ. 

VICe. j Idt'./Cs. 

IL.lft"'11C V,una - {P":S _ OS}. 

n - DUS f'AHflDQS 

PSU 
B.'rt dhto V3!la"dal'es - {Mal. 

flcl; U·(.(;'O 

q;rl ... un G0rH;aíVf'S - .ICE) • 
St(.{etrf'do p", hec:O - PU. 
\V 1 fr"d v Gurlocl tROi. 

pTB 

L1Qer 

Artur Vlrgillo - (P-Ml. 

FlCl'> Lta~!'!;,' 

A~aur1 8lha dlcc:J,ciado). _ O'''n' 

V!VllJ(: Llma IAM}. 

Bel,eIra Nf'ln 

UUN 
Lzâer: 

Daniel ~rif'ver 

Vice I.1f,<>·eS· 

(MIl • 

Il1.Ol • 

EuriCo Rezende - (ES) , 

Padf€ Calazans - tSP). 

Adolfo Fnmc'o -' (?R) •• ' 

1'1.

Ltder' 
Mem de ~â - fRSJ. 

VIce t.tderp.s: 

AJorc;1o de CarV1.lbJ 

PTN 

Ltâer: 

Llno de Mat.os - '.;::'1""1. 

-VIce I [unes: 

mA) . 

Catl.ete Pinheil"o _. (PA) .. 

1'S1' 

Lfder: 

Miguel OQutQ fltJl. 

Vice-Llder ~ 

Raul GiubErti' - ,ES). ~ 

·COMIS~õES PE.RMANENTES 
Comissão Diretora 

• 

Moura Andrade Pre.sldentt 
<PSDI .. 

.Nogueira da Gama. (PTB) 
AdeJberto Sena (flTB).' 
RUi Palme1ra (UDN) . 
Gilberto Marinho lPSDY 
Joaquim Parente (UDN) 
pattetf!: Plnheiro (P'l'N). 

ulARIO DO CONLóRt::,::,O NACIONAL (Seção 11) 
.. , 
". 

EXPEDIENTE 
\ 

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL 

DIRElTOR GI;<R,IIo. ... 

ALEERTO DE BRITO. FEREIRA 
, . / 

CI"E"ro-n co !:r>n\,r'co DEi. ,,"UBLIC,IIo.ç:OIlS C:H·tEFE OI>. GEÇ.&.O os At!DA-Ç-ÃO 

MURILO FERREIRA ALVES FLORIANO GUIMARAES 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAl. 
SEçAo 11 

Impret.sc- ,,06 of .ciflUl do Departomento de ImJ:,toneD Neclona' 

BRASÍLIA 

ASSINATUBAS 

fiEPARTIÇôES·E PARTICULARES 

Capltal e lnterior 

rUNCIONARJOS 

Capital o lntGrior 

~.rnesir. ,.......... Cr$ 50,00 Semestre ••••••••••• Cr$ 59.00 

76,00 ~nll ,-o! •••••• ,.· ••• Cr$ 96,00 Ano . ............... .. Cr$ 

~xterior 

. ~ ...... ~ ... " Cr$ 136,00 Ano o ........................... .. Cr$ 108,00 

- EJ:.t:tltuadas as para o exterior, que serão sempre anuais, as 
a.i3~UT1atura~ roder"ls-e-ão tomar. em quaiquer época, por seis meses 
oe U2. ane. 

- A fiIn de possibilitar a remessa de nlorep acompanhados de 
es.;!ar~~im~ntos quanta à sua aplicação, solicitamos dêem preferência 
-à remC!'l<ia por rueio de cheque ou vale postal, emitidos a favor do 
T'!isou:eiro do Departamento de Imprensa Nacional. 

-' 05 suplementos às edições dos órgãos oficiais serão fornecidos 
aos assinantes SCHJlente mediante aoUcU.ação. 

- O custo do número o.trasado serA acrescido ele Cr8 0.10 0, por 
uercicio dei.iorrido. cobrar .se-60 mais Cr$-, 0.90. 

GUldo Mon<11D (PSD) 
VasconcelOs rôrres ,-PTB). \ 
Reuniõe$ Quana.:;~telTas, às 10 ho~ 

raB. 

SecretAno: Evandro Mendes Viana. 
Du-etor-OeraJ. 

Comissão de AgriCUltura 
(7 MEMHRO'H 

Presideote _ VO~O 

Vice-PresIdente - Eugêni<l B3-rro:5 
tPfSOJ, 
'-- iOM{J{)SlÇAC 

P. S O. 

Tr.r:U;.RLO 

Eugênio BMfOlL 
José PeUcJa:1!J. 

SUt>LFNTE> 

1 AtWo FO''''.~na. a Pedro LudoVIOO. 

P. '~. !3 
"ITULAfiES 

Nelson Maéwan (LkoP.· _t .. __ 

Dix .. Huit .,!,u~aao, 

Raul Giubertl. 

SUPLENTES 

'2..1 EduardJ Catalão i·f· 
Aarão Steínrnbrucn 

3 Vago. 
D. D N. 

rITULARES 

Lopes da Casta. 
Antônio ~arlOs. 

mPLENTES 

1 DanJel Krieger , 
2 João Agripino .. 

.._~..4 
(') Em substItuição 110 SrQho, 

NeJson Maculan, como titular. 

SUBSTITtrroS 

Reuníôe.<J 

q;,uartas-feiras, M 16 horas. 
$ec:retano: J. Ney passa.s Oentru 

~tuJ.lar LegISlativo PL-9. 

Comissão 
de Constituição e Justiça 

(11 ~~EMB~~S) 

Presidente - MiltLln Campos fUDN, 
Vlce-PreSld~'nte _ Wilson 

Gonçalves (PSDJ 

COM1'OSIQAO 
P. g O. 
"IT'JLARr~ 

Jefferson ae l\gUla.r 
Rm 'Carneuo 
It1Mc da Silva. 
WiJl$on GonçRJve-s. 
Josaphat M.arinho. 

SU?bENTts 

1 Menezes P:mentel (ltce ....... ~' 
:1 Leltc Neto. ,..-, 
3 BenedIcto VaUedares. 
( Aa.t<iO Stelpbruch. 

p.r. B. 
'l'D'Ui.MI.l1.s 

Amaury Silva (licenciado; 
Bezerra Neto. 

Edmundo Levi. 
SUPLENTES 

1. Argem1ro de t'~lgue1r~ao ( •• L 
a. Silvestre PérlCle:3. o.· 
3, Melo tJraga, 

O. D N. 
. nl'ur.AnES 

MJnl0 ae .Jarva~,1o. t 
Eurico Rezende. 
Milton ca.ín.,.,.. " 

A 
,") Em substItuIção do ... nbO! 

Am~UI?" Silva, oomo ~tula.r, 

Janeiro de 1964 

1, Atamo ArmorS. 
:I DaDlel Kneger 
S. Jo~ Agr1pl!lQ: 

ReUlll.óeJ 

Qu~rta,teira, ~ 16 DOl'6.8. 

---

SecretariO: ROD.Q~do Feneira Dl~ 
O!l.C!ai LegrslflC1Vo PL--B, 

Comissão 
do Distrito Federal 

(7 M~UlROS) 

.Pre-sldente - Uno oe MatOS. 
ViCe-Presloen1_e _ Pe<lIQ LUdovlcq 

COMPnSlÇÃO 

? S, D. 
nTUl. ... nEr, 

,u ... ",U","~es punente.L 
PeClIo Luaovlco: 
Llno ae Matos" 

SUl"LE::-'liA 

1. Fllmto t>.tülJer. 
2. Eugemu Barros, 
a. Henbaldc 'T!elra. 

P. L B. 

Oscar Passos. 
DIX-Huit Rosl:!do, 

SUPLENTes 

1. Aaráo Stemb:-U(.n. 
2. AntoDlo Juca 

o. D. N. 

TI fU !,.\I&i

Drnárte MarIZ. 
Euncv Rezend.e. 

SUP~EN'XF.! 

1. Lopes da costa. 

\ 

1. Zacllafla~ de ASSUDC80. 

Beuntoa 
Quinta-s-teJra,s ás 10 bora.s. 
SecretarIO; Julleta RlbelJ'o dos :>u .. 

"os, OflCHU LT.glS13UVO :-Pl.t-8. 

Comissãg de Econom, 
'9 MEM!lHOSl 

Presldente _ l"i1lnto Mdller (PSD)~' 
VlCe-Pre:uoente - Jose .I!:rmlno _ 

\P'l'BJ • 

CDM.!'O':lIÇAO 

1:. S U. 

'Fllmto .l3.1ilJer. 
Eugt.:lllO 6a.r;us. 
Ar.lllO Funtana. 
Jose GUlumara (licenciado). 

SlJ'P'UlI'l"ES 

L JeUerSoD Cle AgUIar .,"). 
t. 81geíreao Pz..Checu 
,L 'Sebasvao Arcuer 
~., Jusapnat MarlL.bO \ 

i. José K,alrala 
, , P. r B. 

JUBSTlTU1 OS 

TI'r.lL/!.RES _ 

f 

José Ermino 
. Nelson MaCUlan WcenclaaU} 

Júlio Le1t.e 
• 

tUPLENTEI 

1. OScar Pt SSQ..<; I··} 
J. Bezerra N ett; 

(*) .rl::.!l subStitUiÇão Ri' se ... 
nhor José Gulornard como 
titular. I 

CU) _ Em substituição &.0 Se-: 
uhor Nelson M.culaD. <WIII.!!. 
ltular. 
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511BS'rlTOTOS 

B •... A 'Mlcp ( 
1. Melo Bre;& 

C. D. N.· 
1'm1LARES 

Adolio Franco . 
Lopes da Costa 

SUpLENTEs 

1. José Oândid. 
a, Zacarias de Assunçâ() -
Reuniões Ul..rça-feira - 16.00 bora~ 

SecretárJo: Qid Brugger, AuxU18J 
Legislativo PI,-lO. 

Comissão 
de Educação e Cultura 

" MEMBROS) 
Presidente - Menezes Pimentel 

(l'SD) 

Vice-Presidente - padre Oalazans 
(UDN) 

COMPOS1ÇÃO ~ 

P. S. D. 

flTtJLA1I.ES 

Mel'ezes Pimentel 
Walfredo Gurgel 

SuPLENTES 

1. BenedIto Valladares 
2. S!gefredo pacheco 

SUBS'llTVTOS 

'l:. LeIte Neto 

P. T. S. 

'1'ITULARES 

Pessoa de QUe1roo 

Amaury .')ilva !licencIado). 

iUPLEN!'ES 
1. Vago. 
2. Vago. 

!l. D. N. 

'fI'l'"OU;.RE:5J 

Antonio Carlos 
Padre Calazans 
Mero de SA 

Slfl>LVYb,S 

1 Adolfti Franco 
2 Milton Oampos 
S. Arnon de Melo' 

Reuniões: 4~s-tel.ra~ _ 1500 hOrBa 

Secretário: Vera de Alvarenga Ma· 
tra, OficiaJ Legislativo PL·'i, 

Comissão de Finanças 
(15 MEMBROS) 

1.'. '1'. B. 

1'ITtrLARES 

Argemfro "'Ie Figue!redo .. 
Be"" tta Neto. 
Dlz-llu!!. ROsado. 
Pessoa de QUeJr02l. 
ilvBé Erm!rlo. 

SUPLENTES 

1. NelSOn Maculan ulcenci,;"dO;;: 
2. L1no de Matos. 't/ 
'1 Amaury SUva rucenc!ador~ Jj 
4. Aurélio Vianna.. 
6. Antônlo Jueã. 

SUBSTITUTOS 

1. Edmundo Levi. 
2. Melo Braga. 

U. '). N., 

'l'ITtJL}RES 

Daniel Kr!eg.1r. 
Dinarte Ma.r1z. 
Irineu Bornhausen. 

Lopes da costa. 
suPLENTES 

jlr'oIr' o Franco. 
2. EurIco Re~ende. 
3. Juão Agriptno. 
4. MUton Campos. 

p!. 

TITULARES 

Mem de se 
SUPLtU't'ES 

1. Aloysio Me 0arvalbo. 
R,.eumÕet:.: 48 5 feiras _ 10.00 bO-
r ... 

Secretârlo: C1d 'lUgger. AuxmaJ 

L<>glSl.tlvo. PL-IO. 

Comissão 
de Legislação Social 

19 MEMP'1.OS) 

Presidente: Vivaldo Lima _ PTB. 
Vl.~-P!'"c.s~'::nte: :- y Carneiro __ 

(PSD) • 

COMPosrcÃo 

\ P. S. D. 

'l'lTO'LARES 

Ruy Carneiro. 

Wa1fredo Gurgel. 

José Oülo1tJard (licenciado). 
Raul Glubert. 

sUPLENTES 

r. r...eitf N~._ '- 1 • 

8. Lobâ,o da Sllv ~ll'a. 

!'OS 3. EugÉ;WO 
Presidente .- ArgemIro de Flguel· J ... l', J 

redo _ IPTBl. 4...... ':e 

V1ce,preslàente - DanIel KtlegeJ 
-' fUDNJ. 

P. S. P. 

CC 'G!>IQAO 

~'ITl'tit.AR!.S 

Vlct.or!no Frelre 
Lobão de. Silveira. 

;;lgp.trt'rt~J pa.checo. 
Wlll'oT'l Gonçalves. 

Lelte Neto. 
SUPL~TE5 

José Qulomard ,I.C(;nc!ado>. \ 

2 F,1l~~nl0 Barros. 

3 '1en::?'!'s E'hn~ntcl 

4 t...tlUo :;'ontan~. 

5 Pedro t.1Jdov1cn. 
SUDSTl'l'UTOS 

1. José Kalrala, 

• 

SUBSTITUTOS 

'Atlllo - . "::.na 
, José rt'.airala. 

F.' 1"'. 

'I'ITUT' 'S 

AnUl:1T"V : lva Ulce' rio)' 

He:ri ::t.)r1" .-. ~íra 

Vtvaldo L1ma 

'. lréPr: V'f!nns , .... ) , 

'} PesSQB de ~ueiroz. 

Antônio }')("9 

(. J - &'n"1 SJbstitulçp, ao <'::!pnhJt 
JoSé G'~'vm.trd com<:, titular, 

lU) _ em S'lhst'tulcto /to ~. '1h:n 
A11Jaury CU . GOmo ,i.t~a.r 

SUBSTITUTOS 

1. Mell> Bl'S{!' 
U. D. N. 
. TItULARES 

Eurico Rezende 
I.ntcnio ;:: .. los 

1. Lopes da Cos~ 
,. Za.ca.r:.as de Assunção 

Reuniões: {. s. felrà,< M 10 boras 
SUPLr "nS 

Qecre'Ut:r1o. Vera de Alva.renga Ma· 
fra, 0ficiaI Leb"'islativo: PL.,-'l. 

Comi~são 
do Polígono das Sêcas 

l7 .ME!' .... !-lROS) 

P""7esldente _ ,ttuy Carneiro 080) 
Vlce-Pre.sldente - MlréLo Viamw 
11'0-. 

P. '. l" 
TT'T"T"f ,o\RES 

WD em Qo.nçal'Y~ 
Ruy Carneiro 

SUPLENTES 

1.. Slge!redo Pacheco 
a. Leite Neto 

•. 'I B. 

lTI'ULARES 

qtx-!!ult R.o.sado 
Aurélio Vianna ~ 

SOf'. 'NTFS 

1. Argemiro de Figueiredo 
a. Ar on dI Melo 
3. Julio Le1te 

U. D. N. 

T!TULAI{ES 

Dlnarte MariZ 
JOSé Cândido 

SUPLENTES 

1. João Agripino 
2 . LClJoes' da Costa 
Re1lDIô~· 5a. feIras _ 16 horas 
Secretário: Ney Passos Dant& 

'\UX11iilf Legislativo P'L-9. 

Comissão de Redação 
15 MJlli,""R.OB) 

Comissão 
de Re!ações Exteriores 

111 M.EMHftOS~ 

Pres!dente '- JetterSuO Qe A,"J19r 
(PSDI. 

Vlce-~reslOente - Pll.S,~Of. de L.! .e!_ 
roz ~P'l!::JJ. 

COMf'OSJÇAO 

. P ':3 O. 

l'ITULAflES 

BenedJt.o V!tHadal es. 
Flllllto MUI/ei 
Jeffersun ae Agwar. 
Aarão SLe:nbrueb. 

SUPI.ENTES 

1 Menezes P uJ{'llLeJ. 
2 R.uy C"rné;ru 
3 Jose UUlom",rd 11Icenr.lado;, 
4: Vwwrmc to're,re. 

SUBSTITUTOS 

1. José Ka.ri::tJa. 

P. 1. 8. 

TITULARES 

pe,s.soa ele ~uelruz. 
V:va,C1o wml:l 
Eduardo Cl11aJáo . 

SUPLENTES 

1 Oscar Pa..."..WS 
a Argemlru Of' to·lguelredO. 
3 AmÓlllu J ucá. 

o o N. 

'I[TUl.AI\Es 

Antônio Carlos. 
Jose Cândido. 
Padre Calazan.s. 

Arnon de Melo. 

.SUPLENTES 

1. Daniel Kneger. 

2 EurICo Rezende. 

3 João AgrlpUlO~ 

4. Mem de Sá. 

Reuniões; 5"s~felra.s - 15.00 ho
ras. 

SecretárIo: Cas~Jon J. S. Branco. 
Preslde:.l'ta 

PTB). 
Dux Huit Rosa.dc Oflcla: L..eglslatlvo, tIL-6. 

Vice-P. ~1dente - Padre Cale.za..ru; 
COMPOSlç10 

P. S. D. 

1'ITUURES 

Wa.!!redo Gurge1 
Sebastião A.rcher 

STJ?LENTES 

1. Lobão da S1Jvelr •• 
2. José FeUclano. 

SUBSTITUTOS 

1. Menezes Pimentel fUcenc!ado) 
P. T. S. 
= .... 

Dlx-Hult Rosado. 

S""LENTES 

Herlbaldo Vieira. 

U. D. N. 

="'". 
Padre CaJazans. 
JOJ1o Leite. 

,UPt.ENTES 

I João f1gr\p\no. 
a. Josa.phat MarInho. 

Reuniões: 4'0 Felres às 10 bO .... 
Secreta.r1o: Sar!lb AbJ;'al!ão. Oficia." 

L<~lsl.t!vo. PL-8. 

Comissão de Saúde 
'15 MEMBROS) 

Yl'eslàente _ LoPes da Costa ....... 
UDN. 

Vice-Presidente - D1x-BUit Rosado 
IPTB) 

OOMP~SIÇAO 

P. S. D. 
TITO LARES 

Pedro LudoVlco 
Slgetredo Pacheco 

SUPLENTES 

L EugenIo 8ast06 

2. Wa1!r-edo Gurgel 

P.l B. 

TITULARES 

Dix· Hu1t Rosado 

Suplentes 
AntOnio JUCá 

U.DN. 
SUPLENTr:J 

Lopes da Oosta 

SUPLENTIJ 

padre OaJalO\Da 



.. 
• ..l 

SUPLE1'UE \, 

Etaul Gtlbertl 

I!e,umões: QUlDtas-fetra.s - .lu os"" 
&U!> •• 

secretIlrio; Eduardo ~ul Barbn~r, 
~r4'.lXll;ar Loegislatlvo PLolO. 

de 
Comissão -

SeQuranca Nacional 

DIÁRIO' DO CONGRESSO NACIONAL 
I Co 'r 

(Seção 11) 

Prorrogações: 

Antonio CarloS 
Padre CalBwns 

SUPLE/rE~ 

1. Dinarie Marlns 
2. Lope.: da Costt 

PL 
!'In/Ui 

Âloyslc de Carvalho 

.% 

SUPL.ENTE 

Até 14'12-196:l - Requerimento nu. 
mero 61HH, aprovado em 15-12-61. 

Até 1õ..,12-HI63 Requcrlment.1J 
n9 7ia-62, aprOVado em 12·12-62.. 

Membros' - partidos 
1 JettersOD ae Ag'-\1ar _ Relator 

PtilJ, 
:li Lonao (ia Sil\'eíro - PSD. 
3 RUy' Carnelfo - PSD. 

. SUPLENTE 
T{'.s'dente ~ Zaca.rla.s de AssUDrlic 

'U'U!\II. \ Mero de Sã 

4 BeneOlCto Vala. ares - PSD. 
fi Wl1.sorl GOnçUlves - PSD. 
6 NelSon Maculan - P'l'B. 

"l<:e)lef;ldente - Sllvest ....... rõtérl- Reuniões; l'erças~felras _ 16,00 no~ 
Ou .! 1 SI . raso 

'I Si1ves~re Péncles _ PTB. 
S Noguelra da Gflma _ PTB. 
I} Barros Carvalho - PTB. 

CO:l!lPOSIÇAQ , Secretário: J. Ney pa.ssos Dantas 10 Damel ({I'legel' - Vice-Presiden-
te - UDN. 

PSD Auxillar Legislativo, PL-9. H Lopes' da Costa - UDN. 
:2 MliLon 'JampllS - UDN. 
13 Herlbaldo Vjeu-e - UDN. 
.. 4 Ruy Pcnnelra - ODN 

.TITULARES 

.ft"lsl' GUlOmard ll.1cencladoi' 
V,c\'ormo .F'relre 

SUPL.ENTE..S 

1 Ruy co.rnel~o 

--
Comissão de Transportes. lio· 

muntc.aQões e Obras Públicas 
15 MEMBROS) 

I Presldente JOSé FeilcIano (PSD1. 

15 AlQyslo de Carvalho _ PL. 
16 Mem ele Sá - PL. 

1 Atlhu I:"ontana t+) 

SUl$5T1TUT0 
- li ,Vice-PreSIdente - lrinel&. Bornhau-

sen IUDNl. , 

PSD 

Comissão. Especial 00 rTolelo 
de . Emenda a Constituicão 
n9 3. de 1961. . 

I 

p I B 

1'lTUU\H~3 

SI! t'P' tr f' I:'éncles 
l):,<.!..il t'dS.-uS 

::>UPL&'\rn~ 

t vagu. 
U Ll , 

rrTULARES 

JrU1E'U B"rnr.auseb 
}'.lI'-'Ili;i~·JiJ," de A.~s'~n peão 

SUPL&"J'l b:= 

1 '\1,.llt<.. ?'rnOco 
:l ~'..I:ICU R{'~f'nje 

P ~ f 

TITULA! 

l"HI.'l! GluberÚ 

$UPLEWf~ 

1 M i.r,tUel Couto 

Re'j'''lJOes. QUlntas-felra,s _ UQ no, 
r"!'I. 

serre'ario' Ale·;tUldrf Pfaendcl,Ofi. 
Cla. I eci.sltlU\'c ?L-,B, 

(1 I rem '3Ub);.tltll!ção 'ao Sr. Jos, 
O..lumula. como tltUIa.r. 

Comiss~ O 
C:! SZi'V:CO pút.l1co 

(7. M>;;\lBROSI 

CiVil 

rft .... fóttnte·- Sllve.stre pérJcle s 
l' I 131 ~ ',o 

Vlce-Preslden~e • Leite Neto (PSO) 

CQ~PDSlÇÃr 

PSD 

TrrULARlS 

1.Jt'1lt' Neto. 
Slgctredo l?achE'c~ 

SUPLENTEb 

.1 Vtcto'rlno FreIre 
L2. Benedit.o ValladareA 

PTB 

TITUt.. .. RES • 

TrTL1U:RES 

José Fc,!c!ano 
Setl<l5tlâo Arener 

SUPLK/n\. 

Altera o ~ 19 dQ art. 181 da 
Constltmçao Federal. 

IAposentadorIa do' funcionárll 
aos trinta anos de serVlçO). 

1. JEfferHin de Mnl1aI 
2 f'l1mto M'..1 ,Je-I 

o' Elelt,o 'em 21·õ-62, salvo os Srs. Se" 
na-aQl'es: 

pTE 

TITUU.Rh. 

Bezerra Neto 

Lino de Ma~ 

SUPLENTF.s 

1. Sllvestre Péncls,s 

UDN 

TrrULl.r. 

Irineu eo!,l'.ha 'JSen 

. SUPLE..~n. 

Zacharie.s de AssunçA,c. 

.Reuniões-: Quartas-tetl'as - 16,00 
norns. 

secret.ário: Alexandre Pfaeuder 
J!iClat Leg~~,attvo, )"L·a. 

Comissão EspeCial do PrOleto 
de Emenda à ConsHluição 
n" 2, de 1961. 

1)lS-poe SÔOI e' Altera Os arti
. gos 26. b6, cu, 60, 110 e o pàrá .. 
. grato ütucu do art.. ll:;! da Cans
tltjll'"a'J E'ederEll. 

organIzação a.ã:n!nist.ra.~va. 
, Cio' DiStrito Federal, . 

- venClluentos dos tlesembar .. 
ttaÇlores do I'l1b11Íla1 de J,!:!stiça 
ao DIstrIto E'ecleraJ; 

- regime de rendas do DlStrl~ 
to Feael'a.1: 

_ composição da Cilmara doo 

LoJ:Jao da Sílvelra 
Wusun Gcl1çaJves e 
Amaury Sllv6, d.esIgnaaO 

a,brl1 de 1963. 

Prorrogações : 

em 23, de 

'Ate 15 12-1962 - tt.equerunento nú~ 
r!lero 610-61 aprovada em -14.12-1961 

Até 15 .. 12·1963 Requeriment<. 
número 798·62, aprovado em 12 de 
ael.embro de 1962. 

Membros - partJdol~( 
1 Jeffei-son Cíe Aguiar - PSD. 
2 Lobáo da SilveUa - Relatório 

PSD. 
a. RUy CarneIro - PSD. 
4. Beneí11to VaUadares _ PSD, 
Ó. WIlSOn uonçalves _ PSD, 

6. .t:5u veSLre pencles - Relator 
PTH. 

.'1. Rmaury Silva ~- PTB. 
D. O. N. 24-8-63 (S.l'.) pág 2.232 

H. NOg'Jclra ela Gn.ma _ pTB 
9. Burros 'Carvalho - PTB, 

• 0. 1)9.me~ Kriéger - UDN. 
Ll. Lopes ela Oosta - UDN" 
12. Murou Campos. - ~ ODN 
i3. RUy PalmeIra _ UDN. 
14. Herloaldo Vieira - IJDN. 
15. A19Y3io ele Carvalho 

denLe _ PL. 
16, Mero de Sá _ Pu. 

Comissão Especial do Projeto 
de Err~nda a Constitui cão 
nQ 4, de 1961.' -

Oeput.e.o0s e Cio Senado Federal f· 

e do Tribunal Superior EleitoI'9.l;· Dê. nova red.a~i\o.<..ao item n do 
_ prooesso tie escolha do Pre. art. 95 da :constltUlçâQ Federel. 

sidente e no Vlce~P:resldente do (lrreàut1bl!idade d081.venetmen-
TrIbUnal 3.egl0n9.l l!1le1t.oral do tos ct()S Jufzesl, 
DiStr1to Federal' / Elelta em 27·0·61, salvo Os Senho--

- aPl1caçã.o da cola do tm:pOsto .. es Senaaores: . 
de renda " ';U)ada aos Munlc1· Lopes da Cost4, designado em 29 de 
.pIos; I)utubro ae 1962: 

Eleita em 15-a-1961, C<lm oxceçll.o Lobão da Silveira, deslll1la.do em :13 
dos Srs Senadore-a: ' fie abrU de 1963: 

!3e.rros Carvalho designado em' Be:W1'l'9 Neto, designado em 23 de 
~U·2-1962. . brU do 1963. 

i .' ~lBon Me.cuie.~ ,;.... d~lgnndo em Prorrogações: 
15-5-1963. . 

Lobão da SUvelra - <I~do em Até 15-12-1982 - NeqUernn,ento !lO· 
a3-4-1963. . ,. y. oro 609-61, .. provado em 14'-12-61; 

. ~ costa --: "",'m.<l,, c:l! Até 111-1~·63 .... ~equerl!il'!'1t.9 1Id-
• '/Ii&-éw, ~ l!'lII1á.-i~. 

Janeiro de 1964 

Membros _ PartJdas 

1. Jeft'el'SoD de AgUiar - PSD 
2. luOoao da Silveira - PSO. 

L Ruy. C!:U'UClfO - PSD, 
4. Benedlct-o Vallacto.res _ PSD 
5. Wilson GOnçalVes - PSD. 
6, Sllvestre pericles - PTB. 
'1. Bezerra Neto _ PTB 
8. Nogueira da Gama - PTB, 
9. Ban0,s Car\'alho - PTI::L 

lO. Dame] Kne!IfT - UUN. 
LI. p:>pes de Costa - UDN. . 
12. Milton uampos - VlCe-presid~nte 

- UDN 
:.3. HerlbaldQ VieIra - UDN. 
14. Ruy Palmeira - UDN. 
15. AIOy,slO de carvalho PL 
16. Mem de Sá - P~. 

Comissão EspeCial do' ProJeto 
de Emenda a COllstituicão 
n9 7 de 1961. . 

Dà nova redação ao art.· 65, item 
r.. da ConstitulçãO f'ed.eraJ.. 

(Dlspõe :iÔbre as matért~ da 
competê~c1a prlvativa do SeT'.ar.o 
1nclumdo ~ de propor a exone-
raçao d-os Chefes de missão uiplo ... 
mátlca de carater r~rmanent.e e 
aprovar o cstsbeJeCi"lnenoo, rompi .. 
menta e .reatamento de reLa.ções 
dlplomatica,s com pases estran ... 
gelros ) 

EleiLa em 4 de outubro de 1961, sal ... 
vo os Senhore Senadores: 

GUIdO Mondln - designado em 29 
d.P outubro de 1982: 

Vivaldo Llm:r - designado em '30 
.:te março de 1962; 

RUY CarneIro - designado em 23 
de abrH de 1963; 

Wilson, Gonç~ljves - designado em. 
23 cte abril de 1963; 

EurICo Rezeno.e _ designado em as 
de abrU de 1963: 

Pinte FerreIra - desIgnado em 26 
de abrU de 1963; 

Ama Ílr,V SH va, df>~"UJlAtJn êm 28 
de abril de 1963; 

Prorrogaçôes: 

Ate 15 de 'dezembro ae HJti2 _ ... __ 
querimento n9 r~7-tn, aprovado em 14 
de dézembro de :961". 

Até 16 de' iezembro de 1963 _ Re· 
querlmento n9 '180·Q2. aprovado em ,,; 

"de dezembrc de 1962 • 

Membros - Partidos 
1 Menezes .J!men::el _ PSD. 
2 Wilson oGnçalves _ ~SD • 
S .Lobão da Silve;ra _ PSD, 
4 Ruy carneuo - PSD. 
5 GUido Mondin "'7' I?SD. 
6 SIlvest.re Pér1Cles _ PSD 
7 Vivaldo Lima _. PTB • 
S Amaury SUva - P'l'B. 
9 Pinto .[t'erro:.ira _ PTB 

10 EUrICO Rezende - O DN. 
11 Daniel Kríeger .... ODN.· 
12 Milton Camp'o5 - UDN_ 
13 Heribaldo VH~lra _ UDN. 
14 .Lopes da Costa - UDN. 
15 AlOysio de Carvalho _ J?J. 
16 Llno de Matos - PTN. 

" ':' . 
Comissão Especial do Prtll(~ 

de Emenda à Constituir;'::-
nP 8, de 1961. 

Acrescente. Item' ao art. 3' Ê"~ 
Capitulo n - Presidente da mt.i' 
pública - da Emenda- Constitr~ 
cional nO 4, de 1961. que instit1i3 
o sistema ?arIamentar de govêr1!'$t 

(Sõbre a exoneração. por pl"fP 
posta do Senado do chefe ê 
mlssãu diplomática. de. caràtCl" 
permanente> , 

J!llelta em 5 de outubr" de 1~ 
.alvo OS Sra. Senadores: 

Vivaldo uma. - PesismAdn QlII. O 
4e'iilál-ço di j~ 

, 
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G uldo Mondm - Ves:gnado em 30 
GI:': outubro de 1962; Comissão Especial do Projeto Comissão Especial do Projeto 

de Emenda à Constituição de Emenda a Constituição 
Jefferson de A :lutar - Designado I 

em 23 ~e abril de 1963; . n9 10, de 1961. n9 1, de 1962. 
RUy D1rneuo, - Designaào em 29 Acrescenta paTâgrafo 11-0 art. 15 

de dor i de 1363; I d~ COllsttt-ulçao Federal (aplica-
. râo do.· rô-rcela proveniente das 

EUrl~o Rezende - DeSignado em 23 cotos de imposto,::; de-stmaàas aos 
de abnl de 1963; Municípios) . 

PJn~o f'enelfa - Designado em 231 EJelta- em 2'8.21962. sal·' .... ~ Srs. 

(Altera a. redação do arL 186 
d.a Constituição, referente e. obri
gatoriedade de COncurso para a 
investidura em cargo \n1c!.M Qa 
carreira, instituIndo a prciblção 
de nomeações interinaS) . 

c:lr li'.! I !j de lYG3; SWt'ldOf<>S: 

B~lerra Neto Designado em 23 Lopes da Costa _ deSignado em 
Eleita em 10-5-1962, salvo os Srs. 

Senadores: 
d· aonJ ete HJti2. 'S003.1~52.; 

A..'"ll{tU.ry SUva - rlp.~1"n~nf) "m 23 
at.rLJ ae 196~. . ;" Quiao Mon im 

< 29 10 196:!; 

Menezes Pimentel - desif)"nado em 
designado em 15-5-11:.62 ~ 

Prorrogações: 
W.1S00 O\:lr.çalves 

Até 15 de dezembro de 1962 - 23.4 1963. 

WUson Gonçalves - de.signado em 
- oesignado em 23-4-1963: 

I Leite Neto - designado em ..•••• 
designado em •• 23-4- .. 963; I 

R I.;.uerl.mentu nv ljú-3·bl. aprovado em 'R 1 
14 de dezmbro de 1961 I !!;l1.r.co ezt'n e , . 23 4 '953; 

A te 15 de dCZln 110 de 1963 - Re-
q .tr .mento r~'" ·HH-ü:t. ~provatlc em Joáo A!;1"ipino -

\ 

Eurico aezende 
d~lgnadc em •• 23-.-1963; 

det.lgnado "fi 

.2 de dezmbro ~e 1.962. 23.4 1963; 

.1'l"lembros - Part1àós 
João Agripino 

designado em 23-4:-1963; 
de.s:gnado em 

1 Menezes Ptillentel _ PSD 
~ Ruy l)arnClro - PSD. 

Silvestre 1--' ;':.icles 
2.:1.4 1963; 

Cattett Pinheiro 
23.41963, 

Aurélio \"lanna 
designado em 23-4-1963. 

de.oignado em 

3 Lot;ão da. Sllveua - PSD 
4 I<'efiersoll de Aguiar - PSD 
5 GUldo MonàlD - PSD. 
6 Pinto Ferre:r~ - PSB 
7 Bezerra Neto _ PTB. 
S Ara.ury SilVa _ TB. 
9 V:valdo Lllna _ PTB. 

1{} Dame. Kneger - UDN 
11 Eunco Rez~!lde _ UDN. 
12 Mllton Campo3 - üDN. 
13 Ht:nbaldo Vieira - UDN, 
14 Lopes da· Costa - UDN. 
15 alOYsiO de Ca. valho - PL. 
16 Lino de Mat,,> - PTN, 

Comissão Especial do Prol'''o 
1e Emenda à Constituição 

senadores _ Partidos 

1 .1 efJel'son de d.gutar _ PSD. 

2 Wilson Gonçalves - ESD. 

3 Ruy Carneiro - PSD 

4 LObão, da Sllvclra - PSD 
fi. Guia0 Moudin _ &"SO. 

lU SUvestt'E Pér1cle., - P'I'B, 
7 Nog.u,;,ra. da Gama. - PTB. 
8 Barros Cafvalh-.,.l _ PTB. 

9·H,gC _ ~. 

10 Milton oampos - UDN 

11 Herjb.lldo Vieira - UDrj 

Pro1'\'ogação: 

AI.é 15- t2·1963 
785~62. aprovado 

- R€querimento n.\ 
em 12-12-1963, 

MiIUbros - PartIdos 

1. Jeft'erson de AguIar - PSD 
2. Wilson Gonçalves - PSU 
3. RUi Carnelro - PSD 
4. Lobão da Silvell's - f'SD 
5. Lelte Neto - PSD 
6, Meneze,!; PImentel _ .. sr 
'I. Silves.tre Oericles _ PTB 
t NOg"ueira da Gama - P'fh 

I 9. BaTl''Os Carvalho - PTB 
10. Milton Campos _ UDN 

: 11. Heribalão Vteira - UDt 
! 120 Eurico Rezende _ UDN 

Acrescenta UspOS1t1vO ao artigo 12 Lopes da Oosta _ UDN ! 13. João Agripino _ UDN J 

15 revoga. o jtem V e o I 69 do 13 Joào Agripino _ UDN. ,14. Daniel Krieger - UON 
artigo 19 sul-)stituiu o , 59 do ar· i 15. AlOysiO de Carvalho - PL 

(Modifica ti regime de discr1m1. 15 Josaphat Matinllo - S/l~t:r.eneta.. 

tIgO 19 e. o lJ'L. 22 da OonstitUição 14 EurIco Rezende - UDN 11S. A.uré110 Vianna - PSB 

naç"u de rendas,. ,6 Llno de Mate, - PTN Comissão Especial do ~roleto 
Eleita em 20 de novembro de 1961 de Emenda a Constituicão 

salVO os Srs Senadores:, 
Des1 d n? 2, de 1962. 

2oB~;~"ar~~';:I~~62;- gna o em ComISs:!o. Especial do projeto anstItUI nova 'dlscrlm'Mçfio de 
Guido Mondin _ De,lg".d, em 19 de Emenda a Constituição rendas em lavor do, Mun'clpio, 

de uutubrO d. 1962: n9 11, de 1963. brasileiros). 

Jefferwn de Aguiar _ d~, 'ignado j\,ore.s'.:'?":I1. olr'l:{ra!os i(> e 5(> ao Eleito., e.m 23-5~1962, salvO os Srs. 
C"' .. ~ 28 de a.bri..!. de 1963: art tS da Constitl,l'ção Federal Senadoles. 

Ruy Carneiro _ designado em' 23' CCH:"".l{, .'i novos MUIl1cfpiOS). Wilson Gontalves _ des'::,naào ~fi., 
dl &brlJ de ;963; I Eleita em 28 3 1962, Sg,}vo OS Sra 23-4-1963; 

d d 
_ Etn~or~: . 

E;J.I1co tte7eLue _ esigna {, em l<o.J LeIte Neto - de~tgn. o t:rn .• , ••• 
d~ aorU de '.963. vU!J ... tllODdln _ desIgnado em .. 2-3-4~1963; 

012:. lU 1:"32. 
Am.::.ury Sll\oa - deslg:'ld-dc em 23 WtLson Gonça.I~'es _ designado em I Josaphat Mannho - d ,::.:9"\ ól<k, em 

c:":E etnU de !S63; 2S-1-l.D~3; 23-4"1963; 
D,;zerrl N-ek - -d~lgnado em 23, E:!.rlCG Rez':'"nde - deSignado em Eurico Rezende 

de abril de 1~\i3; 12R-4·19J3: .123-4-1963' 
Joã.o Agripino - des1gna.do em ' 

Prorrogaçues: 113-4-1~(j3. Prorro.;aç§v: 

1 
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Comissão Especial do Prcill\1) 
de Emenda à C01lstitUlção 
n9 8, de 1963 

(Orlginá.r.o da Cârn.ara. doa 
DeputadoSJ 

Que dá nova redaçãc ao 1 19 do 
8.rt 28 da Goubütulçao FeCl:eral 
lautonomla dos Munícl{llosl. 

DeSignação em 2;Z de outubro de 1~63 

MemOr0S - Partido.::; 

Jefferson de Ag::.i.:ar _ P-SU 

Ruy CafDelfO - pd1J; 

W lbon Gouça! ';e.s - P.'::lU 

I Jo~e fel1cIano _ f'.'::lU. 

l.Jooão da suyeua - f'~lJ; 

]3e"f.err-a ·Netl,) - p . .l B, 

Edmundo lt'v1- P·18; 

,ArJcm1l'O de .t'~lg-uelred(. PTB: 

V j ':!.!) Braga - P fl:3; 

!vLlLon Campus f'rcs:dente - l'V:-l: 

AIOy.slO de C~-1(v,i!rc _ UUN.; 

A!on<>o Annus - U UN; 

EUrlCO Re'tenae - \JUN; 

'I JiJsaphat M<l.llUl1~ tkela'.Orl .:.... ee-
quenas H,eprebentaçoes; 

I AUrfllo V1anna - Pequenas Rrf..' e
seul(t~oes : 

JlIlio t..elte (V:ce·PresldenteJ 
, PeOIJt>nn..c: J.iepresentalioe .. 

Comlssao Especial para eslu
dar a Situação da Casa da 
Moeda. 

(7 MEMBROS) 

Criada em virtude da ..lp·rOI·a~ 
çho dO UCQue,ltnel .. t nU .J,-6~ áo 
Sen Jellcrson de Aguiar. a stS
Ilia de 14~8-6;S, 

Desi"·nnGão em 'lB-8-1!f.J3 

.UemfJros - P(.1·tidos 

Jef!f>r><on La A3"~··ar ,.:. 
PSL 

'V'.l~Qn GOnçal.,ps - PSl..: 

Arthur Vlrg1l10 - PTB 

Edmundo l,evy _ P"llJ 

Adolpho Franco .- J:C:-i 

E:J.l"!cO Rcz:-rde (V.c:-..:'.'C1:.!:~~nlc.) 
IJD~ 

! :!:i' In de dezembro de 1;}-ô':' - Re- Catt-et-e Pinheiro ~ dpr,:fanAdo 
~ :":-_'!mento n.v 605-61, aprovado srn 23-4-1CG3. ' 
i..: o.e dezambro de 1961: 

r..tt. 15 de dezembro de 19t3 - Re .. 
("ucr:n.cnto nY 782-62, aprovado em 
lJ de t1e-~em'oro de 1962. 

Membros - Pa.rt!dos. 

prorrogição: 

At-é 15-12 .. 1963 - RequerImento 
·m4-62, aptovado em 12 .. 12-82 •. 

Membras - Partidos 
Jefferson de Aguiar - PSD 
Wilson Uonçalves _ PSD 
Ruy Carneiro _ PSD 
LoOão da Silveira - PSI 
Gutdo Mcnd!n - PSD 
Silvestre Perlcles - PTB 
Noguetra da Gama - PTB 
Barros Carvalho - PTB 
Milton Oampo,s - VDN 
Heribaldo Vieira - UD1 
Eurico Rezende _ UDN 
JOão Agripino _ VDN 
Lopes da Costa - UDN 
Aloysio de Ca.rvalho _ Pl 
Miguel Oouto _ PS1' 
Catete ptnhelro - ~ 

em Até 15 12 11162 - ReQ'Jertmf>nto 

I '106-62r a,1Jf ovado em 12 12 1962. 

Membros - PartidOS 

D.9 1. Jefferson de Ag'Jiar _ 1?Sr
a. Wilson Gonçalv€~ - PS.c 
3. Ru} Carneiro - PSD. 

n' Comissão Esp~cial para o es· 
tudo das causas que dlflcul· 
tam a produção agro·pecuá· 
ria e suas reperoussões ne· 
gativas na exportação. 

1 JefierSon de A.:.trUJ.ar - PSD. 
Menezes Pimentel _ psr 

t~ FUínto MUller - ESD. 
4 uuido MJodin - PSD 
6 RUi Carneiro _ PSD. 
6 Am:.1.ury Silva _ P"l'B, 
j' B.."\rros v~.rvalho - PTt.. 
D Argen,iro Figueiredo - .PTB. 
9 Bezerra Neto _ n'B. 

lO DanIel Kriegp.: _ ODN. 
11 Eurico Rezende - UDN. 
1lI M1Iton C<lmpo,s _ UDN, 
l'9 Her\bn1Jo Vielr. _ UDN. a. RUy Palmeira - UDN. ir âlóys:o de C<lrvolho - PIO 
& Lklo "" Matos - lI"l'N. 

t. 
2 
3. 

• i) 

6. 
1 
8. 
9 

10 
11. 
12. 
13. 
14, 

~: 

4. Lobão da SlI velra - PSD 
6. LeIte Neto - PSD 
6.' \1enezes Pimentel _ PSD 
1. eUvestre ~érlcl.. _ E'TB 
8. Nogueira da Gam" _ Pl'l' 
9. Ba.rros Oarvalho _ PTB 

10. Milton campos - UDN 
il. He.1ba1do Vieira - UDN 
12, Josaphet Murinilo _ UDf' 
13. EurIco RezerJde _ UD.I."i' 
14. Daniel Krieger -UDN 
16. Aloys1c ele OarwlhO _ BL 
lo.. Llno de Mattos - lI"l'N 

(Criada em virtude do Rellue
rt' ~to n9 569-61, do sr Senador 
;I}!!'e Ermfrio, aprovado na se;;s,:) 
tie 21...-8-1963) • 

(I) ME.J.\mROS\' 

Membros _ Partidút 

José FeliclBno _ PSD " 

Slgefredo Pacheco (Vice-presidente) 
- PSD 

José Erm1rlo (Presidente) - PrB 
Lopes da Ooo!. - UDN 
Aurélio Vianna. ~r\ - PeQue ... 
.... parildoa, 

.-

-
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eomissão Especial do Projeto I Prorrogação: 
, de Emenda à Constituição Até 15,12 1003 - RequeJ'1mento n° 

n~ 3, de 1962. , 790-62, apr?Vado em 12,12,1962. , I Mé!llbros - pa.. tidos 
(DíspJe sóbre a data do plebis-

cito previ:'íGo 'n.,. EIntmda Consti- 1. Jefferson de Aguiar - PSD 
tuclonal nQ :~). • 2. Ruy oarueirc - PSD 

,. Ele, ta ~m la 7.1052, Stdvo os Srs o 

SenadOrd"1: 

3. Lobão da Si~velra - PSD 
4. Y·i1son. Gonçalves -' PSD 

Comissão Especial do Projeto 
de Emenda a C,onstityição 
n9 2, de 19630 
. Altera os arb. 141. 146 e 147 
da Constituição- Federal (referen .. 
te ao direito de ,propriedade}. 

. _. DesIgnada em 23-01-1963 

Janeiro de 1964 

Comissão Especial do Projeto 
de Emenda a Constituição 
n' 5, de 1963 •. 

,DA :10V' redação ao item 'l • 
ao I 4.9 do artigO 19 da Constitul. 
ção referentes aO ImpO.sto de 
Vendas e COns1gnações: 

1. Jefferson de Aguiar - ~BD 

WJJ..::;OIl 'oonçalcea 
Lea·e Net-o 

5. Benedito \'al!adares - PSl) 
6. M~ nezes Pimentel _ PSD -
7. Vago - PTB .. 

,I: 
Membros. ~ Partidos' 

1. Jefferson de Agwar "- PSD 

2. Ruy Ca.rne,tro - PSD -
. I 3. Lobão da Silveira - PSD 

!! 4. Wilson Gonçalves - PSD 8. Nogueira da Garr..e ~...pr.a. 
9, Barros Carvalh _ PTB' 2. Ruy Carneiro - PSD JOln Agnpm. 

Earrco RezenGe e 
, Jo.~a.[Jl.at Mi1~l11ho' 
113·~ ~ti6::!). 

3. Lobáo da !$ilvelra -- pSl) 
4. Wilson Gonçalves - PSD' (designada em' 10 .. Milton . Campos - UDN. 

10. He:ioaldo Vieira _ UDN 5. Menezes Pimentel - PSl) 
6. Lelte' Neto - PSD 12, Josapba. arinho - ODN 

13. ,Daniel Krteger - OD' Prurrllgfo.Cào: 

Ate 15 12 j1:iI:~ Rf'-Ql..lerlmeuto n9 14. Eurico Resende - UDN 
"81-ti~, tt.provado em 1212.196!L" 1'5, Mem de Sã - PL 

16. JuHo '-,e~te' _ PR 

7. Am~Ul'Y Silva - .P1'B 
8. Bezerra Neto - PTa 
9,' VagO - PTB 

~1emOiJS - Part..irlos 

1 Jetle'l'w('i de AguiRl' _ t:- S;p 
2 Wr1.~ul1' GiJllÇ~.l\l<> .. -- PSL. 
3 ttuy Ca.rnell'C - f'SU o 

4 LvIJ<l.G da· tillv~ira .- PSl: 
(; Men~i\eS Plme.tltel - pro 
6 Lelt,e .. \Iet.u - PSD 
7 SIH'e~Lre Per cJes ~- P'I'B 
8 Nogue'lra d.a Gd.lll6. - PTB 
9 Barrll$ Carv:.<,lhe - PT'B 

"lO Ml WIl Ca.npo~ :.. ODN 
11 . He::balr!(, VUra - UDN 
12 J;;.5:Q Agnpmo - ODN 
13 -t:unco ~,&:.~nue - UON 
14 D,\.:1Iel. K.neger - lJDN 
15 Mem de S1':I, PL 
lS. J03apnat MartnLo _ S/legenda. 

"Comissão Esoeélal do Proieto 
,d~ Emendá!' Con,stitUlQão 

n 5 de 196_0 
Os nova redação ao art. 20 da 

Cvm.1Jt.\l~çào, . ~ 

10 .. Sl1vEstre Péricle.s - PTB 
~ 11. ArgelDlro de Figueiredo - PTB 

C ' ' - ' E' P o - 12, ,Eurico Rezende - DDN OmlSSaO, specml do _ rOI~to 13, Milton Campos - UDN 
de Emenda à Constitui cão 14, Darue! Krieger - UDN , 
n~ 7 d 1962 ,- 15, Josaphat MarInho - S legenda 

,t e • . 16. AloySIO de carvalho - PL 

Revoga a Emenda Oonstituelo
!b;.l !l9 4, que irutttulu o 31stema 
parlamenoo, de g07êrno lO. art, 
61 d~ ConstituJção l' edera:l, de 18 
de serm~ro de. 1946. 

Eleita- em ri,12.19L:. salva OS Srs, 
Senadores -

Comissão ,Especial c do Projllto 
de ,Emenda aO Constituicão 
n9 3. de 1'9630 ' , 

. t;,"1.l.,on. Çl-onr-alves 
Eurlco Res'eudt:. 

Amaury Silvo, 'e 

Raul GiJbert1 fdeslgÚadós_' ~m 
Coe a. ... rtl de '1963). 

J. I . 
oor 

Prorrogtçao: 

! DeLerm na a entn'ga aos Mu. At:.ê 15 l~ :~61 - Rf'querimento 
nwlpk .... c:. dfr. .... _30% da arreca.chlção 7!H-62, - aprr~o.êlo em. 12,12 1962. 

I t· Jefferson 'de Aguiar - PSD 
2. ~uy Carn'eiro ~'PSD' 

n' . 4. Wilson' Gonçalves - PS~ 

t;>ndf's ~llll1C1PaJS), . Meml:. os - Pa.t1dOS _ 
5. Meneses" Pimentel -' ~SD 
6 Leite Nêto - PSD 

5. Menezes Pimel1tel _ Pau 
'6, Leite Neto - PSD 
7, Amaury SUva - PTil 
8. Bezerra Neto _ PTB 
9. VagQ. - PTB . 

lO, Humberto "eder _ PTB 
11. !Uge.m1ro de Figu'eiredo - t"' nJ 
12. Etirtco . Reaende - UDN ' 
13, Milton campos, - I1DN 
14. Daniel Krieger - UDN 
15. Aloysio de Carvalho - l?I, 
16, Josaphat Marinho - i»equenos 

Partidos, -

Comissão Especial parl;! efetuar 
o' levantamento da produção' 
mineral do pais e estudar os 
meios capazes de possibilitar' 
a SU;l industrialização. 
. , ICriada em Virtude ,da:"aprovB
ção. ,em 18 9 1963, sessdo "xtraof
dinãl1a. âo Requerimento nll •• 

665-63, -20 Sr, 'Semulo'l Jose 81· 
mzriej) . 

IJ.) l\IfEMBROS)' 

Membros - Pattldos 
'-JoSé Feliciano _ PSD. 

I A tilio Fontana - PSD 
, ' Eúgênio Barra0 - PSD 

JoSé É!'tniMo, <Relator) - ?TB 
Bezerra Neto _ PTB 

\ 
Mtno Btaga - PTB· 

, Lopes da ;Joata -, UDN ' 
Milton Campos .:\residente ~ 'J1)N 

dos Illitoados quando exceder as) • " 

Elelta em lJ 9 1962. salvo os Srs 1. Jefferson de AgUIar - PSD 
Senadores 2. ftuy JarneUQ.- PSD 

1. Ain.a t!1Y~ ,"silya .:... PTB 
- , 

\ 8. Bezerra Neto - PTB 
9, Vaga _ l?TB 

I Júlio Leite, Vice-Pr.es1den;.e Po
. - quenas. 3.ep.resentações .. 

'--' W~IS(}n Gonç~'ves 3. Peàro budoviec _ 'PSD' . 
LeIte Neto. 4. Wllso:a· G;:nçe.h'~ _ PSD 
J.os~phat Marmbo 5. ~Benedtcto Valltldi.rea _. PSD 
l!:~'lCO Rebende , 6. Ménezes Pimentel _ E'SO 
~lguel .. Couto ,6esign~ Q fim 23·de 7 Amaury Silva ..L ?Ta ~ 11. Va:sconcelos Torres '- ?TS. 

.ab1iJ, de 1963J. 8. NOg",Jt?fra: ·d~· "litma ~ ?TB 
-B . 12. EuriCO Rezende - UDN Prnrogaçào: 9· Barro" Carvalho - - J;"".&. 

10. Milton Campos - ODN 13. Milton camp'os __ UDN' 
Até 15 12 19ti3 Requerimento n9 11. Hetibaldc V:~1ra _ UDN 

"78962, aprovado e!I1 12.12 6'.2.. 12. 'Eurico,: Resf'nde _ UDN . 14. Daniel ~eger- ~ 'ODN 
Membros' -' pa.áiúo,c:: .13 .. Da_11el i{rie~f":- - UDN' 16, 'AloysiO -'ôe Carvalho -' pêl]u'enos 

114. 'Joã.o Agripino _, UDN Partiõ:os 
1. Jeffer.son Je AguJa.r· _o PSD .15 .... Me-n de !=lã. _ pt 
2. Ruy' carntdro~---'psb' '16 .. Raul GiubE'rt _-PSP 16: Josap.I}at Marinho - f1egueous 
3. Lobào da e)il7eira ...:. - PSD Partidos 

1Ó. 'Eduardl?'· Catalâo -_o ,'PTB I 
Comissão Espec, ial para o, es
, tudo dos efeitos da inflação e da politica tributária, e 

cambial sôbre as emprêsas 
privadaso ' 

({Tfaãa em virtude da aprôva
çdo, em 2-8-198.":1, do RequerHnen. 
to nU 531-63, do Senado: Gou'v~a 

; Vietra) : ' , 

,(5 MEMBROS) 

. 4. W;1Son GonçalveÉ - PSD " MembTos -:- Partidos 
~' Leite Neto ~ E'SD ' PSD' 'ConiiS~ão especial do' proJoeto' ,_ -:-:- ,: Atmo Fontana' (presidente) _ '''5D 
7, -W::;z=, p~nte; ,- , de Emenda a ConstitUIção Comlssao EspeCial do proje!o José FellClano lVice-Presidente' 
:: ~i;:;;'lr'::,:~a~';;"'l.,-JlB n9 1. de 1963 de Emenda a ConstltUlçao Jo!'~~mlrIO <Relator":' P.TB 

10, Miltvn Campos _ DDN 'Ait d ,o d" In 1so ' n9 4, pe ,1.963. AdÓ~PhO Franco - UDN ' 
11. 'Herlbaldó' Campos - U'DN "~.~ e;a l~~,.rd aç~o ~ '\ ia IX Dá'nova reda âo ts' 44 . All}' 110 Viawa :- Pequenas Repre-

·12. Josaphet Ma:11J.1ho '_ UDJ:It· . o ar, a oru tu ç {re- ç .. aos·ar. e sentações. ' ,', 
13. 'Danie1. K,rteg!'1·· _ ODN lerente'~Ett tra.balho de' menores - 45. dll,cçmstituição .. ,E'e-d.eraJ. para ". - " ,._-_: • ." ,- . 
14 Eurl"" Rese"de _ ODN " mulhére.s e ao trba!ha em In- ',co"ce~er"imu.nlda<le.s aos',,, •• - -f.olllissão_ Parlametnar ide In-
15, Mom de Sã ...; 'PL dustMas )nsalubre.s) ,- dor"!'", ' - , ',quérito' "para' àveriguar' a 
16. Miguel Co~ ,?SP Designada em 23-4-1963 , Des!gn.d. am20-IH,96a,':', , , , aquiSição,' pelo Govêríio Fe-
ComissGo Especial dó ~r0.ie!o I " -Membros,....: , pnrt1doa>., S.nM~r .. ' -parÍldos ' :deral dos, acervos ,de, conc_es' 

de Emenda à ConstltUlçao 1. JeffersoD de ,Aguiar __ PSDJ;ffers;";de A~UI;';"~ ?s.D' cionárias de, serviços 'Ilúbli-
n9 6, de 1962. ' 2 Ruy CarnelrO _ PSD, / RUy oar!l.lro-.... PSD, : cose sôbre a importaclio de 

Alíers' a'-edaçãó, dos ;§ i. 'e 3; Lobão da ">lvelra - PSO LobãO-da 81lve4m., '?SD- '-,- ohapas de'aço', para a Com· 
I 60 d ~ ti I'· '4,' WIlsOn Ganc>lv", - PSO ' "Wilson Gonçalv" - PSD " hO S d 'ú' I"" I 

_ 3" do ar, - ,,,' ,wll.S t11 ç~ 5,Menezes "l!"e"teL-, PSD Menezes i'lmentel'~, PSD "pan la i er r!}toa .aclOna; 
, Federal, , 6' HeMbeldo, VI"',,, -?SI) __ Leite Neto _- PSD 

(Aumenb para 4'0 nmr.ero de 7, Ilmaury,Stlva - P!'B, Amaury SlIva __ ~ ,-
reoresentantef dos Esta-dop e do 8 Be7.~ri9: Neto· - PT9 . Bezerrã" Neto ~ _ PTB .: 
nfsttilõ F~deraf no -,.cuado). 9. Vagõ --:- PTB ' . Pinto ''Fert-eits '--'.FTB 

Elelta.-· em 13'.Slo 19H2, sa:IvJ OS,'SrIJ. 10 S!lv~tre- Pérjcles - PrB ,.. '.Sllveatre Pérlcle$-' - PTB 
Senadores' " 11: Arthur '''Irg!ll" - PTB MalbertoSen." -- ,PTB ' 

Josaphat Marln.ho ~ 12 o·' Iturléó, Reiende - ODN ,EuricO â~zentle!'~· _ tJON " 
Wilson GQm;alv~r 113 1>,,1i ltm'l C>lmpo~ ..;;..., (f'Ú!'l Mllton ·,Campos - 0'bN':' 
Eurico Rezende 14_ João Agtiptno. - UDN _ , . - JQã.o AgrJ"p1no - UDN 
Julio Leite Idesignados em· 23 de 15 .10.'!apbDt~ M~rinbo, - 5 .1egenda- . .&.loys!o' de .Catvntho ~. PL ' 

aorU de 1963>. . 16. AIDys1d de .... cal"v·a-lho~ ~ PL -. - J'osap'hat Marlhho _ S/legendá 
. -.... _:, . ~ _o.: - , ~_~' '. ~ . ..:.., - 't . 

( 

(6 MEMBROS) 

. Membros _ Partit10s -' 

, Jêffe~so.p- de' 4guJsr _. PSD r 

L$lti Neto <Pre5 ldente)' ..:.. PSD 
:N'eISQD MacuIan - PTB ',
,João Agrlp)I1o IRels,toil, -' UDN 
Jooaphat MAl'lnho _ Pequêl1all 
.presentaç', Cai-

, , 

" 
-r' 



Quinta-feira 9 
1!._ ±::::_ = 

Comissão Especial para o estu
do dos efeitos da inflação e 
da política tributária e cam
biai sôbre as emprêsas pri
vadas 

tCrzada em virtude da aprOva
ção. em 2-8-1963. de ReQuerimen_ 
to n{l 531·63, do Sr. Senaáot Gau
vt,a Vi.nrà) 

15 MEMBRC''''Y 

Membros _ Parttd(,,~ 

.-'fIlo Fontana. (presidente) _ ytjD 
JOié Feliciano (VIce-Presidente) 

PSD. 

José Ennfllo (Relatar) - PTB. 

Ad.JLQho Franco - t:rDN. 

Aurélio .cic:ma -I Pequena... Repr('· 
tent:1çô~s. 

Comissão Especial p"r", ~,v,udr 
o levantamento da produção 
mineral do pais e estudar os 
meios capazes de possibilitar: 
a sua industrialização 

/Criada em virtude da aprova
"áo. em. 18-9-196.':!, sessáo extraor
awarla. do ReQuerimel1f( n9 rr:s 
de J 963, do Sr. Senador JOsé Er
mtrio) . 

'9 ME;mROS) 
.... Mem~ros - parttdo~ 

José- fi'elic flno - 250. 
-t.lliQ FJD:tana - "pSD. 

I 

f 
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Eugênf<l Barros - ?:::). 

José Ermlrlo lRel.tor) - Pl'B. 

Bezerre Neto - PTl'I. 
Melo Braga _ FTfl. 
Lopes d. costa - UDN, 
Mi1mn Campos - Pre~id.e~te -

UDN. 
Jlllio Leite - Vice-Presidente 

?~~uenas Repro.sentações. ~ 

Comissão Parlamentar de In
Quérito para averiguar a 

• aquisição, pelo Govêrno Fe
deral, dos acêrvos de con
cessionárias de serviços pú
blicos e sôbre a importa.ção 
de chapas de aco para a 
Companhia Siderúrgica Na
cional 

fCnada pela Resolução n9 11 
~e 1963). 

15 MEMBROS) 

Me:,~bros - partidos 

Jefferson de Aguiar _ PSD. 

Leite Noto. 'PresIdente) - PSD. 
Nelson Maculan (V~e-President:· 

- PTB. 
João Anlpino melator) _ UDN. 

Josaph.1t. r.,·:i:arlnho - PI.:;t.,S.na!' R: 

pl'esentaçóes. 

.. UL" $---- -----
Comissão Parlamentar de In- w,Lson Gonça.v.., - Pr>' , . I J o,se F'ellclano - PSlJ 

querlto para apurar os fatos Walfredo GUfgeJ - PSD 
apontados da tribuna do Se- Argem1rO- <le e'iue;,,,uo - ?Ta - 2 Bezerra !\leto - PTIs nado, na Sessao de 3 do Silvestre P.n<>l .. _ f'Tr 
corrente, e outros relaCiona- EdmunJo L,e, - >"n, 
d . 'd .. I E!tu'ICO ~te:t.elJ(,e - VlJl\ os co-" IfreQularl a"es Q!a- Mil"'n Oampos _ UDN 
ves e Gorrupcão no Denarta- A,OYSlu de fla"valho - lJD!~ 

d C T I' Atonso Anu'''' - CD'< menta os orrelos e e e .. , JO.~aphat Mar ..nho _ ::5t>ID Le:Çl:en"3 
gratos. t{aU' UIUU"lrtJ. - Pe(,pena:. .Rt:!/,Jr~eD. 

(Cnadll f>"ll virtude da (1.1)1'0-
vflçao em 711-196.3 sessão ex~ 
tr!lOrd nárHl. d!l re~;uçâc. n: 32 
de 1963. npreSf'f1~fld.!l pelo SenhoJ 
Senador .le.fE'r~on de Ag-u1ar t 
outro, .RPl"l, .... ~~ Senadores) . 

(Criada peja Resolw;!'io [lQ 32, de 19631 

MEMBRr' - PARTIDOS 
Presidellte: Wilson Gonçalves _ 

PSD 
Vlce-p..p.si-dente· Lelte Nt'to - PSD 
Relator: Eurico RE-zende _ U1)N 
Jefferson de Aguiar P;:ip 
Atfli<l Fontana _ PSP 
Artur Virg1ll0 - PTE 
Bezerra Net.o - P'I'B 
Aurélio Vianna _ PTB 
Júlio Leite - PTR 
Melo Braga - P'I'B 
João A .... ripino _ UD.N' 
DanIel [{.rieger ....... UDI.'q, -Comissão Especial do Pl'oicl, 

de Emenda à Constituiçã 
n9 6,. de 1963. 

Altera o art 138 da ConstH1Jl 
ç{fo Fedt;;1al (;n.eleq,billdadesl 

Projeto de ;n,cnati'/,.'a do S" St 
nadoT A·urélio Vianna. 

Destsnação em 2-10-19t" 

Membros - Par ttdos 

J(!ffer."on de Aguiar - PSD 
Ruv Carne'ro - PSD 

tacõ~". 
JúllO LeIte - Re-qrena.s Representa
çôe~. 

Comissão E'speclal do Projeto 
de Emer da à Constlturçãc 
nQ ? dI) 1963. . 

Da nOVe feau(àc. ao G 4'" de. 
art. ./82 Da c.:onstllUlQao r eaeral 
ltranSlelel,c'a lHl1 o a resena do 
miltttu da atlt'a Que Se cana,aa
ta? a ca1,0 elet,vOI. Pro/elo de 
tnwzatwc.. ('< Sr Senado1 AUlél,o 
V'aana. '. 

DesigUação em 2·10-1963 

Memblos -_ParHdos 

JeffersOn de Aguiar - PSD 
.-t uY CarneIro -- pso 
,,' . .,00 UonçaJl. es - PSD 

'\ ,,,,e t<'el!Clano -- eSD 
1,treàu Gurg'~J _ t"SD 

I -It'm1ro de FI;rue.rec:lo - P'I1" 
rct'Ya 1'1 eW ~ - PT,B . 

I
I . vestre PérlCJI~s _ .PTB 

'nttlndo Lcvi .- PTB 
~co Rezende - ODN 
'ÚD Campas _ UDN 
~~'\) de Ca,rv:üho _ uDN 

J -o ArInOs .. '. UDN 
11M Marintlo - Sem Legenda 
~ ijubetti _. pequeo9f Represen .. 

"/;'~ 

Leite - l'eQuenas ReDresenta-
t.ue~. .. 

} 
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ESTADOS UNIDOS 

D~ÁRiO DO CONGRESSO NACIONAL 
SECA0 .. 

ANO XIX _ N° '1 St:XTA-FElltA, 10 DR JMiEJRO DE 19" 

= 

SENADO' . FEDERAL 
ATA DA 15~ REUNIÃO EM 9 Altera o Decreto-Lei n' 915, de l' 

DE JA EIRO DE de dezembro de 1938, retifioodo peoJo 
Projeto de Lei n9 610--t\ ... 63 - I4.'l \ Projeto de Lei da Câmara .n'J 1M. 

N 1964 Decreto-Lei n' 1.061. de 20 de janei-
Câma.ra. de 1963. 

1 ~ SESS - D' LEGISLATIVA EX ro cte 1939, que dispõe sêbre o ImpôsA ... to de vendas e consignações defme a 

Altera o ,artigo 60 preâmbulo do Có- Projeto de Lei nO !U5 .. B-63 - DL\. 
digo da Justiça Militar. (Decrm-;,,~Lej CãJnara. 

GISLATURA brança. e dá outras providências.· 
Pl'OJetQ de Lel da Câmara n~ 69 

n9 925. de 2 de dezembro de 1938). 

Projeto de Lei da Câmara n:9 124.. 
de 1963, _ 

TRAORDINARIA, DA 5' LE-
j 

oomp,téncla do, Estados par.. su. co-

.. SI ~, 'S . de .1963. . projeto c!< Lei n' TIO-:a-OS _ r.a 
1,I"E Dr.NelA DO a. MOURA Projeto de I..ei 119 742-A-6Z - na Câma.ra. . 

ANDRADE. Câma.ra. ! 
As 15 h ha .,,~ . Eleva o efetivo do pOsto de Ahnl· 

oras ac m-se pre.:;en~ ,Altera o quoofo do pessoal da Se- rante de Esqua.dra do Corpo da Al'. 
os 81'5. Senadores: cretaria do Tribunal Regional Elei .. ronda 

z.acharlas de Assumpçã.... ~ral do Rio Gr~nde do suL e dá ou-) projeto de Lei da Câmara nO 1?,j 
Sebastião ArCher tl'as providências. de Ulü3. ~ . 
JoaqUim Parente ~Iojeto de Lei da Câmara nÇl 80 Projeto de Lei tl~ 524-B-63 _ na 
ErmIrio de Morae:. de 1963. . ·jCâmara. _ 
Moura Andrade Projeto de Lei n9- 4.5G2 .. B~5a - na 
Bezerra Neto Câmara.. Autorize. ao abertura. pelo lItI1n1stérlO 
Gllldo Mondin . .. da. Vi~ã{) e Obras Públicas. do crê· 

o SR. PRESIDENTI';' 

))lSpoe SÔlJ~e a aposent.aÇol'fa e pen· dito de crs 3.0CO.OOO.OOO.OO- para ('xe" 
soes de .lí1stltUto.s e Caixas de Apo-- cuçá'O de obras e semços da Adutora 
sentadorla e Pensões para. ex .. comba.. do Rio das Velhas em Belo HOrl7Ltn'. 

A lista de presença aCUSa o oompa- tentes e seus dependentes. te. • 
re~iInento de 'J Srs. Senadores. Não llrojeto de Lei ~ Câmara n9 100 projeto de Lei da Câmara n~ 128. 
há número para abertura da ""sessão. de 1963. I de 1963. 
DecOr:ldo o pr_ reglmental de;lO Projeto de Lei n' 824-A-63 _ na ProjelJo de LeI n' 2:725-11-61 - na 
minutos e perduraIldo ainda a talta Câmara. . . Câm ...... 

Autoriza o poder Executivo a a'brtr 
o crédito especIal de cr$ , .•... , ••• 
885.000.000,00 (oitocentos e oitenta e 
cinco mllhões de cruzeIros). para. 
construção da. rêde de abastecimento 
d'água em cidade, do Estsdo de San
ta Catarina. 

Projeto e Lei da. Câmara n~ la5. 
de 1963. . 

Projeto de Lei n' 2.8T1-:a-61 - na 
CâruMa. 

Autoriza o Poder ~ecutivo a abrlr 
através do MJnistério da Agricultura. 
o crédito especial ~e 0111 ........... . 
125.000,000 00 (eenl<> e vinte • cinco 
mnhõe~ 'tie 'cruzeirOS), para aux1\io a08 
munIcípios do ruo Grande do SUl atin .. 
~ldOs por vlOJentt> temporal, 

Pl"oieto /de- Lei da Câmlt!"a 09 136. 
de 1963 .. 

Projeto de Lei nQ 502-B-63 - ll& 
Câma-ra. 

d.e "quorum.". encerro a presente reu- A.bre ao Poder Leg1slative _ Câma.. Institui 'lormas especiaLs para ap.I! .. 
nião. designando para a pl'óxilna su .. ra. dos Deputados _ o crédito espeelal cação de créditos orqame!D.tá,rios c adl. Orca a Reeelta. e f;xa a. Oespesa do 
~Ao, a segUinte de 'cr$ 40.000.000,00 (quarenta milhões clonais destinados aos programas e Distrito F'~deral p3N\ o exercfc!o ff .. 

de cruzelr",) 'para atender a despe .... projetos vincUladoS ao Ponto rv do Inancelro de 19M. 
ORDE~t llO'PU: que cspeeifi"". Govêrnt> 005 Estados Unldila da Amá- Profeto de Lei da Câmare n' tas. 

Projeto de Lei da rica do Norte. de 1969, 
de 1963, . Câmara n' 10'1. Projeto de Lei da Cám>ra n' 129,' Projeto de Le! n' Um-C-S2 - lt& 

Encerra-se a reunião às 15 boraA e Projeto de Lei ~ 31\l\~B-63 _ na de 1963. ICdmua. 5 minut:oo.' w .:1;;1' 

Câmara.. . ~Projeto de Lei n6 393.B .. {l3 _ na. Autoriza o p~der Executivo e. al)rtt> 
_ Autoriza o Poder Executivo a abrir Camara. . o cr~dito e!f)eclal de Cr$ ••••• , •.•• 

t:xpe le" e espachado r", eron~u"""" Autoriza o .Poder Executivo a ah,lr = .. 1""') em favO!" do Estado da d· "t d através do Minlsté ,- da A • ..... 1000.000 .000,00 (..,i..,entos milhões do 

OficiO, de 18 da dezembro. do. ar. 138~gg~~&;"':~~~ ~iã' ',;,iihõ;,~ pelo MInIstérIo da Fazenda o crédIto Guanabar •. d",lgnado ao. re.tejO' co
Chete do Cl<lbinete CvIil da Presi<lên- de cruzeiros) para prossegulment" das e~1a1 de 01'$ 11.000.000.00 (onze ml- memoratlvo. do <JIIa<lrlcentená.rlo d. 
cla da Repúblloa. _ Restitui dois dos obr ... do Aeroporto de corumbA, Ihoes de cruzeiros) em ravOl da PrO-' CIdade do RIo de Janeiro a r .. U_. 
autógrafos da Lei n' 4.295 de 16 do feItura MunIcIpal de Pltatliha, Esta· ,. 'em 1965. . 
mesmo mês, MomuIgada p'elO ~. os,'- Projeto de Lei da Câmara n' 111 do de sa.nta catarma e um crédifo Proleto de Lei da Câmare n' 139 

~ ~. de 1963. ' especial de cr$ 2.000.000,000.00' (dois de 1963, ' 
dente do Senado que Estüna a Recei.. - bllhõ de 1) ara I ta • fixa a DesPesa da União para o Projeto de Lei -\l' 1,245-A-63 _ na os cruze ros p ocorrer aos Prolel<> de Lo! n' 4.875-1l-52 - DA. 
exercício financeIro de 1964. Cãtn

p 
ara·. té prejufzos caU.!ados pelas enchentes ve.. C&ma1'Q 

rorroga, a 30 de Julho de 1964 a riflc.das no Estado do RIo Gt1IJIde do Autoriza o Poder Executivo a ab!'& 
dez!,!mbro de 1950. com as altera~es Sul. ao 'Ministério da. Pazem'la o crédito 

Resen~a Oas matérias votadas ~~~~~re~ LeI n' 1.300, de 28 de de~~W:' de Lei da Câmara n' 131. ~e;!!ln~~eâ! ~gh~<:'~ui'!l;z.;;~-
durante o mês de dezembro Projeto de Lei d. CIl:=a n' 117 Projeto de LeI n' 89-B-63 _ na 'llt," Mender • desp ...... do qualquer 
de 1963 . ,de 1963, ' Câmara. ",tureu oom & lnstalaçãt> e funolO-

ORGANIZADA PELA SINOPSE DA 
SEÇAO DO' PROTOCOLO GIIRAL 
DO SENADO FEDERAL. 

A SA.~ÇAO 
de'" Lei da Câmara n9 123. 

Projeto de Lei n' 4.136-B-tl2 _ na PrOvê sÔllre a reseisi!o de cono ... ão "'menf<> do COnselho N'l1C!ona\ d. Te-
câmara. dos portos do Rio Grande do SUl e lecomurucações e seus órgãos SubOTdi. 

dá outras provldênclas. nados. . 
COncede pensão mensal de CI'$ ;... Projeto d. Lei da CltLúil'll n' 133. Profe!o de Le! da Cãm .... n' 14~ 

30.000.00 (trinta mil eruzelros) à S:ra. de 1963, de 1963, ' 
Anlla OUvelra AlmeIda Gonçalves. vl1i- Projeoo de Lei n'002-11-63 _ na ProJeto de Le! n' 1.4U-tlS - !\t. 
va do Prof&ror ArcbJmedes de 51.. Câmara.. CâmaTa. PrOjeoo 

de 1961, 
Projet<> 

Câmara.. 

queira Gonçalves. . . Alter'a. o artIgo 29 da. Le! no 1 S(M 
de Lei n9 813-D .. 55 _ na. Projeto de Lei da. C,' mara n> 119. DA. nova -dlscrmunação M rodovias de 19 de dezembro de 1951 (que' ee'; 

\ de. 1963. BR-55 e BR-f;6. do Plano RodoviáriO I t.abelece preços mfn1m08 para o ti .. 
Nacional. .nanc1amento ou aquistÇâ>Q da oorea.ta 
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e outros gêneros ~de produção nacio .. 
nal) , . alterada pela Lei Delegada n9 
2. de 26 de setembro de 1962. 

A cAMARA DOS DEPUTADOS 
projek de Lei do Senado n Q 72, de 

lSS3. 
Apresentado pelo Sr. Senador Ar .. 

tur Virgílio. . 
Determina a inclusã-ll de roa,18 um 

parágrafo no art .• 449 dG. Consolidação 
das um do Trabalho, a.p:.:ovada pelo 
Decreto-Lei n9 tl.452, de 1.5.43. 

projeto de Lei da Câmara n Q 20, de 
19'33, ' 

Projeto de Lei n 9 172.13-59 - na 
Câmara. ,.. 

EXP/EDIENTE 
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL 

CURla:,.OIlt . GiRR""L 

'\LBERTO DE BRITO PEREIRA 

e"'I!~. 00 GaA'vlçO os puaUCAçOss CHEFE CA seÇac DI! l'#.cA(>lo 

MURILO. FERRE!IRA. AL VES FLORIANO GUIMARAe:~ 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
seçÃo 11 

Impresso fl86.ofiçinas do Dtpartamen10 de Imprc;o8e Nacf"oal 

BRASÍLIA 

Isenta. dos impostos de importaç'do 
e I de consumo equipamento importado 
vela. pJ1ilco Rádio e Televisão. S.A", 
para in,stalação de uma fábrIca de I tW:c:1sitores. .' ____________________________ '"-

Projeto de Lei da Câmara nO 41, de 
19113. • ASSINATURAS 

ci';;~l.~~ de Lei n' 2.646·B-61 - na REI'AR'I'IÇOESE PARTICULARES 
Organiza o Quadró do pessoel do 

Conselho Nacional de Economia e 
dá outras providências. 

Capital e Interior 

s.emestre ',;' ~ ••. e ... ,... .. Cr$ Projet<> de Lei da Câmara n P1 89, de 
1963. - ~titi ••.• ~ •.••.•. ~ ...... Cr$ 

PrO-jeto de Lei n Q 569~D-59 - na 
Câmara. E':xteríor 

Autoriza o Poder Executivo a doar 
imóvel. à Prefeitura 1v!l.Ulicfpal de -6zl0 .'~.~" ~ ~ . ~ • : •• _Cr' 

50,00 

96,00 

i36,ao 

FUNCIOIIAR.lOS 

Capital e Interior 

Semestro ............ _ .... .Cr$ 

Ano ............... '0 ........ Cri 

~:rt!,rjor 

Ano , ...................... ~ .. Cr$ 

39.00 

76,OiJ 
, 

108,00 
Aquidauana, Estado de M-ato .Grosso. ___________ --:-_-'--_____________ _ 

Projzto de Lei do Senado n P 70, dJ.: 
1963. ~ .• 

Apresentado pelo Sr. Se:lsdor Josê. 
Kairala." . '. 

Estende aOs magistrados e me!llb~'O.1 
do Ministério Público dos TenlÍónOS 
Federais e Estado do Acre as vanta~ 
gens da Lei n'" 4,019. de 20 de dezem
bro de lSB2, ,., 

Projeto de Lei do Senado uQ S6. d~ 
1963. ' . 

Apresentado pela Sr. Senador J~ 
Ermirio. . _ l 

AlUra. (\ redação do art. 8-6 da 
C<lnsolidaçáo das Leis do Trabalho 
aprovada. pelo Decreto .. Lei nl' 5, 4~ 
de 19 de :.laío de 1943 e dá outras pro- -
vidéncias. 

Projeto de Lei do Senado nO 92, do 
1963. 

Apresentado ,pelo Sr. Senado! 
Aarão stelnbnlch, 

Modifica a redação do § 19 do arti~ 
g.o 499 do Pecreoo-L31 n? 5.4'52. d~ 
19 de maio de 1943 <Oonsolidação dQl 
Lei.s do' Trabalho) . -

Projeto de Lei do Senado n Q 95, d~ 
1963. . ' I' 

Apresentado 'Pele Sr. Sen~dor Vas
concelos Torres. 

Regilla o uso de livros didáticos nos 
'5.:' '1:>elecimentos de ensino mantidM 
pela Uinão e nos de en.sino secundá ..... 
rio e, técnicos especializad-Ds. 

Projeto de Lei ~c Selli1do n9 135, de 
1963. ' 

~,PROMULGAÇÃO _ Exoetuadas a8 para o exterior, que ser50 sempre anuais, 88 Apresentado pelo Sr. -Senador Vas. 
concelos Torres. 

Projet.o-de Resolução ni) 45-, de 196" aS81hatuTa;s roder~e ... 50 tomar, 'em qualquer epoca. por seis meses Alter.a o Decreto·V:!i nO 1.995, .de 
Aposenta o Foedator pL·3, José da ou UJZ. alle 19 de. fevereiro de 1940, concede fran .. 

Silva Ljsboa. . -, ~ quia postaI telegráfica àS Prefeituras 
Projeto de Resolução n9 45, de UI,61.. - A fím de possibilitar a remessa de valores acoIllpanhados de e Câmaras Municipais e dá outras 
Altera- o Regim.ento Interno do Se· esclan;tlim~ntos quanto Vi sua aplicação, solicitamos dêem preferência I providências. ' 

nado Federal. > ... remeJtsa por meio de eheque ou vale postal, emitidos a favor do Projeto de lei da. CàU1~l'a nQ 87, de 
Projeto de Resolução nO, 47, de 1963. Te'soureiro·do Departamento de l~prensa Nacional. 1963. ~ ... 
Aprova a. prisão em flo.grante, au· Projeto de Lei n P l.D4.9.:.B-59 - nQ 

.toriza a formação .de culpa dos Se" - Os. suplementos "às edições dos órgãos ofiCiais serio fornecidos Câmara. ~ 
nhores Senadores Arnon Afonso de aos assinanies somente medif41te solicitação. Modjfica. ·0 art, 13 da· Lei número 
Parias Melo e Silvestre péricles de .. 1. 711, de 28 de outubro de 1953 'ES"· 
Oóís Monteiro, em razão doo fato.!! - O custo do número atrsi'ado aera acrescjdo de Cr$ 0.10 a, por tatu-to doo Funcionál:iEm). . 
ocon-idO"S em sessão plenúrla de 4 1e exerclcio decorrido.- cohrar ... e·lio mais CrG OSO. Projetos de Lei do Sena.c1o apresell-
dezembro'- de 1963 e detelmlna a re~ :;. tados durante o mês da dezembro. 
meSSa dos autos do respectivo inquê· Projeto de Lei do Sen-a"Ji) n9 175, de 
rito it. autol'ida.de judiciária rompe- AprOva as Notas trocadas entre o Do Sr. Presidente da. Repúblioo, 1963, ' 
t t 'B 'I Es"dos tJTW'dos da Amé submetendo à apl'ova"ão do senado en e. - . . rasl e os lU .. in i -' do S Vasco Dispõe sôbre a contag.t;;!l1. de temp.l 
, projeto de Resruução n9 49, de 1963. rica para prorrogação do Acôl"do para. Flederal a d oaçlao r. de servidores requisitados pelas. So-

Autoriza. o Govêrno do Estado ae o Programa de Agric'.·:tura: e Serviç3 'Tristão Leitão da. Cunha para e}!:er· c1edades de :E!cono-mia Mjs~a e dá ou .. 
Goiás 3 assumir, perante a. Aliança. Naturais, firmado pelos dOloS ~f.s.eS a cel' a função de Embaixador Extra· ~as prOVidêncas. ~ 
-pa}'a o' Progresso, atraves da; ~o .. 26 de junho de 1953. . ordinário e Plen1fXJtenciárlo do :Bl'A':U Apresentado pelo St.:. Senadbl' Wal-
ciatlon Internacional Developm~t Projeto de Di.CI'eto LegiSlativo m\ junto ao Govêrno da República PO"'· fredo Gurg-el. 
(AID) as obrigações e responsabill' mero 37, de. 1963. tuguêsa: Projeto de Lei do Senado n(l 176J 
dades 'necessárias à efetivação·de um Projeto de Decreto Legi.slatiy()_nú~· Mensagem n9 226, de 1963. de 100-3. , 
empréstimo no vaIor de um bilhão 6 mero 19-A-63 - na. Câmara; Mensagem n9 · 42D, de 19ô~ - ~ Assegura aO funcionário pú.bUco fe .. 
trezer ... to5 milhó-e.s .de cruzeiroo,. desU" ..... Apl'ova o ACÔl'dó de Comércio E'-.ntl'e Presidência da República. dera!. e autárquico. para efeito dll 

. nados à, execução do pr,ograll18 edu· os EstadOS Unidos do Brasil e a. Re· Do Sr. Presidente da Repúbl1ea. s.pase.htador1a, ..... o direito de cômputo 
cE.ciQnal do referido Estado. pública da. China, assinado no RIo submetendo à aprovação do SenaQu de tempo de serviço relativo à quais .. 

Projeto de Decreto Legislativo nn· de Janeiro, .a 28 ·de dezembro de 1962. Federal a indicação do S1'. Henriqllr quer Institutos e caixas de Previdên:-
mero 20, de 19-62. ,_. Projet.o dé Decreto Legislativo nU· Rodrigues Ve.lle, para exercer a fun" ca. ' 

projeto de Decrete Legislativo na .. mero 39, de 1963. - ção de Embaixador ExtraordinárIo & Apresenta.do pelO Sr. Senador VBS" 
mero 217~62 - na. Câmara. projeto de Decreto L-egislatiY<) n'Q. .. Plenipotenciário· do Brasil junto no eoncelos Torres. 

Ap::,cva a_.Convenção e o ProtOCOlO mero ·172-A .. 63 _ -na Câmara. . Govêrno das Rep.úblicas Sociallst~! Projeto de Lei do Senado n9 178, de . e 
da Emenda constitutiva do InstitutO Aprova -o eonvêniO firmado entre SOviéticas. 1003. .. 
Interamel'icano de Ciências Agron,,· o Brasil e a Pa.raguai, em Assunção REJEI'rADCS M.Odifica o artigo 44-3, da Consoli .. 
micas, assinados em Wa.shington. 'a U a 5 d-e novembro d'e 1959, estabele~ Requerimento n Q 1.07,4, de 19-63. dação das: Leis do Traba.1ho, que dís. 
de fevereiro de 1961. \ -._ cendo um Depósito Franco em-. Eu. Do Sr. senador Padre calazans e t:óe sõbl'e contrato tndivdua~ de tra .. ,-

Projeto de ])eCl'eto Legislativo fi11~ carnacion. , outros i Srs. ~Senadores. solicitando baJho. 
mer-o 10, de 1963. ,_ . APROVADOS transcricão nOs Anais do Senado de Apresentado pelo Sr. senador Vas .. 

Projeto -de Decret.a L(:gisJa-th'o m"l...; ) entrevista conc~ ao '<Estado dt' cancelos Torres. . . 
tn.ero 99-A-61 - na Câmara. Mensagem n Q 219, de 1963. ~" t d 1 Projeto de Le do Senado n9 178, de 

Aprova- o ACÔTdo de Imigração en·· 1 d 19'63 'na São Paula ~ pe Depu ado Fe er!}, 1963. ; j-

tre 00 Estados Unidos do_ Brasil e o M~n~ag~m - nQ' 40., . e - Annando. Falcão. ...'~ Institui a Agência. do Desenvolvi. 
a;tado EspanhoJ 8ss:nado em Ma.. Pre.sldencle ,da RepUbhcda. R "b], Requermlent{) n~ L 1.>0. de 1963. mento do Pant.anal de Mato} GroSSO 
drid ao 27 de dezémbro de- 19GO Do Sr. Presidente _ a epu lCa, Dos Srs. Sen.a.dores, Bezerra. ~Net~ e dá outras providénc1as. 

Projeto "de Decreto Legislativo ml~ submet~do. à . apr.9v,a.çao do Msenauo e Lin~ de Matos solicitando urgene!a. t Apresentado pelo Sr. Senador Lo .. 
- . -1'FedéraJ, a.. mdiCaç8:o dO Sr. oac~J nos têrmas do art. 326, nO 5-0. do pes da Costa e out!'OS, 

rr.~.r~Oj;~~ d3e l'~~ctêto' Legislativo nil. Ribeiro ~rlgsS para exer~e: a funÇ1a-O Regimento Interll-o, para., o Pr~feto M. Projeto de Lei do senado n Q 179, 
• A • de Emb1uxador Ext1'801'dmáTio e P e- t,ei do Senado n9 !i7~63. Que fIXA. cri <le 1963 

~~~ti~~~!-!3p;;t~1;a~a:nend.a -d", nipotenciârio do Brasil junto ao Go· t.él'io para. câlculõ do adici<mal devido 'ReO'ulá. o exerC'cIo da profissão de 
~ .. --- d t· vêrno õa RepúbliCa. S(l{)idista. :Federa. ao e.tn,;regndo em exercido de aU'/I Téc.nJcI) dE'. Administração. --

Conv€nçao para umf1caciao' e- -cet ss tiva da· IugOSlávia. dadp. ou em ambiente prejudicia.1 à. Apresent,ado pelo Sr. Senador wn .. 
regras -;:.relativas :ao Transporte Aéreo d 1003 -
InternacionaI,.-:'conc1uído-eIh lfaia, -5 Mensagem n'> 22.Q, e .. ..! N" saúde. .'>,on Gonçalves - . . ' 
28 de setembr:o de 1955. .'. Mensarrem n9 .lI}?,. 'de 1003 .. ltequerimentQ n~ 1.18-6. de 196~ Pro,i-eto de Lei· do SenadO· il9 180, 

• '. • • ;: W<_ PresidênCia O~ :.n..";<"Jblica.. '+ lJos Srs. Senadore<: Benedito Val:;1., de 1ge~ \ 
Projet-o de Dec.rew ~egiSlativo ml· Do 8r. Presidente da. ltepüibUea.. dares. Bezerra Neto e Lino de 1\1afOs. Dispõe sóbre o transporte de meT"!' 

mero 27,- de 19-63, . suo metendo à ap!'Ovação dQ senado solicitando urgênci'a .. nos têrmc;:: do ee.do:r!as lmnorta-des ou expcrtadas 
. ·Projeto'"' de Decreto "l.eglsla-t1vo ml· Federa!, a. indica<:;ão. go Sr.' Ca.rlo.!l art, 3Q5, n9 5 a. do Regimento· rnCE>t· com o beneficio de favores governa...; 

mero l!1-A,63 - h-a Câmara.. r Martins Thomson FlOres para ex:erC'.€l. no, p.ara. o Projero de Lei <ia C<l--'~·'1 menta.1s, e dá. ·outras pfovidênci3s, . 
·Aprova o texto' dó 'Acôrdo CuItura.l. a função de Embalxador Extraordi. ItV 11Q~63, que alterA (1 Itl't. 189 l!a A.nresentad.Q pelo Sr. Senador Be .. 

COt.."1chJido en~r~ o J:3rasi). E!",s. .l:'alf.-nla' nál'io _e P1entpotet11.C1ário do, Brasil ~I,~9 l.~H-d-e 28 de outubl'o-d:! 1[;;"'], zen-a Neto. "'; 
em BrasIlia, a 19 de ouf.!:(ottr de [931.. junto t't' Sua Majestade o Rel·da Di .. que d1spoe sôbl'le a. Mumulaç§o de PrQ:Jeto de' Lei do Senado nt;t 1m, , 

Projeto 'de Decreto LegislaUvo. nó .. namarca. - , -_ _ cargQ.'{ pel{);s médicOS. nas autl1!'qnI9s. ete 196~. .. \. I 

rnero 32, dê~1963.-' . ... Mensagem nO 2a5. de 1963.. Projeto de Re.c;olução nO !lo de 196:~. 'Ebtende aos empreQ;ad05 'domés~~4 
Proj~to de Decret-o l.egisle.t1vo .,'0.- MltmSagem n9 419. de 19'63 ~ -:na. Dispõe sõbre a. JlubJicaçã-o de trA. coa O!S benefícios da Consolidaç§p d~.l 

",e,.., '~1S,AC6g '.:... ,na, eâ.maia.~~dkncle.· da República. • ; - balhos parIament.,.... Leis do Trab.lhG. . --
, 
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APresentacto pelo Sr. Senador Vas~ I Projeto de Le1 da. Câmara n' 136, jEJecut!vo. através do Mlll1St&1o da \ ç40 do. 1unclonâ.r13 contratada. D. 

KJ,llcelQS ·rorres. de 1963. Viação e Obra3 Públicas. sôbre pa- Nadir de Oliveira NogueIra. I 

'Projeto de Lei do Sene.do n'l 182. de ProJ~to de LeI nQ 502-B-63. gemento de subvenção à Emprêsa de ( 
,l}ô3, Orça a Recelta e fi~a ,8 Despesa do Navegação Sul Flumnense. Requerlme~to n~ 1.182, de 1963. 

In.'it1tul as LInl1as Aereas araSll\' Distrito Fedeml para o exercício fi- Do Sr. Senador Daniel "Kr1eger 050 .. ' 
S.A. e dá outra.') providências. nanceira de 1964, Requerimento nt 1.H2. de 1963. Uoitando 1n..formaçóes a.o Ministério 

Apresentado pelo Sr. Senador Be· Prcj:.=!to de Lei da Câmara n9 137, Do Sr. Senador Aarão Steinbruch da Fa.z.ende., a.ttlwés do Banco Na_ 
:e~'l'a Neto. de 1963. . solicitando a,o Sr. Presidente do Ban.. clona! do Desenvolvimento Econômi ... 

Prcj\':to c..e Lei do· Se-nado n9 Hi3. P1'Ojeto de LeI n9 769 .. B~63. co do Brasil, através do Ministé.rio 00. sôbre o rotal recolhIdo a.o reterI-
JeDk~~é sôbre honlr!o de trabalho, Altera o, parágrafo 49, do arti~o t~. da Fa.zenda.. diversas informaf;õ~ SÔ .. do B!i.neo sob e. rubrl-ca .da Taxa de 
te reclator do ;:.el'viço públiCO que .se- da Le} n 3.S5~, de 23 .d~_ dez .... mbro bre OS funconál.'1os do Ba.nco do Bra.- Renovação da. Marinha Mercanr.e. 
a jornalista profissional e dá outras de. 1900, que cr .. a a Um~::: . .sida~e de si!. . )Criada pelo art. 89 da Lei n9 3.3M, 
)\"ovldênc:as. Jm3 de ~"Q!a. ~mas OeralS. e dá OU- R"""uerimento n~ 1 113 de 19-63 de 24 de abril de 19õ8 desde o. sua. 

11: tras provIdêncIas . ...."" .,. obrigatorledade . 
• ~prc.senta.do pelo Sr, Senador AaruO projeto dé Lei' da Câmara n9 138. no Sr S d: C' t te 1nh ir 
)tdnbruch, ft de 1963 I· 1'_ • iena ~ a e P e o !ReHl'erimento n~ 1.183. de 1963 .. d u 184 d SO lC w.ndo nformaçóes à COmissão 'i'"' 
19r{ojeto de f,ei do Sep.a o n· . e projeto de Lei n~ 4.087-C-62.. EXecutivo de Defesa. da. Borra-cha.. Do Sr. Senador Aa"t'âo Steinbruch' 

Assegura. aO trabalhi\dór, ~m caso A.u~:!za -o Poder EXecutivo a. abrir a.través do MInistério da. Fazenda, solicitando ao Superintendente dê: 
te rescIsão do contrato de t.rabalho o credito especial de ••••.•••••••••.• sôbre as· emprêsaa consIderadas co .. SUNAB informar quaIs 83 pl·ovidên .. 
m qualquer hipótese o p'1gJm~nto Cr$ 600,GQO.000,00 (seiscentos m.11hões mo prod.utores. de artefatos de bor- elas tomada..<:! pelo referido órgão, $ 
lo 13(1 sslario. ' de cruzelros). e.m fa,:,or do Estado da. -racha.. fim de ser distribuída O arroz que 

'ü~g~i~:n~~~~efelo Sr. Senador Vas- ~~~~~~'U:Osd~~gnq~~d:l~!~~~~~ cra Requerimento n~ 1.114, de 1963. ~~~ta~ocri:0d~t~Jti~~ entér105 ,qUQ~ 
" cidade do ruo de Janeiro. a reallzar- Do Sr. Senadot' Catete Pinheiro ~- 1 1 de 19\\3 
'ROJlITOS DE LEI DA CAMARA se em 1965,' licloo.ndô ao MlnIstérlo da Agrleul- lteqllerlment.> n' 1, & , \ ' 
~PRESENTApO DURANTE O M€S Pro.leto tte Lel da Cttmara n' 139, tur.a. informar qual o órgão do Ml- Do Sr. Senador 306.0 Agripino !o. 

DE DEZEMBRO de 1963. ni.stério inoumbido de fLscal1ztt.r "A ltcitando infmlrHlÇÕes aQ Ministério \ 
\ d C• n' 127 to d L I '4 87- B 62 nel execução dOS plan... de eultura do Trabalho e Previdência Social, r'-I 

P"rojeto de Le a l\mal'll . Prole . e e n . t)- •• da serinQ'ueira", conforme dispõe o latvas ti Serv1dores Pl1blf.cos do Ins .. 
le 1963 . Autoriza o Poder Executivo a a.brlr ~ 1 P õ d. 

Projet.o de Lei nl? 3.204·C·&~. ! 80-0 MIn1stérto da. Fazenda. o. crédito Decreto n? 35;311, de 12 de abrl1 de Ututo de Apo.<.,entador a e ens ~ o,! 
DiSpÕe sôbrc a reD1unernçao de] especial de Cr$ 25Q,OOO.OOO.OO du- 1954. MarItlmo. - tAPM. ' I 

"o. fissionais diplomados em Enge~ zentos e cinqüenta milhões de oru.. Requertmento. 1\17 1.115, de 1963. Requerimento n' 1.188, de; 1963. l 
iliaria, Arquitetura. e em Agronomia. zeh'c.~). Do Sr. Senador Vaseoneelos T6r- :\ 

Projeto de Lei da. gâmara n9 128, Pl'o.1eto de LeJ da Câmara n9 . 140, re,.q solicitando Informações ao Poder soPOlelt~':d' Os'ena!:g;rmV~:C::008 ~~: 1 
lo 1963, de 1963, ~eeutlvo. atravês do ·Min!stérlo da -, , MI-.-tê 1 d 

Projeto de Lei n~ 2.725-B"ôl. Pro1e~o de Lei n' 213-B-63. Viação e Obras Públlcas, SÔbre., a EXecutivo. atravé& dO Iv.:;· ro () 
rnstitlú normas est-eclals para ,6pl!. R.est.abelece o. ~ajet.o prlmltJvo C:oJ. construção do pôrto de Arrelnl' do TrabalhG G Previdência. Socia.l. !6bH. 

:tI.~~O de erédiw!'\ orç-t\mentános e RodovIa. BR-35-Pr. constante do Pla- Cabo. a agência do IAPI em Volto. Redon~ . ..J 
ldicionals destinados {\.Os programas no Roêoviârlo Nacional. da. 1 
t projetos Vinculado.." a.o F0!lto IV. Projeto de Lei de. Câmara. n~ 14t. !tequerlmtnt.G n' 1,U6. de 1963. Requerimento n'l 1.204, d". 1963. \ 
lo Governo dos :El;tad"" Umdos d. de 1963, Do Sr, Seru>dor' AArão Steinbruch 
l!l1ér!c" do Norte, Proieto de Lei n. 5M-B-63. solicitando Inf"""'aç6es ao Mlnlsté- Do Sr. senador E1rtlco Rezende .... 

Projeto de Lei da C~~"l'8 n' 129, (n,;Y'Ciulr~gvl~la~lo~o:Ovl:~er.~~W~ &~~§~I~~~.:;,~:ake~~i~as.o~<: gi,~~d~mre.~~r~~~ ~! &"::~~, 
l'pr'oOOJe3t'o de r "t n9 393 .. B-63. . ,de CastUhos BR-14, no Rto Gronde os motivos Que estão determinando o menta Nacional de Estrada.., de Ro.-

~ b i do Sul d dagem. div,",,,,,,, ln!ormaeões SObre 
Autoriza o Poder Executivo a a r r, P 01'to de Lei da. Cã,mára. n~ 142 não pagamento a tllX! Jnsalubrlda.. eoncorrênc1a de f1rmas pnra CONtru-

feIo MInIstérIo da Fazenda, o crédl- d r1"'6e3 ' de, devida. aOs Oficiais de Náutlca da Ir d _ h d tradu _( 
o especial de Cr$ 1l.OOO.Cno,oo on.. ep"1 to de Lei ni" S 805.B .. 62 MarInha Mercante. cuJos processos çP.o e ~~ec: OS e es. • 
• milhOes de cruze!ros). em favor ro. e li la 's rl' d de M, 15,789-63 e IB.~8-63. encon- BrMllla 9 de lanelro de 1984, ~ 
.s. Prefeitura. Municip~.l de PitatubJ> A;;.r~i[t~r;a d: i;~as (~hf e J tram·se no Ministério da Viação e Sulvla ftIoo.totlllnf, PI Chefe da Sec
~"tado de Santa. catarina. e um crt:- 61ltras providências Obras Públicas com pa.receres !avo- do de PrOtoeolo Geral do senado 
lito· especial de Cr$ 2 O~O,(}{)O.OOO.OO pro1et.o de Lei di CAmara nt 10, ráveIs. Fedeml. _ f 
doIs bilhões à? cruzelrlls) nrtra ~cor.. 'l'I I to. 1 ~ d lMS - --c 
er aos pr.j~ízOS can,ado

t
, dpeldas aenl" I dep;~r:io de Le! n' 1,414-63. ..equer men n· ,1... e .U. , SECRETARI l' ""\ 

hentes verificadas no Es,a () o o Altera o art. 29 &. Lêl n~ 1.506. de Do Sr. Senador V8.S/!l mcelo. Tor- .. a 
}mnde do Sul. 19 de dezembro de 19&1, . res sOUellllndo Informações ao POder DO SENADO FEDERAl: 
Pro.leto de Lel da. Câmara n· 130. Proleto d. Lo! da Cãmara n' lU. Executivo. através do Ministério elo 

:. 19&3, de 1963. Trabalho e Prevldêncla· SOcial, s6bre 
Proleto de Lei n' 4.105-B-62, a InstalaçAo de p""tos do SAMDU Atos (Ia Comissão Diretora Modillca a Lei n' S09:··de 8 üe no- Projeto ,de Lei n9 3.2'l2-B-61. em Barra Mansa e Borra do Piral. 

embro de 1949. elevando o vaI"" do Coneede Isenção de direitos odua- Requer1mento n' 1.124. lIe 1983. 1\ 
êlo' postnl adicional emitido em be- Miro.s. impâsto de consumo e taxa.s ~Do Sr senador Aat'Io 8telnbrueb PORTARIA N9 I. DE 19M 
,ef!clo dOS filh.... dos lázaros, e dá aduaneiras, exce!ô a de nrevld~ncl. solicitando $O Ministério lia Fazen- iI: C<>mls'l!o Dlretorla. resolve 4e
,utras providências. tociA!. para. tm-portac;!lo ~~m~~: da., . informar Be. recebeu O Govêrno s!gnar Leyla. Cutello Branco ~ 
e~~~t~ de Lei dt\ Clme.ra n

9 
131. ~:~a J>a.;:~nt:c'tf!:Çã:n~lrlas primas.' Bl'asllelro. alguma oferta de tome- gelo Redatora. PL .. '. do Quadro 

Projeto de Lei n' 89-B-63, pro.leto de- Lei d" Câmara n' 145 e!mento finaneiados, ou de flnamle- da Secretario 110 senado Federal, 
PrOvê sObre a rescIsão de concessl!o de 1963, • menro,. prõprlamente ditos. de JI6\so!! pederal. para exereer " tunçi!o do 

o,. portos. do Rio Grande dO Sul e ~o làes~ europeu, ClII particular da. Chefe do Serviço d. In!onnaçAo t.o-
á outr"" provIdências, Projel<> de Lel n' 4.4941 -Bd-58. vI'}!!o ... RePt\l>l1c .. SOCIalistas !lO- otslatlva, PG-l. """,tane. elo ... tt 

concede pens.o espee aI e.. .... < eM. do art. ,. ela R.t.oluçi!o ... d. de 
Projeto de Lei da Câmara n' 132. Cr$ 3 000,00 mensais a Ruslna Cor- :aequer1mento ... I.m. ti. 1Il0l. 1985. 

e 196~. .. doso Machado, viú.va de Joio Cu .. 
Projeto de Lei n' 612-B-63, doso MaehadO, ex-servidor da C<>mls- Do sr. Senador AarlIo Stelnbruoh 
Autoriza. a criação da Escola de Ar.. roão Brssf1elra. Demarcadora de Li.. !.olte1tando a.o Presidente do Ocn..t;O

ultetura na Unlversidade do cearà mitea falecido em cot'lsequ3nci6 de Uto NacIonal d-o SESI. lnforrna.r .Ii;, .. 
dâ- outra,c; provid~ncIAA. enfermidade adquIr!dA- em servt~. bre Os motfv05 d,&'- extinção de) De .. 
Projeto de Lei de. Câmara n. 133, I Proleto de Lei da Càm.ra n' 148, parlamento Jurldlco do re!êrldo Or-

e 1963, de 1963. . gAo. , 
Projeto de Lei n~ 902·B-63",". Pro.fet.o de LeI n~ 1. 965.B-M. ,.. 1m to • 1 131 d 19" 
Dá nova discrlmlnação às tDdOVlas DIspOe sObre a aeão re!tTes.slv& da .n.eguer en n . • e !Ja. 

iR-oS e BR-56 do Plano Rodoviário Unllio contra: se". Mente", Do sr, ·S.nador Adolllho Franco 
racional. Proieto de Lei da Câmnra. n~ 14', soI1citando aO MIn!stérlo da. Educa-
Projeto de LeI da Câmara. n'? 134. de 1963. ção e Cultura. Informar por que o 

e 1%.1, . .. I Mlnistérlo mant~ em vlgDr ... por-
ProJe!.o de Lei n' 405-B-63, Projeto de Le n' l.'90"B-~, tarlas ns, 373, 418. 419. ex!>re ... -
Autoriz" o poder Executivo. Q abrir Acrescenta um parágrafo no arU.. mente condenadas """lo Conselho F .. .. " go 853, do Código de Pl'ocesso CIvil. .- • crédito especial de •..•.... , ....•. : (jtt1~amento de recurso)., deral de Educação. 

'rS 885,000,000.00 (oltoeenros e aiten- I to d L I d C' , 148 
:L e cinco milhões de cruzeiros), nara Pro e e e a. umara. n ,Requerimento n9 1.132, de 1963. 
onstrnção do rêde de e.oastecirnen- de U!61. Do Sr, senador Vasconcelos Tor .. 
) d'ãgua. em cidades do Esf.ado de Pro1eto de Lei n9,,'619 .. B·59. res solicitando informações .ao Poder 
anta Cata.rlna., As.~egU"ra aos mensalistas, dlarlstns Executivo. através do 1\,1inlstêrlo da 
Pro.1eto de Lei da Câmara n9 135, e empregados das entidades autãr.. Fazenda. sôbre..processos inlei!ldos ou 

e 1963. qlljC~,S ou J)O.raestataLs, no mÚ11mo, realizados-Com a part1cl})açâo do Ser .. 
Projeto de l.lei nQ '2.877-0-61. Os direitos oriundos da consolidação viço Federal de Prevenção e Repres .. 
Autoriza o poder Executivo a abrir, das Leis do Trabalho. s§.o das Infrações contra. a Fazendtl 

travé3 do Ministério da Agrlcultu.. m N"nclona1. 

Sena"" Feder&!, "'" , de laMlro 
de ll1f11, - Atiro MOtl"" An4raM. 
pre.!dente. 

PORTARIA N' I. Im 19M 
:4. Comlsdo Dlretora do Senado 1"0-· 

deral, ! 

Tendo em \'!st~ • noee .. ldode de 
submeter a exames p.sleotêenleos Gil 
lerv!dores A serem .a:DrO'fe1tadfl! !lO 
Quadro Espeeial, crl.do pelB R'soIu. 
çM n' 3.8. de 19&3 • 

Atendendo a tlue A Dlretorls. de Pu .. 
blleaJel\es, G16rl. Perretra RAnd:na 
QuintcUa.., ])S1(K:.1oga. ~Bl1znda. 
nesse e:ênero de nesqul$u. autOTa de 
trabalhos de valor efellUf'lto l'ee600 
nhecldo n(') lk1fs e no ~strangeJro. ~tâ. 
em C"ond\o:oa/!'s ext'ene!ona fS para dto 
l'fg1r a execll~lío daqueles eX9:me~. 
confo!'tt!e o fêz, bl'Hhantementêj em 
oportunidade l\nterlor. , o crédito especial de """ ..•. , REQUERIMENTOS L OS E DEFE-

'r$ 125.0CO.OOo-,OO (cento e v!ntp. e RIDOS DURANTE O M1ts DE DE- Requerimento n~ 1.174, ~e 1963. R,eso1ve eesi~nar para eSolJa r .. d~si!o 
tnco milhões. de cruzel\'~). para ZEMBRO 1)0 Sr. Senador Vasconcelos Tor"lft. referIda funclonárh\.. 
uxíllo aos municípios do Ri:> Gl'an- Requerimento n'" 1.111. d'e 1963. rt!5 soltcltando informações ao Po... SPtu~dn FedemJ em 8 d-e JaneIro 
e ,do Sul.atingidOS por volento tem- Do Sr. Sena.dor Vns~on~e1os T~- der ~ecútlvo, através do Minf~t.ério de 1964. • , . 
oral. ' . ra" solieitrÜldo in!orma.ções ao Poder ·das Mmas e Ene.r.gla. sObre a sltua~ Aa:."o Moura Andrade, Pl'e~.dentc. 

( 
" 
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MESA 
Pres:dente - Moura .o\n.111'11r (PSD 

12 Antônio Carlo.s '- santa c-:>! ariafl 
13 Damel Kneger - RIO Grande -:],. 

SUl. 
l_ :::;PI. 
I VlCe-""" :' .... 11.:nLe 
Gatntl .t'Tt! - MUI. 

14 
da I:>. 

MlJWn campo~ - Mina.:-1 Ge:ais 
~opes díl Costa· - Mele Gru.sso 

P runelrO ~tiE'Cr e Lano 
1'3 'uUN - I..J..,. 

:::;e:.{unclll . .,;:o..}l E;tirlc 
l'u,nu ,Pl:)U - ,;;6)-, 

j el r.elro-8ecreUl.flO 
E-t'll<l 1 PTB - AUftE). 

Quarto-Secre~áno- -
IH1:nro IP'l'N - PAI. 

r'f'UJle:ro-SUpiftJLf :.... 
lente - UDN - Pl). 

!:'E'~UndO~Suplen(.e -
clw ,PS1J - :'I'SI 

1 ej eeiro-Supiellte 
r.rorreb IP'l'B - h,J) , 

i\(~'..tlberto 

Pl-

JVilCi' .. Hm·· pa':.' 

G'l:t.:C . Mon· 

REPRESENTAÇ~q PABTlDARIA 
PAt{"t IIJO SOVIAI. Ut:MOCR A Tll.:O 

lPSOI' ..-
1 Jose GUlOmar Acre, lem 'exercl-
3 Eugen:u tsanus - Miranhão. 

2 LtOb~lO da 6.lvelre _ ''''.;l''&. .. 

'-AHl'lnO LÜJ.EUTAllOIt 

tI-'LI 

1: AloysIO de carvalho""": Bahia. 
2 - MeU]. \..e Sà - aio Grande jo SUl, 

Pt~t:TIIJO fa.4.8.'\1.UIS'fA 
NI\VIONAL 

(1.JTN) 

1. Cattete PinheiTo - pará ... 
2._ Lauro .~ Matos -. S;:~ -'~.~, •. 

rÁIt'l'I00 SOCIAL PROGRESSiSTA 

',PSPI' -

1, .. ~Raul GlUbel'tl _4 Es~fr:to Sa~" 
2 ~ Mlg'lel CO',.:'Q - Rio de -Jane:rfl 

" - paR'rlDO 
SOCIALiSTA BRaSILE[RO , . 

(PS8I 
3 t,'ugmo Bllrl"Ol' ~ ,V1arannâ.':~. .. \ 
4 ~ebastJãu Arctrer - z..rard.··.I~dl(,. 1 ÀurélíO Vianna - Guanebara. 
ti v'ICtVl'lDU FreIre "\I;m ex.erCt(hC: /'0" 

Buplente, Sr, Mlgu.el .Lln~L ;._ 
Marannão. ~- ~ 

6 Slgefl'edu Pacheco' _. ~hu!, 

~ . .::. . .:~"- '"' ~ 

<;,.1\10 V l!UEN'l'O TRAHALHIST'" 
RENOVÁ.DOR· P 

.- ) ,~ITRI 
'1. Mecezes P1IDeotel (em .eJ<.e-t'c1cio 

o SupJ_ente, Sr vyuulemâ: de Alr 1.· fi,arão Steln.bruch Rlo "de Ja--
cànt~ra' . neu·o. 

8 WIlson ,_Gllnçalv_es_·...; 'JeHà rARTIDO
J
'" REPUBLICANO 

9 Walfredo GUfgel -.;-.. ,;.ruo CX::wde 
~. '" ~-(PR) '" - .-;, :;; ~ ~ do Norte:" • . . ...... __ ,::<~, .!;; 

10 RUy Carneiro - E'nral"Ja., ~... l.;Jtillo Leite, _. Sel'glp_e., 
'11. LeIte Netu - .:5erg pe. 
12· Antônlr- Balbtno··- 'Sa.h-l.a. . ,~PAR'l'lnO -o~i\tOCl{ATA CRISTãO 
13 JeHerSon de AgU. lar _ .f!~,~p[rítc J,' -F-' -... . ~ ~ ~ - ~. . '. ;,;:.. (PDC) .. •· 

Sant-O. .. . d'= ... 
14 Gilberto 1Ylal'lnho - Guanabara ,1.-Arnon de .Me.\) - Allgoa;;. 
15..;._M~ura, And~'ede ~:' •• São ,PalltO..- O. ' .. ~ SEM LEGENDf .. 
16. Atll10 Fontana .-! Santa cata:- -.. -p • ~ . ~ •• ;:-;~ 

rina . _ _ • ,=,. 1. -Jose.phat ~lar!nno . - Ba.b.ia. 
17 GUldo Mondin "'- R. G. Sul, ._ 2.- Henbaldo Vieira - sergipe. 
18 Benedicto valadares - Mina.!- - _. -- -- - -

Gerais. - .. .'.;= ~,",- :=.- ~ ~- ~. 

19 Fil'nto MUller. " :. ,,' RESUlV\o., .~ r 1'. 

20 J~é FeJlcJano ~ Golãs. .... ,-o P a-r t i'd cf:' ",$o';lat_ Dembctát1cJ'" 
21 Juscelino KUbitschek - OOlM:.- t~:'. S~ D.r~~ ... ;'-: .. ~ .. ; ... r ... ~._":"· 
22 Pedro LudoVlCO - GoiáS. Partloo Trabalhista Brasifeiro . 

-'PAR1'lno ~. " =.-"" Il?'. X: B'f ·.~ .• :.-: .• -.:, .. : .•• : •. 17 

T'RA~~'.L~~M!1~Ht~SIl.E~~~.o~, U :t1:à:,b-:.: :~To~~~~;~~ .', .~~,~~~~1 15 
' •. - -., PartIdo -L1berte:dor,"(p-;~"fa.) ''''::.~;; '2 

1<:"Adalberto_6ena. :-·,.Ao!e". 4:1 tld rr Ihl ta 1 
:I Oscar~Pe.ssos -:-.:Aore ";~ _: _-~ !!.u:._ o ...;,' ;:ab~ s , ~N~onal 
3-Vlv 1"- L1ní ..• Ama onai 'P. I.N.I ................. ~ 

.- & "lU , . a:-: .z _.- ~ Pa.::r.tld-o;,-oSocial~' Progie.ss1Sta 
4. Edmundo, Levt ,..I. ,::.Ama~on~." ',_ _ ;p tP;·S - P ) <-' '.. ~. - .' - a 

LIDERANÇAS 
I DOS BLOCOS PARTIDARIOS 

nIAIORL\ 

Liaer; 
B,U'\'üf carvalho - (PTB) - (PEl 

~}Jce lAderes: 

ViCtorlDU l<'reire - (PSD - MA). 
Va.scon-::ellos Iorr~ (P'l'B 

RJI. . 
Sefters(JD de Aguiar - - tPSD-

ESI. 
Lobão da SUveira _ (PSD - PA). 
Artm Virg1l10 - (PTB - AM)~. 
Bezerra Neto - (PTB) - M'I'). 

.; MINORIA 

LideT: 

João ! :::rlplno ruo;; :- PBl. 
- V ice-Ltderes: 

. ~ I- • 
DanJel K.r1eger - . (UDN - RS). 
Mero de Sã. - IFL - as>. 
PEQUENA.: REPRESENTAÇOES 

T..íder: 
Lino de' Ma tos ;.. (PTN ...:.- SP). 

\. Vic8-.IAderes; 

,..Aurél1o Viana - (P.3B -_ aS) •. 

Il - DOS. P AR'l'IDOS 

~pSD 

B~edlcto= Valladares - (Ma) ~ 

Vice Ltó ercs. 
Wílson aónçalves ~ ICE>. -
Sigefredo . Pacheco - (pI). 
Wa!fr'":do' Gurgel -. <RG) 

- PTI! r 
Lider: 

- Artu!' VirgUio - (AM).· 

Vice...Ltderes: 
Amauri' Silva I1lcenc1a.do). 

Vlval,:: Lima -~ laM).~ . _ 
Bezerra ~.,to :.. (MIl'. , 

UON ' 
Llder: 

. Danlef Kriegei' :"" msr.:' , 
~vice--LicLere;-:~"'. --7' • 4-

Eurico' :Rézende ~ (ESf~ 
p~e Calaza"" :- CSP);. 

(PR) •. _ 
6. Art!Jro:V:1rgllJo:~ ~~azonJ:!S: ~ __ -< paT:Ldo:""sôCiãu.;~·~·àr~sh~iTó· _ 
6 Antonio Juca -_ .Cearà. _ ~ .;) '~'P' S"'B I ,,-.. l' 

Adolfo Franco 
PL 

GUldo Mondln {PSD) 
vasconceJOs TOrres <PTB,. 
Reuniões Quartas-feU·as .. àS 10 ho .. 

raso 

Secretàrlo: Evandro Mendes Viana. 
Duetor-GereJ, 

Comissão de Agricultura 
'7 MEMBROS) , 

PreSIdente _ Vago. 
Vice-PreSIdente -:- Eugênio 

IPSD) • 
Barro~ 

COMPOSIÇAO 

p, S. D. 
tIT1LAR.ES 

• Eugênio Barros. 
Jose Felíciano. 

SOPL1'N'IES 

1 Atlllo Fon.,ma. 
. 2 Pedro Ludovloo. 

p, '1. B. 

. TrULARES 

Nelson Maculan Il .. t.cenciaao). 
DiX-Huit .(Osado. 
RaUl Giuoertl. 

SOP~ES 

1. Eduardt Catà!ão ,I"). 
2, Aarão Steinmbru~h. 

.. 

3 Vago. 
O. D. N. 

TITULARES 

Lo.pe.s da Costa. 
AntôniQ ::arios. 

. ~-
.JUPLENTES 

1 Daniel Kr1eger·. 
:I João _ Agripino. 

('1 Em . SUbstltulçãó do Senhor 
Nelson Maculan. como titular. 

SUBSTITUTOS 

Reunióes 
Quartas-feiras, às 16' horas. . 
Secretario: J. Ney pass~ DQntas. 

AUx1lar Leg1slativo PL-9 •. 

de 
Comissão 

Constituição e Justiça 
(!! MEMBROS) 

Presldente - MIlton camp03 1UDN>: 
Vlce·Presld.mte - W!Json 

Gonçalves (PSD), 

COMPOSIÇAO -' '1.' D1x:'Huii "Rosad' -..=~ R1Õ- Grazlde. -. ,.r,:. . .................... _ 
do

-N- .\ o ~." ~. ,-"partido Republicano (P. 1:.) ••••.. 1 . 
. or e. .;. .~~ ."'.:.;, .. _ '" ;P B. r t 1 d o Democrata CristãO 

L\d8r,- -
Mem 'de Sã - (RSl •. 

-. " .P. 9. D.· ( 
"'1TULA1tES 

8. Argemlro de Figueiredo - ~Pa':..;::; tP._ 0;"'0,)- -;~.~.õ •• '. •••• '....... l' 
ralba~ _ '"' -•. - ."~~:-",,,,,,,tO __ Trabalhista Reno-__ o 

9. ~Barros Carvalho --·pernambuco.- mor (M T'" R) - ' . -. 1· 
lO ..... P~ssoa' de Quell'oz _~ernam- .- ,~" '!j' - ...... ~t ••• .!.~ 

buco, .. r~ ••• '.. 64 
31. JoSé Erooirio -- Pernambbco~ Se~ .1egênda. 2 12. Silvestre Péricles -' Alagoas.':; - ' .•••••• _'.' -' -!. •••••••• __ 

l~'.~:l~~~cel~S ·rorres ~.P..ig ~e,Jp.~., ~. tot~l .;.~.! •• ! •• :.! .... !.~ 
14. Nelson MaeUlan' O1cenclado sem 

.SUb.stltuJçãO).-.. paraná_ , .. ' ~ ·BLOC·OS PARTIDA RIOS 15. Amaury S11.o .. ..,.. paranâ .. (em , . ~ 
exerc1olo o sU1l1.ente •. Sr .. _Melo .1V-' _ MaJorla 139, Membros): 

. Braga) •• _~ . # • _ ~ .. '. 

16. 'Nogueira da Gama _~Minas,Ge.. PSp 
1'. Zacal'tas de Assunçã,o _ Pará~ 
t ... JoaqUim' .Pttre-ntp-..-" Plaut: • ". PTB 
3. José Cândido - PlouL 2' "'. Minó,la (17) Membros):. 
4. DInarte Mariz -- R . G. Norte.' .. -;; -
5. Jollo Agripino ._ par.lha. UDN 
6, ,Rul"'Palmeira ~- ~~\..lQgoas. - p;. 
'J. Eurfoo Rezende - Esplrito··Santo. 31' ~ Pequenas Representaçôes (Dl.' 
8. Afonso Arinos - O.uanabara. . , Membro.s). 

raIs. . '. "' 
17. Bezerra Neto. . !?TII 
CNIAO DEMOCRA'nCA NÀClONAL ~~~ 

'. . fUDNl ~ "" Mora 
9. 'Padre Calazans - São c':!ul0. PR 

10 AdoltJho .e'ranc(1 -~ Paraná. PDC 
11. Irlneu BOrnhausen _ 6""1. ca· 

t!;J~ .. - .-. Josapl\a\ Marinho !Sem ~iend .. ). 

... Vfcs-Uderes: ". 
Aloysio de Óarvalho ..;,. 

cf'TN 

Llder: . 

Uno de, M'lctos .-. CSPf" 1 
Vlco-Lldere" 

Ca.tte~ Pinheiro - (PAr.:; 

PSP 
. .,: .. 

Miguel Couto - 'lRJ)' •. ) 

Vtce-Llder: . 

Raul Glubertl - rn:sl'. 

COMISSõES· PERMANENTES 

Jefferson ne Aguiar •. 
. Rro C8rneuQ. 
Lobào d. SUva. , 
WlJson Gonçalves •. 
J06aphat Marlnbo. \ 

I" sUPLENTES . 

1
1 '.1 Menezes Punentel atcêiiCia:dof.

"3 Leite Neto, 
S BentiUcto VoUo.dares. 

. '" Aarão 6telnbruch. .;. 
11' r . 

I 
! 

1', . . B._ 
=UlJIRFS 

Amaury RHva U1eeneladO)T~ 
Beze:rra N~to. '. -' 
Edmu~do Levi. 

. supLENTEs 

'1. Argellllro ae t"lgue1redo 
2. SUvestre perlC1f~s. 

. , 3. Melo tlrl::lga. 

Comissão Diretora . 
Moura· Anctiade Presidente 

(PSDl. 
Nogueira 40 Gama. (PTI!).'. 
Adelberto Sena 1:pTB) 
Ru! Pa.lmeIra IUDNI 
G:lb{>fto Maritlho~ (PSD) 
Joaqwm Parente (UDN) 
Cattete Pinheiro (PTN). 

, .. 

fI. D. N.· 
:a'l'tJ!.ARES: 

AlOysio Oe ,jarva:':10. 
MilTon 'C~m~"><I 

, ,r; çâo do 
EUJ'"cu cte:6enoe. 

AmaUl')' Sllva.. \:Omo titUlaz. 
-' 



Sexta-feira 10 
~ 

1. Afonso Arl!lUS. 
2 DanIel Kneger. 
3. Joao AgrIp1nlJ. 

Reunwes 
Quarta tetra, J\.s lo bOJ'as. 

! secreLarta: Ronaldo i."errelra Dtl3.S 
i OflCla1' Leglslatlvu PL.-8. 

Comissão 
do Distrito Federal 

,7 MEMBROSl 

Presldente - LlDO de Mates, 
Vlce~PreSldeme _ pearo LudovlCO 

COMPfJSIÇÂO 

p, S, D. 

nTULARES 

Menezes Punentel. 
Peàl'o LudoVlCO. 
Lmo de Matos. 

SUPLEt\Tt5 

1. F1linto t\'lüUer. 
2. EugênIO Barros. 
3. Her.lbaJOQ "'leIra. 

p, I', a, 
TIl'fJLI\r.ES 

Oscar Pa.sws, 
Dl~. flult Rosado .. 

SUPLENT8S 

1. Aarão Ste.inb:uc.h. 
2. antônIo Juca.. 

U, D, N. 

'Il.cUl"ARE.'l 

Dmal'te M.arlz. 
EuriCO Rezende. 

S'OI?L.ImTES 

1. Lopes da costa., 
1. Zacharias de ASSunção. 

Reumoçs 

Quintas-f.lr", é.s 10 l1oras. 
secretarIO; ,JUl1ets Ribeno dos san· 

tos, OfiCIal LeglSlaUvo PL-8. 

Comissão de Economia 
(9 MEMJ3ROSl 

Presidente - Fllinto MUlIer U'SDl 
Vice-Presidente - José .Ermtr10 -

!PTBl. 

COMPOSIÇÃO 

P. S, D. 
7I'lu.LAnu 

Flllnto MUlI .... 
EUgênio BarrGlJ' •. 
Atillo Fontana.. 
JOIle GuJomard UIcencladol: 

sVl'1JJlBS 

) 1. Jefferson CIo AgUl.~ .1'); 
2. algefredo Ps.cl10c0 
3. Sebastião Areber 
4. J"""phat MarinhO 
1. José Kalrala 

P. T, B • ., 
Bl1BS71TtJTOS 

:rITtILARES 

José Ertnlrlo 
Nelson MIICuJan (lIcenciado> 
Jül10 Leite 

OtrPLE!<TES 

r 1. OScar PlSSOS ( .. ), 
2. Bezerra Neto 

,I'>. - Ji::n substituIção 11<> se
nhor José Gulomard como 
titular, 

( .. ) - Em SUbstitu1ção ao Se ... 
D.hOl' NelBoD Macu.lan, com(.· 
w.tUlar, 
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. 5UBSnTtílOS 

2 •• " A '""ic' 
L. MI!IO E:".,;a. 

Ll. D, N. 

TITULARES: 

Ao.t.!fc P,ar.ro 
Lopes da Cu-;Ca 

SUPI...ENTES 

1. .looê C[ .d.iel
• 

2, Zacnria.s de A,ssunçâ-e 
R.euniÕes tp.rça-feira - 16,00 hora! 

sêcretârJo: 01d arugger, AuxilIa; 
LeglSlat.l\'r PL-10. 

Comissão 
de Educação e Cultura 

(. ME1vIBROS) 

Presidente - Menezes P1ment.el 

'PSDJ 
Vlceapresidente - ?adre ~alaza.ru! -
'UDNl 

COMPOSIÇÃO 

p, S, D. 

:rlTUL.·\EtES 

Merezes pimentel 
wa.lfredo Gurgel 

SUPLENTES 

1. Benedito Vallada.res 
2. Sigeffedo Pacheco 

SUBSTITUTos 

1. Leite Neto 
p, T. B. 

TITULARES 

}"e5Soa de Queiroz. 

Amailry Sil"a (licencIado). 

1. vago. 
2. Vàgo. 

SUPL.E~ 

U. D, N. 

ttrl1LA.RES 
~ 

AntonIo Carlos 
Padre Calazans' 
Mem de Sã 

SWPLENTP'.a 

1. Adolfo Franco 
~, Milton campos 
3. Arnon de Melo 

Reunlõe.: '>s-felras _ 1600 bar.,. 
secretArIO: Vera de Alvarenga Ma' 

(r~. Ollojal LeglSlo.tl'/O PL-1. 

Comissão de Finanças 
(15 MEMBROS)' 

p, 'L B . 

TITt1L.ARES 

Ar'Zf>"niro -ie E<'iguc'''edo. 
61."" na Neto. 
Dix-Hult Ru:ado. 
Pessoa de Queiroz. 
J,:,se En:JJrio 

SUPLENTES 

1. !'{etson Mal'!ulan lLlcenclado). 
2. Lino df' M8tO.<" 
.. Amaury Silva rUcenclado). 
4. Aurélio Víanr:.a, 
5. t\ntõnjo JUI'.;.\ 

SUBSTITUTOS 

1. Edmundo r,evi. 
2. Meto Brt>-ga. 

U, '), N. 

'I'I'l'UUltES 

Daniel griep;Jr, 
Dinartc Mariz 
Irmeu Bornhausen. 

Lopes da Co."ta 
5UPL[NTES 

'1.. l''''(llr o Franco. 
2. EÚrico Rezende. 
3. Jvão M!'rlpíno. 
4. Mllwn campos. 

}>!.. 

1'lTt1LARES 

Merr. de S{, 

sUPLEN1'ES 

1. Aloysio rl!':' carvalho. 

/ 

ReuD~'je6: 4as feiras _ 10,00 bO" 
ras. 
Secret.áÍ'lo: Cid Bilgger. AuxilIar 

I;-g!slati<o, PL·lO. 

Comissão. 
de Legis\!ação Social 

'9 MEiln'l!OS) 
Presidente; Vivaldo Lima 
Vl .. e·P!'e,s.!:';;o:ntet ~ 1. .carneiro -

(PSDl. 

OOMPosrçÃo 
P. S. O.· 'I 

TITUtAl!ES 
Ruy carneiro, 

Walfredo Ourgel, 
JOSf Gu!omard UIcenclado)". 
llAul Glubert.. 

S1Il'LENTEO 

r. t.,eJh' N!:~... c. 1 • 

•• Lobão da SUvOll'G., 

S'JBS1lrtJT05 

1, Melo Bl'ag!'! 

0, D, N. 

1'TTULAIU'S 
EurJC<l Rezende 

rt./ nfo ~ .los 
1. L.oPe.~ da Go.<;..,a 
t. Zacar'tli' de Assnncão 

Reuniões: .:. s. feira!' b 10 horas. 
SUPL' -n-s 

C:;eceMl'i:). Vera d~ Alva:ellga Ma .. 
tra, ~)flci.Q.I Leb"Íslat1vo, P.w·'l. 

Comissão 
do PoJ1gono das Sêcas 

(7 Ml';l' ~"'ROS) 

P"e.sldente _ .tuy Carnf'iro C ~D) 
Vice.f'l'e.sidente Aur41.,J V1am16 
\1'''-

p, " D, 

.,.-y-"'-l.Ai\'ES 

Wi! un ÜOnçalve:. 
RLly Ca'rneiro 

sut't.ENrtS 

1. Slgefredo Pacheco 
2, Leite Neto 

'I B. 
IlTULARr.B 

DIl!-Sul! Rosado 
Aurélio Vlan..'1a 

su,. :ITt:S 

1. Argem1ro ae Figueiredo 
2. Ar on d( Melo 
3. Jullo Leite 

U, O, N. 

TI"rULI\RSS 

Dlnarta- Mariz 
Jooé Cândido 

SUPLENTES 

I. João Agr!plno 
2. Lo:>es dá Costa .. 

ReuniOr" 5a feiras 16 horas. 
SecretAr1o: N'ey Passos Dantas. 

'\llxn!llr Leglslàtlvó. P'L-9. 

Comissão de Redação 
(o !1E<,...3R.OSl 

PresJde:lte Dux.Huit Rosado 
(PTBI. 

Vlce-P,,,idente - Padre Cale .. "" 

" 
COMPOSIÇ!O 

p, S, D. 

TrnrLAftEs 

WaIfteao Gurgel 
Seb ... tião Areh .. 

3. Eugênio •. ro. 
PresIdente - ArgemJro de F!gtlel- 4. JuJl'o' L"te 

rodo - 'PTB). 

SUPLENTES 

I. [,Cblto d. Silveira. 
•• José Fellcl.".,. 

v!ce-Pre$ldent. - Oanl.1 B:rlege, 
- ''IDNi, 

P. -6. P. 
eo _o: :,osrçXo 

m-trLARES 
Vlctormo Freire. 
Lobão da SUvelra. 

Slgefredo Pacheco. 
Wilson Gonçalves. 

Leite Neto. 
SUPLENTES 

1. JOIlé Guloma<d (lloenclador. 
J. Eugênlo Barros. 
3. :Aenezes Pimente1'tl 

,4. Almo l"Ontana. 
5. pedro Ludovlco. 

SUBS'1'ITt1TOll 

1. JOsé Kalrala. 

Sl7BS~ 

1 A.tlllo - .. tan. 
2. José ..... !rala. 

p, 1', 
, , 

' .. ' 
m'1Jl. ~ '.28 

Amaury r Ivo UI.", 
Heri ,aJdo ,,-letra
Vivaldo LIme. 

sUPtn""'-'="'1. 
1. !.urél!o V:anna (U):.l 

2 - Pessoa de ~uelroz, 
3. AntOnIo Jucá 

strBS"lITtlT"" 

1. Menezes PImentel Q1Cel1c!ado)". 
P. T. B. 

1"lTtrl.A .... 

DIl!-l'IUlt Rosado. 

BtI1'LENTU 

Ber!baldo VIeira. 

O. D, N" 
~ARES 

Padre Calazans. 
J1lllo Lelte, 

SUPLENTES 

_ 1. Joio AgrIpino. 
'O) _ Em Subst1tUl9~ J ao Senhor t. Josaphot Marinho. 

José Guiomar<! como titular ReunJO .. : 4's Feiras lia lGbora& 
( .. ). - Em subst:tuição ao Smhm Secretâr1o: Sarab Abrahao. OflciaJ 

Amaury EU" como titular, Leg1slat!vo, PL-8. 
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COml!i'\'3o 
de R~IJGi\e3 I:.xter!ores 

li vn:.\lHli{)g, 

p'·<,:;rl,~!He .~. J~lfel'wn ele A,rJl8.! 

·(P.,,>lJ' . 

\' _<'i;'. p! e.:-'dCl~te _ P.l.6SlA Oe (.j'~ei 
-:rUL ,l'~l.~,.-: 

n,Mf'uS1ÇAo 

p ::;~ u. 

--rI rlft"I\I:S " 
Her.edl to V CJ,Uadtt! es. 
!<'IHD'jI .\1Ullel 
.J~Hen, ... 1O oi< A.>!IJlar. 
Au.ráo ti~>!.norué:n 

. SÜPl.f.NUS 

1 Menezes, P mentel. 
2 Hlly Camo.!.ro .. 
3 ,Jose G~il~jtnald 1 licenciado) • 
• Vic(ur.t1lc F,relre ... 

.St!6STlTUTO!S 

1 JVSll "Kaln\l3 

P. 1 '6,' 

UTTUl.!t.fiF.s 

pes.sos. d.e Queiroz. 
Vtv,trdu LIma 
Eduardo Ca!:a!!i..Q. 

SUPLENTES 

=1 Osca r Passos .. .. 
2 . Al'germro de j;i'ig • .\eil edo. 
~ "Antõnw J \lei! 

'u D N,' 

. rrTUl nRts ... 

·.A,ntónIC Ca.fWS. 
José VfioaÚl0,.
Padre CaJilZanB. 

__ Arnqn -(te Me'IO. 

~~, " 1.' Oanle~, Krleger. 
;:1 g.JT~c.o_, .RezcD(je. 

s . JO~o Agrlpl~o. 
:.4 Mem de Sá 

Reunii)e$: ·;)~!#telru - 16.00 ho-. 
,.:r~, ' 

'Sf'Cretárto: caste!on J '" B. a~nco 
OfiCi1l1 LeglSlatlVO; P"t..-6. '. 

. 
Corr.issão de Saúde 

m' MEMBROS) 

!>i'eslde'nte''- ' Lopes '«Ia costa 
VDN.·, ' 

. 'Vtee-Pres!deoto~' :Dut:auit R.o&ãdo 
{P'.!'B' ~"r'/ 

C~MPOSIÇllO 

p, 8.- D. 
TrruL!utES . 

'Pedro> LudO?1.oo 
Slgefredo Paeheco ' 

, .SUPWL"ES 

,1.- EUgen10 sastas 
•. Wal!recÍo' Qurgfll 

~ p.ros. 
TITtlLAR~::S 

D1 •• Hul~ROsaclo 
j , SU:pleuteu 

AntOÍllo JucA-:-

O:D.N., 
" S1JPLEm".E8 

Lopes' «Ia_ Opata ~ 

i /;IUPLEN1'P 
'Padre Óalarena 

" 

SUPLENTE 

RnuJ Gilbe;tl 

RtOum~e:s: QU1t:tas·.leHM -, 15 no-." 
['as, . 

Scc:re-t.ârto: Eduardo Rui 81.rbOSilo 
..\ux:ll.al' 1.Jeguilat1vo Pu-.l0'. 

Comissão 
, de SeQur anca Nacional 

11 MEMBROSI 

PJ'esldent:.e _ ZacarlaS de AssunC;A.e 
IUlJN,. -

Vlc~"Pref'.ldente· - Silvestre ~f'é.rl .. 
eles '\P'}'SI. 

COMPOS!Ç'AO 

I'SD, 

TITULARES -

\ José OUiQmard 'l!.J.cent'!1ado)." 
V \ct,or1no Freire· . 

~-UPLE~TES ' 

l,. Ruy Ca.rnelro 
1. AtiUo ~'onta.n8 ,.) 

'.SUSS'fl·nrrO 

p.r B; 
, rITULMlES 

Stlvestre p~t1eie.s 
UseaI l?~os 

1. Dix-HU1t ·Rõ:sado 
2.. Vago~,' 

U O N. 

l'ITULARES 

ltlneu· B<y.nhaüsen 
Zacha (ias de Assu m DÇA.ô . 

1 AdoU'o 
1 eurico 

~ 

SUPI.ENTES 

Franco. 
Resende-

'E',f, P. 

TITULAR 

Raul Qlubertl 

I, Miguel Couto', 

: 

Pt'orrogaçõe-s: 

Antonio CarloS' 
Plt~re .Calazans 

SU~U!TEs 

L D!narte Martns 
2. ~és da' Costa 

/ PL 
TquLAa' 

l\.;oysiC de qarvaJho 

SUPL.EN1'l!: ',

.Mem de Sá 

Re~1!>es: f~tças-fe1ras ,- 16',00 ho~ , .... 
'Secretário: J ,Ney pas;os Dantas 
MxUlar Leglslatlvo, PL·~ . 

---
Comissão de Transportes. Co' 
municações e -Obras Públicas 

,a MEMBROS; 
- pre~dent.e ,J~é Felic1ano IPSDl_ 

Vlce-presidente .- --1rl.Dflu 8ornhau
;eo iUDNL " 

, PSIL 

. : José "Fellctano -' 
, Sebil.stUto Archer 

SUl'U!1'ES " 

.1. JetterSCiD de Aguiar 
2. ~Uihto Muller ~. 

Bezerra Neto 
,Lino 'd.e Ma toa " 

, SUPLENTES 

1. SUvestre pêrlclea ~ 

IJDN 

, írtiteu Bornhausen 

S\JP~11E . 

Até 14·12*1902 - Requerltnento nu
mero 61) -61, a.p!'ovaco em 15-12-61; 
,Ate ,.15·12·1963 _ Reqüeflmento 

n9 178.,6~. aprovadO em 12 12~62. 

J .&Ilemtlros -- partidos-

1 ' ,Jel~ere(')D" o.e Àg1~lar _ B:e!:ltOr 
P~l>. 

a LOljao '00 $Uvàll'a':":- PSO. 
J RUy '{JurnJ~ll'.o - l>sU. 
" ,Hto>ueUlc'Lo Vaul. are~ - PSD. 
5 Wuson Gonçalves - PSO .. 
ti .Neison 'Maiwan _, PTJ:;; 
7 SUves:..re Pél'lCles _ PTB. -

. 8 NogueIra da Gij.ma - p'rB: 
9 Bai'r'oS Carvalho ..,;.. PTB. 
~U. paOlel· ,Krleger - Vice·p'resio.en.~ 

té1- UDN. ,., , 
11 Lopes da Costa' __ , ÍIDN.:-
12 Mi.ttoil '..;ampos - lJÚN. 
13, He1'lbaldo Vieu1l - OUN 
14 - Ruy' Patmelra -, UDN 
15 A1Q·YSio de Carvalho _- PL4 
16, MelO de. Sà - PL; 

Comissão Especial do Proleto' 
de Emenda a Constituição· 
'n9 3.de 1961: 

.. altera o I 110' ':'óQ o' art. 181 da 
, Co;nstitulÇão "'Feà.eril.f~ ~. 

.. iAP~entad()r1a ."do _ fun~(m~o 
1103 tr~ta anos de serv1c<?'. ~ .. 

Eleit-o em :U·5-62: Sruvo os ~sra.' 'Se
~""es: 
'u,oáo da'_,SHvelra " 

'" WtiSon GonçaJ.ves e 
Amaury Silvá; aeslgDãao em 23 de 

abrll ,pe 1963. 

proITogaçôes: 

ACé .. J512-1962 _, Requeriment-o nti':.. 
!"lero 610-61 a.provacto~ em ~14·12~1961. 

Ate :.' 15·12'~96a j ,Requertmento 
número 198~6:.&, aprovado, elU' 12 r.1e 
aez.erobro . de 1962. 

~ ~, _ M etl}DrOS ~ '" ~ld?S 
_ SupLUTES 1 , ~~n,~rsOll .a~ AgU.fái ~ ·PSD. 

- r 2,- LolJao aa SllVt!Ua . - ~Reiaf.ório' 
zaeharl .. de Msun~O. l'SD. ' ',-

·Reuruoe.,-:, Quartas.feiral '16.00 ã .. RUy .CaJ'liel~o -' PSo."" . ~ 
(16 bO~ noras. ' ,.~ Uenca.ito valJàdares - PSD. 

S , •• AI d 'hl 'd S; WilSOn OónçaJ,vea ,- PS1>.~· 
Reu'l10es: Qulnt.as-te1rSis 

rBSI. • . 

Secretârlo: Alexariru:. E'faendel. Oll· 
elaJ 'LegislatIvo PL~8.' . 

. eare ""r .0: e~n re ~ aeo. er. 6. ~uvesLre ,PerlCJ,e.s _ ~ RelaWr 
OfiChU u:.gt.slativo .• PÚ:-8. ,,;:'~-:,~, P'.l"B .. -- _ . 

__ ,1. f/,lUaury, Silva - PTB. 

,.'1, _ Em ,ubst!tulç~o ao sr. JOat C . - E . I d P . t D. O. IL ~4-ij-63 <19, !:lpâg 3·,133 
QU10m,lLrd.- eomo t.ltul"". OmISSa!! ~ specla o r.ole o ~. Nogueira <Ia Ut>Jna, - PTB. 

de 
éomissão 

Se.rVicÓpú~IiGO Civn 
(1, MEMBROS) , 

PresIdente - Silvestre p 6 r 101 •• 
(PTBI. 
'Vlce-Pr .. Idenle • Leite Neto -(PSD) 

,_ de ,Emenda <à Constituição 9, Barros Oarvalho _Fi,.. 
n9 '2, de 1961 " 10., Dom .. Krleger - IJDN. 

• ' , , ll'. LOpea <Ia oosta ... UON. 
,.' ·Dl.SPOe SObre: Altera ','Oa iril~ 1~. M.Uwn campos - UDN. 
, g,,' 28. 5D, :;j!" eo. 110. O pa rà- 13 -- Ruy Pamlelra - IJDN. 

llrato wuco do ~'113 «Ia Co".. I •. Herlb>MdoVlelra-: IJDN. 
.. t1tu1çà-o Fedenu. 16. Aloysio de Carv~o ~rest~', 

_ organIZaÇão adrnln,:strativa ,dente - PL., 
do PUttlto, Federal.' 18. Mero do Sã ... PL .. 

: _ vl!UClmentol doS desemha.r.. _ 

" -

gador.. <lo rzlbunaJ, 4. JUBtl\:â 
do PlStrtto Federal;' , , " . . , '-
~_ reglm' de. rendsa do Pl.>tr1. Comissão Especial do Projeto 

TtTULAUS 

Leito 'Neto. 
Slgefredo paebeeo ~ 

sjl'PLEN'io:s 
.1. ,VICt.orlllO l"rolre 
2. ·Il.nedlto Valladareo, 

~ 

''; 

Sllvutre ~r1ele& _ 
Nelson M,aculan lllcencfado) 

, ·,SupM'N'I'!S 

1., Edmundo Levl 
2, ,Vag~, 

to Feaeral;, , '. 'de, Err~nda a Constituição' .-
- composlça<" «Ia Cilmo.ra d06 9 4 d 1961 ' - . 

• DepulMo. e cio, senado' Federa, n ,e '., 
;·v. do Tribuna,- Superior .E!eltol'9J; Dá nova: reda.ç40 ao ttem fI 'do' 

, -' Processo de' escolha do Pro. art, 95 <Ia U<>nstl;wçlio Fede(6/. 
sldente e do Vlce-Prest<Íc:nte do "UrreClutlbi1lctad. dos \'enc1n1en ... 
TrIbunal Regional' E!eltonJ do ' 
DJstrlto . Federa.!:. . ' . ... to. da! jUizes). . . " 
. ~ apltcaÇ~o ,da cota do impOste:~, EleIta e~ 2.1-6-6t, salvo Os Setiho-.· 

'de ren-dá ~ ':1ri~da""',aOs' Munlc1~ 'Ca Sena.cto~es. . ' ~ . 
pios:"', ' ' Lopes da CostA. desl"'lado em--Z9 de 

Eleita .eIn 1~-6-.196t.: com" exceção ~Jutubro de 1962: 
-q' tios .Srs Sena.dores: ,. Lobão, da Silveira, desiglJado em i3 

Ba.rroâ Carvalho ·des1gn~d.o em lIe abrU de 1963; . 
~O.2-1962. ..: ~ B~erra Neto, de~gna.do em, 23 de 

.~.e-~son M.a.cu!e.n deSignado em rt!. de 1963. ' 
15~5·1963. ' ", : _ . prorrogaçOes: 
·Lobão ~a .Si1veirB: _ 'designado em e Até· 15-12 .. 1952 _ Requerimento nlJ.· 

BS.4-1963. •. , . mero 609-61. aprovado em 14·12-61; . 
f) :~Pe~k da Costa de.sf.anado 'e,m '" Até 15-12·63 - Requer.imento nO .... 
.. 9.;.10' .. 1962. . merç 7,79-62; aprove.do'""'em 12·12-62:. 
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Membros - Partidos 
1. Jefferson de Aguiar - PSD •. 
2. Lobao da Silveira - PSD. 

3. RUY CarneIro - PSD. 
4. BenedIcto Va..t.laderes _ PSD .. 
5. Wilson Gonçalves - PSD. 
6. Silvestre Péricle.s - PTB. 
'1. Bezerra Neto _ J?TB, 
8. Nuguelra da Gama - PTB. 
9. !~arr0.s CarvaJho - PTB. 

10. Daniel Krleger - UDN. 
11. Lopes de. COsta - UDN. 
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Grudo Mondin - Designado em 3D, Comissão Especial do Proieto ,Comissão ESllecial do PrOiel 
de out~bro de 1962; . de Emenda à Constituição I de Emenda a Constituiç2 

Jefferson de A .11lar - DeSIgnado n9 10 de 1961 . n 9 1 de 1962 
em 23 de abril de 1963; ,. • .. 

Ruy carneiro _ Designado em 29 Açresce~ta. p8râgl'afo ao art~ 15 f Altera a redação do art. H: 
de abril de 1.963; dt. ConstltUlcao Fede:·a~ ,aplJca- da Constitu1ção, rererente e. obr 

EuricQ Rezende - De~gnado em 23 
de abril de 1963; 

Pinto Ferreira _ Designado em 23 
de abril de 1963; 

C'ão da. r)uceJa l)rOvenlente o.-as gatorledade de concurso para 
cotas de 1mposto~ destina0 as aos investidura em carao inicial li 
Munic1ploSl, c?rreira, institujndo a prclbiçâ 

Eleita em 23.2. 19ô2, sa1"_ ~ Srs de nomeações JnterlnaS). 
ScnDdoros: 

12. MlJton campos _ Vice-Presidente' Bezerra Neto _ Designado 
de abril de 1962. 

em 23 Lopes da Costa _ 
30.3 lrS2; 

Eleita em 10-5-1962, salvo os Sr~ 
des~gnado em Senadores: ' _ UDN 

13. lienbaldo Vielra - UDN. 
14. Ruy pauneira '- UDN. 
15 AlOySlO de cervalho - PL. 
16. Mem de Sã - PL. 

Comissão Especial do Projeto 
de Emenda a Constitui cão 
n 9 7 de 1961. . 

Da nova redação ao art. 65, Item 
I., da ConstituiçãO Federa.!. 

(DIspOe ~bre as matérias da 
competência privativa do SenQ-Qo 
inclumdo 88 de propor a. exone. 
raçao dos Chefes de missão cU.p.o· 
matlca. de caráter 'I"'!tmanente e 
a.provar o estabelecimento. rompi
mento e reatamento de relat;ôes 
dlplomáttcas com pazes estran
geiros ) 

Elei .. a em 4 de outubro de 1961, stll~ 
vo os Senhore Senactores: 

GUIClo Mondln - designado em 29 
à'l outubro de 1962; 

Vivaldo Lima - clesigna<1O em 30 
l3:e março de 1962; 

Ruy Carnelfo - o.cslgnado em 23 
de abrIl de ·1963; . 

Wílson Gonçalves - designado em 
23 de abril de 1963; 

Eurlco Rezenae _ deslgnadO em 23 
de abrU de 1963: 

PU1tc FerreIra - designado em 20 
(te abril de 1963; 

Amaury Silva. - deSignado em 28 
de abril à.e 1963; 

Prorrogações: 

'\'\' 15 de dezembro de 1962 - Re
q-u", Imento n9 "'7-ôl. aprovado em 14 
de aezembro de .:.961. 

Amaury Silva. - designado 
abril de 1962, 

Prorrogações: 

em 23 

Até 15 de dezembro de 1962 -
Requerimento n9 60S·61, ap:'Qvado em 
14 de dezmbro de 1961. 

Até 15 de deZl11!)l'Q da 1963 - Re· 
quenmento r..9 '181-62, a-provadc em 
2 de dezmbro ne 1962, 

Membros _ Partidos 

1 Menezes Punentel _ PSD 
2 RUy Carneiro - PSD. 
3. Lobão da Silveira ..... PSD 
4 Fefferson de Aguiar - PSD 
6' GUIdo Mondin - PSD. 
6 Pinto Fetreua - PSB. 
7 Bezerra Neto _ PTB. 
8 Araury Silva _ TB. 
9 VIvaldo Lima _ PTB. 

10 Damel Kr1eger - ODN. 
11 Eunco Rezende _ UDN. 
12 Milton Campo.l. - UDN. 
13 Heribaldo Vieira - UDN. 
14 Lopes da Costa - UDN, 
15 AloysiO de Ca.'valho - PL. 
16 Lino de Mates ~ PTN. 

Comissão EspeCial do Projeto 
de Emenda à Constituição 

" 

Acrescenta tiSpOS1UVO ao artigo 
15· revoga o Item V e-o § 69 do 
artigo 19 su"lstltulu o § 59 do ar .. 
tigO 19 e o ll"t. 22 da Constituição 

tModifica c... reg1.me de discr1m.J
nação de rendas). 

Elelta em 20 de novembro de 1961 
salvo os Srs Senadores: 

Barros Carvalho _ Designado. em 
30 de Dlerço àe 1962; 

Guia0 Mon.1m 
29 l(l.l00~~ 

Menezes PImentel 
designado em 15-5-b62; 

de.signado en 

Wilson Gonçalves 
W~!.son Gonçalves - ceslgr,ado em J3-4-1963; ~ 

23.4.1963: 

designado en 

SUEICo RezenJe 
23 4 ·963; 

designado em 

Joâo Agripino - deslgnadc em 
23.4.1963; 

Silvestre p ... -lc~es 
20.41963; 

Ctlt.tetf Pinhelro -
23.4.1963. 

designado 

deslgnado 

senadores _ Partidos 
1 .,efferson ele ,l.gular _ PSO. 

2 Wilson Gonça.lves-- PSD. 

'.$ Ruy Ca·rneiro _ PS t""> 

" Lobão da Silv~ira - PSD, 
5 Grudo Mondln _ tlSU. 

" Silvestr( Pérlch~... - PTB. 
'1 NogUeira da Gt:ma - PTB, 

8 Barros ca:rvalh,J - PTl:3. 
9 \: f..gc _ i"I'b. 

10 ~IiJt.on CamiJO,S - l1DN 

11 Heribaldo Vieira - OUN 

]2 Lopes da C0.5ta _. UDN 

13 João Agripino. - UDN. 
14 Eurico Rezende _ ODN 

em 

em 

15 Josapbat Marlnh, - S/legenda 
~6 Lino de Mat.<n. _ PTN. 

Comissão Especial do Projeto 

Leite Neto - designado em ••••• ' 
2~'4-.I963; 

Eurico Rezende 
23+'963; 

designado en 

Joâ-iJ AgrIpino designado ." ~3-4-19G3; 

Aurélio \"lanDa d~lgnado eIr 
23-4-1963. 

ProJ"Togação~ 

,\tê 15,12-1963 
185-62, aprovado 

..;.. ttequenmeIl LU n .... 
em 12-12-1963. 

Membl'os - Partidos 

1 Jeft"ersun de Aguiar - PSD 
2 Wilson Gonçalves _. PSD 
3. RUy CarneIro _ PSD 
4 .Lobão da Sllveira - PSD 
5. Lelte Neto - PSD 
6: Meneze::. Pimentel - ;'18D 
1. Silvestre Gericles - PTB 

NOb"Ueira da Gama - PTB 
9, Barros Carvalho - PTB 

10 Milton Campos - UDN 
11. Hertbaldo Vieira - UDN 
12. Eurico Rezende - UDN 
13 João AgrIp1no - UDN 
14. Danlel Krieger _ UDN . 
15 AlOysio de Carvalho - PL 
16. Aurélio Vianna - PSB. -
Comissão ESllecial do Projeto 

de Emenda a Constituicão 
(19 2, de 1962. . 

Até 16 de 1ezembro de 1963 - Re
querimento 0 9 780~#j2· aprova.dO em 12 
de dezembro de 1962. 

Guldo Mond1.n - Deslgnadr em ]9 i 

de outubro de 1962; 

de Emenda a Constl·tul·ça-o cInstltul nova discriminação de 
rendas em favor dos MunlClPIOS 

n9 11, de 1963. br""ijelros) . 

Membros - Partidos 
lo Menezes ,.JuneDteJ - PSD. 

WllsoD oGnçalves _ PSD. 
3 LobãQ da Silvei:ra - PSD. 
f RUY Varnelro - PSD. 
I) GUldo Mondin - PSD. 
6 Silvestre Péricles - PSD. 
7 Vivaldo Lima _ PTB. 
8 Amaury Silva - PTB. 
9 Pinto Ferreira _ PTB. 

lO EurICO Rezende _ UDN. 
II Daniel Krleger _ UDN. 
12 Milton Campo._ _ UDN. 
:3 Heribaldo Vieira _ ODN. 
,4 Lopes da Costa - UDN. 
5 AlOySl0 de Carvalho _ PL. 
6 Uno de Ma tos - P1'N. 

Jefferson de AguIar - desIgnado 
(' ....... 28 de abri! de 1963; . 

Ruy Carne1ro - des1gnado em 23 
d, abril de 1963; 

Eurico Rezende _ designad<l em 23 
de abril de 1963; 

Amaury Silva - destgnad.<l elll: 23 
de abril de 1963:-

BezeITa Neto -
de abril de 1963; 

Prorrogações; 

designado em 23 

, Até 16 de ele,embro de 1;)4\2 - Re· 
I querimento D.9 605-61. aprovado em 
, 14 de dezembro de 1961: 

, Ate 15 ele dezembro de 11163 - Re
querin..ento n9 782,,62, aprovado em 
12 de· dezembro de 1962. 

Membros - partldos 
:omissão Especial do Projeto 

de Emenda à Constituicão 
n 9 8. de 1961. . i Jef1erson de Aguiar - .PSD. 

Mene.es E'imentel - E'SD. 
FUinto Mü!Jer - Pl3D. Acrescenw. Item ao art. sr do 

CapItulo n - PresIdente da Re~ 
pública _ da Emenda Con5tltu
ClOnaJ nY 4· de .. 961. que institUiU 
o sL~tema 'Jarlamentar de gov.êrno 

,Sobre 9. exoneração, por pro
posta do Senado do chefe de 
mIssão diplOmática de earAter 
permanente) . 

uuido Mondín _ PSD. 

AcreSt!enta paráSTafus 4\' e 69 ao Elt::Jta em 23-5-1962. sal\'o os Sr,. 
art. 28 da Oonstitu'ção Federal Senadores~ 
(crlaçác. .fi novos Mun1c1piOS). 

WllS0.D Gonçalve.s - d~lgnado em. 
Eleita em 28.3.1962. salvo os Srs 23-4-1863; 

Sen~ores: 

CtuJdo Mondin _ designado em •. 
2> 10 1962; 

Wilson Gonçalves - desIgnado em 
23-4-1963; 

Leite Neto - deSignado em •••• '.1: 
23-4-1963; 

Josaphat Marinho - designado em 
'3-.-1963; 

Eurico Rezende _ deslgna.JJ 
23-4'1963; . em Eurico Rezende - des!gnRdo em •• 

João Agripino - designado 
li/-4-19G3; 

em 23-.-1963; 

Cattete Pinheiro - designado em 
23-4-1963. 

E'rorrogação: 
Até 15-12-1963 - Requerimento Q.' 

784-62, aprovado em 12-12·62. 

Membros - E'artldos 
1. Jefferson de Aguiar - PSD 
2. Wilson Gonça.lves· _ PSD 
S. Ruy Carneiro _ PSD 
4. Lobão da Silveira - PSD 
5. qUldo Mcndln - PSD 
6. Silvestre Perlc1es _ PTB 
7. Nogueira da qama - PTB 
8. BarrOB Carvalho __ PTB 
9. M1Iton Campos - UDN 

10. Herlbaldo Vieira - UDN 
11. EurIco Re.ende _ UDN 
12. JOão Agrlpln<> _ UDN 

ProrrogaçA.o: 
Até 16.12.11/62 - Requerimento nO 

706-62, aprovado em 12.12.1962. 

Membro.s - Partldocs 
1. JeUerson de Agul", _ PSD 
:a. Wilson Gonçalve.1 - PSI; .--
8. Ru~ Carneiro - PSD. 
4. Lob~o da Silveira - PS~ 
5. Leite Neto - PSD 
6. \fenez~ Pimentel _ PSD 
7. Silvestre t>éricJes - PTl3 
8. Nogueira da aam" _ PTl3 

Barros Carvalbo _ PTB 
Milton OamJlOs _ UDN 
Her1ba.ldG V!elra - ODN 
Jooaphat Mnrin;Jo - UDN 
Eurico Rezende _ UDN 

( 

J!."lelta em I' de outubro de 1961. 
lvo os Srs. Senadores: 
Vivaldo UnIR - Designado em 30 
~ marco de 1962: 

8 
4 
Õ 
6 
7 
8 
9 

10 
li 
12 
13 
I·; 
1f 
li 

Ruy Carneiro _ PSD. 
Amaury Silva _ PI'B. 
BalTOS varvalho _ PTB. 
Argemlro Figueiredo _ PTB. 
Bezerra Neto _ PTB. -
Daniel KnegEt _ ODN. 
Eurl"" Rezende _ ODN. 
MlIton campos _ UDN. 
HerlbaJdo Vieira _ UD'N. 
Ruy Pauneira - UDN. , 
Alo:v.~o de carvalho - PL. 
LI"'; de Mato. _ PTN:' 

13. Lope.s da costa - UDN 
I" 14. Aloys1o de Carvalho - PL 

16. Miguel Couto _ PSP 
16 •. cateto Plnl!elr_o :r_ f.IN 

9. 
lO. 
U. 
12. 
13. 
1&. 
11. 

Daniel Krleger - UDN 
Aloysio de Carvalho _ !'L. 
~ dt Mattoa - 1'TN 
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COnllSS20 Especial do Proieto Comissão Especial do Projeto 
de Eméndâ' à Con~~ilUlçãO" d,e E!11enda à Constituição 
n" 8, de í96;1,' " . .",q? 3. de 1962. 

- Eurico Resenãe 
Jul.o l.elte ,deslznr,:ioo' em 23 de 

nbrlJ de 1963). 
~ P)·orrogação· 

Comissão Especial do Proif 
de . Emenda a Constituiç 
n9 2. de 1963. 

\ütlg,nár u da c~rmara cios 
. Depu!1Jdus. 

Qtlt:' dá ;luva reOfl\'$io no" ~-19 de 
an 2M Ja ,,; .. m3tHul<;âu. Federa. 
IttULUt}!-'IDJ8. dus M!JDlClplOS>. 

D2.s- g,nação eL11.2~ ele outubro de lS6~ 

.L\"1elub.t'1s - PartJdoo 

i Jeff!fSOn de. ~g\r:ar _ PSO; 
Ruy. Cárnetro -. PSD; '<. 

W115QD GonçaJ7(:S - PSD: 

Jose FellClano _ PSO; 

LObão 'da slivpra - PSlJ; 
.Be:t:erra ~eto _ ~'l'B; 

Edmundo 1 t'Vi -' PTB: 

Argeml1'o de" .FlSllelredç 'm-
Melo Bl'aga·~':'" P;1"'B; 

I 

. Milton campoa. ~re&ldebte·_ ODN, 
AiO)'sio de Ca-rv,~1rc _ ODN,-

,. Atonso Artnoá. -~ OPN~ 
.Eurico Rezen~é ~ UlJN: 
J03aphat MarmJlo <Relator). _ Pe· 

quenas' Represetlf..8çôes: . 
-. 'AuréUo Vianna - pequenu: !tepri: 

sentações; . 
'JúÍlo· ""ite - (Vice-Pres!d ritel 

. Pequenas 4eprese~taçôel9-. 

Comissão Espêcíal para ;stu' 
· dar á sihlanão da C'asa da 
· Moéda. . -, 

'<7 &lIliMBROSI 

· ~ Cilada étn -VirtUde da .tp~~, 
.' . Çao do Reciue,tme1l.t nV ijl-63 40 

Sen Jef1erson cte Agtdar_ :a~_~ 
.~o de 14·8·6,:, 

DesIgna ção 'em- _ 28-8·1003 .,._ 

"/ ~embro, ~ - Pr:..i"tfct08 
Jefle!"son de Aguial'· - (:- __ ;;ute) 
, PS1; 

WU.'Son :GOn-çalves, -\P3U 
Mtllur V1rgillO ..;. P'lll 
Erunundo' Le", .:.' Pl'B 

~OIpho Franco ,...' 1l0N 
Eur1CO Rezende ·(Vice-PresIdente) 

UDN, 

J,osap~!!-.l-Mn!lnhO - 9( Leg(!n~ -- .' .: 

"!. :0,: ··"!l)iSp,je 'sóbre a. data do, plebls~ 
.. ·qlta prevh;to n... Einendà __ Conf.ti· 
_ . tuclónaJ n9 • .a. . 
Ele:ta em ~ 10.7. Hlô2, ~lv9 o.s ÉJ3 ~ 

Se:qadore.S~ 

WiU;OD o!,nçalce 
Leite .Neto 

· João Agrfplnt: 
Etirico Rezenc!t> e \ 
Josaphat Ma!illhó (d~stgna.d,o em 

23,4,19631, , 
Prorrqgação! 

· Até 15 12 19t13 Requerimento 0'1 
137-62, aprovada em 12 12 1962 .. 

~>1emi)!,vS - -Pa.,rtJ.das- . 
1. Jefferson de Aguiar _ (-:SJf 
2. Wilson GonçalV".,:i - PSI: ' 
3, Ruy Carnell'C - 'PSD. _. 
4. U,bão da Silveira"- PSJ: 

: 65-,~. Menezes Pimt!uteL -" peo 
. Leite NetO .....;. ?a-D ~ 

'1. Silvestre Pér!cles -' PTB' 
8. Nogueira da Gan:ta - PTB 
9. ·Ba.rros 'Carvalhc o ~/ PTa 

10, Mi:ton oa.np0fo -IlDN' 
11., He;lbaldc.. VLlra. -. ODN 
12, João AgripIno _ UDN 
13, ll:lU'ico Rezende _ UDN 
14, Dahiel Kr1.eger _ UDN 
15, rMem de Sá _ PL 
16. o JOI3~pnat b.lar1nl~o ~ S/legenda 

Comissão Espécial' do Projeto 
de Emenda a Constituição 

,n9 5 de 1962. .. 
Dá nova redação .0 ort. '20-da 

Go.."'lStitu.l.ção. 
• . . ~ A 

(Determ:na Q: entrega aos MÜ·· 
nicípios de 30%· da arrecadação 
dos EStados quando exceder 'as 

• rel:!das munlcipais). . 

EleIta, elIl 13 91962. ,alvo ... Sra, 
Senadores, . 

WIlson Gonçolves 
: LeJte Neto' ,i,· . 
JQse,phãt M.a.rlnho' 

.Até,'15"12 í96'3 _ R.eQuer\mento.-~nl 
um-e:! .. B:pr~vQdt} e~ 12-1'!.1962. Âltera os arts, 14t, 146 ~~ 

da constituição FederaJ I referf 
te ao dlrei~o de propriedade). 

1. Jefrer~on de Aguiar - FSD _ Designa.da em' ~3-4.1963 ,? 

~. 'Ruy camejrc - PSD 
3',. Lobão da Si'"./elra - PSD Membros - Partidos 
4, ~ Filson .Q.)Dçalves: - PSD ~ i Jefferson de~ Aguiar - PSD 
5. Benedito ·\'o.i'ldares - PSD, ·l Ruy,Carneiro -·PSD 
6, ··M~-nezes Pimeutel '- PSD '3, úübão da 5:1\-'elra _ PSlJ 

·7. Vago - PTB 4 .. WiLsOn GIJDçalies _ PSU 
8. Nogue1ra da G.aJLfl - PTB 5, Menezes Pl1n"E'nteJ _ PSD 

~ 9 Barros Carv.a1h ,- PTB 6. Leite Neto ;- PSO 
lO ~ Milton Campos' - pDN. ·7, ~a:w.ury .sLJva _ P'1"B 
.0. He!';oaldo ,vieira _ - UDN 8 Bf~zHrr8 Neto _ .P'rs' 
12, JOS"1pha...., Il.rlp.ho - lfON 9, vage _ P'I'B -
13_ DanieL ,Krieger .- UD' . 10. SIlVEStre ·Péflcies _ PTB ~ 
14. Eul'lco Resende - UD~"" U. Argt"..miro .(te ElguelreQO _:-" PT.fI 
15, Mero de Sil, - PL" 12, Eur,co Rezende r 001' 
16·. Julio ·..,e~te - PR ,-<,.. l3. MiIt-on Campos' ~ UDN 

__ 14. Dan:el Kl'Ieger _ UDN ' 
~ 15 JO!iaphat MarInhO - S legen!1 

Comissão Especial ílô 'Projeto 16: AJoysio' de Carvalho ~-PL 
de Eménda à Constitúição, --

'nv 7. de'1962. \, Co,missão 'Especiàldo proje 
,Revoga:.,EnÍenda cÓDlltliuclO· :, 'de. Emenda a Constitui c 

Ualn' '4; que ,instituIu o >lstema n9 '3 de 1963., 
. p;.\rlamentur ele. gGlêrno·. (. o art. _ I , 
'·61 .. da Con.s~itulção federal, de 18 .-.'. DA nova redação àca" art!.I! 
,de. setembro de 1946. ~ D.'I'S 26 e 63 da. Constitutção ,'[i 

Eleita eID,,~6.12:·'1Ot.; s.'llvo ~ ,Srs' .. l'· dera! - tadIninistração do Distri 
senadores '. . Federal e matérIa da competê 

\'7lkon OooC'6.lve.t ela -.prtvat1va~ do Senado) .•. 
Eúrtéo ReSende ' 

. AmllW'y Stlv~ .. : fi J 
nau! 01ubertl jdes!r,nadas .em- ,23} ~ 

l!lelta em ,2-5-1963 

ee à....ru .. de 1963'. . Membro" ... PílfUdoa 

Pr~rrog'léao: __ ('1-1. Jefferson de Agul..a.r ~ PSD .. 
Até '15,12,1961 _,'Requerimento nl 2. Ruy C.metro _ pSJ). 

.191·62.' aprova4o 'em 12,12,1962., '4: WIlSon Oónçalvea _ PSD. 
Memh""OS -- Pal'tidos 

1 .. Je:HersO~.:-de Aguiar ~ PSD 
2. ~ Ruy =arneiro - PSO 
3.- Peru'o, Ludovico'·- --PSD 
4, Wil.soll G·nçalves:.... PSO-
5. BenedIcto vaU.õares ..i. E'SI' 

oi. Me~eSes Pimentel -: PSD 
8 Leite Neto' - "1'91) 

, 1. Amaury Sllv. _ rn 
8. Bezerra N-eto __ ,-PTB 

9., Váso _ Pl'B 
· Eurico-Resende -

. À-~igu~l Couto üje.sign: 'o -em 23 

6. Meriezes l'imenteI _ pso 
. 7 Amaury Sllv" _ 'Pl'B 

10, Ed"ar~~ cataJAo' l"l'B .. ' de 8~' Nogueira d~ ':"'....a.ma. -. P1'B 
- 9~ Barrof.1 Carvalho' - PTB 1 11 V ' I' T ........ 
.10. <' MUro;, Campos.- ODN' . ~conce Os orr .. ,- "'8 

f Prúrrógação: < 11. --·Heribaldc VI~1re. _ UDN 12. ·E~1CO Rezende -- UON' 
'Até 15,12, Í!lti3 ReqtlerlD1ento n' 12. Eurico Resende '- ODN 13, M1lton campo. _ ODN 

18962. aproV<1do e!ll IJ, 12 62. lt ~o!~e~'~~~~; _---~N. 14, Daniel Krleger,.. ODN 
MembrQS' ;. Parti0,," 15, Mem de ~A. ~ Pl 16' AI si' d' C.,."' . 

~ '. oy o • arv-,.. - I'oquen. L Je/ferson",,' AÍfuiar _ 'PSI! 16, ' Raul 01ubert - P= " partia .. 
2: Il,uy" Carneiro - PSD , ' ~',' '" 16. Jno"-ha' 'M.~_hO 3, t<>bão ,<Ia SIlveir, _ pSJ) - .... , _.-
,. wasonGonçalv .. _ PBO Comissão espeelal do Projeto Partido> 

~: • k:;~z~e~I,;.;"feT>_ PSD de' Emenda a Constltufçl\o -
7. ,Vago - Pl'B n' 1. dê 1963. ' 'J Comissão Êsp,!!cial do Prolel 
8. :roguelra' à, a .. ma - l"I'3 , E 
9. Barros CILl'Valho _ PTB ,,\ Altera .,i-ed.çGo"dO lneLso IX 'de .mendaa Constituiç~ 

lO., Milt"n campos - UDN, "<lo art, 151' da C"",tltulçAo ,re- 'n9 4, pe <1963.' ,.,' , 

u-oril de 19(3). ..., . 

~u. HeribaJ.do Campos - UDN terente âo -traba.lho d.~' meÍlores . - . -, ' . 
Comíssãõ Especial para o ;.e8', 12. Jooaphat Morlnbo - ODN • mulheres '. ao trbalho, em lD" • Dá nova r.daçAo BOa an... 44 

' tudo das causas ,que dífíGUI~ 13, ,03.!liel Kr1eg". - ODN,· ,dOstrla. Inaa, ,.Iubreal.·, , 45 da Constituição 'Federal; p'" 
:4., EurICO Rese;:d • .,. UDN O" d .-... , ••• 'Iam' a ,produção agro·pecuá. i5, Mem' ae Sá _ Pl. ' . Oeslgnada,em 23"~1963 , .. c co er .... ~-.., .01 ,er .. 

ria e suas repercussões' na.. 16. Miguel c,outo '.., PSP' !.;C- .. Membros: _ . P.rtldo! dores: 

,gativas,. na exportação • Comissáó Especia. I do, Pro/eto 1; Jefferson de, AguIar -' P~ Oeslgnada em 20-6-1963 
2. Ruy Carnetro- PSO , 

. 'Criada em"Vtl'tua,; do R,que- . ,d,eEmenda' à . COl1slituição 3. Lobão ,da Silveira - E'SD, seriador." - PartidOl' 
ri" nto n"5~9-63. da S7 s."ad01 n9 6, de 1962. " ,'. . 4. Wilson Gonça!v .. ,- PSu " "Jefferson d. ,AilUlaz"- PSO 
JoSé .. E1'mtrto; aprOVado na sels(.? - 6; Menezea P!mentel .;;... -PSD . _ Ruy O&rneito - PSD -
de 2,;8'19(3)." , . ' Altem a ",eda,iladós 11 i. e 6, Her:!beldo 'VIeira. - PSO ' Lobão da Silveira _ PBO 

li' d -~ 60 da Co tltui-- 7, am.ury suva _PTB ' Wilson Gonçalv .. - 1'$0 
15 MeMBROS>' I'ede~ ...... ,. .' ns._ .8. Bezerra Neto '-P:l',B' .. Mene'es Pimentel _ PSD 

, , 9. Vago ..,., PTB Leite Neto' _ PSÓ 
,Membros _ Partida. J (Aumont:. para 4 o n1lD:erO de 10" Silvestre Pérlclos - PTB . Ama!U'l'Sllvi. _ Pl'B 

. representante.. dos Estados • do 11. Artbur VIr!lillo - PTB , ,Bezerra Neto-, PTB ' 
José Fel1clano .. PSD DIstrito Federal no i..oCue.do). ~ 12:· Eurico Rezende_- -UDN - PInto Ferreira"': PTB 
Sigeffedo paclÍeCo IVI,c',-Presldente) . EleIta em 13.9,1062. t.lvo co Srs. 13. M1If;()D Campo. - (JlJN Silvestre Péricles _ PTB 
~~' Sen.d,ore. ' 14: João AgrIpino - ODN Ad Ib t ' ~ 

, - P~' : Josapll.t l1>1J.l'lnbo IS, Josaphat Mar/nbo _ a lé.onda a orlO Sena - •• ~ 
• ' c " , J" _I ao ai • Eurleo Rezende ~ UDN 
José ;ErIl1lr1o (l'rosidente)', PTIl "I son nç vos 16. ,Aloy.lo de carvalho, - PIl Milton OompOR _ ODN, 
Lopes da"Cos!a - ODN João Agrlplno_ UDN ' 

,Aurêlto- Vianna. <RelatOr) ,peque- PRECO DO N",uEnO "'E no EC ""R~ AIoy.sto ·de Carvalho - pt; 
'nos Pà,tlõoo. ' • ' j j, 11)"" j"" '1l':~ u J'; V.>i> 0,40 Josapll"t Marinho Sjlei!enda 

,. ' 

, , 
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ANO XIX N.O 8 CAPITAL FEDERAL SAnADO, 11 DE .JA..;,"'{EIRO DE 1~6' 

SENADO FEDERAL 
ATA DA 16~ REUNIÃO EM 101 Propôs,. seguir. n o:imtaçf,o." ser 

, r..dotada quanto aos exames eXlg1do3 
DE JAr~EIRO DE 1964 pelo i 2' do art. Hl, comurealtuendQ, 

P SESSÃO LEGISLATIVA. EX· além dos exames ·médi""s. 0' dest:· 

TRAORDINA' RIA DA 5~ LE. nados a apurar a lnstruçao ba;;lca dN , >, can<lldatos e o seu preparo "pata a 
GISLATURA. junção. 

l'RESIDIlNCIA 110 SR. 
lIlONDlN. 

GUIDO 05 eXJmes médicos deverão úh ~dccer 
2,() esquema geral adotado pura a da.-

A sçgunda. dos dem:l.i~ sen.dores a \:oluamo a.os cargas d.a portana Ga
.>c:cm aprovei1aÓos no Quadro E'5PI~-1 ragem e Adm1nidraçâo fi .:;ere,n pro
mal...- vidas de acôrdo com o disposto no ar~ 

p.aro. M funções de Auxiliar d~ Se- !5, letra e, a C~~.iSSão d2libero:J bai
ereW.ria deverão ser objeto de exames ar os atos pos~ellormente. 

As 14 horas e 30 minutos och::tn'l-se 
~ prescntes os Srs Senadores: 

lll.U:;são_d{:; f~cionári05: -. 
08 psicotécnlCos ºl.Jj~tJ\'arão co:n .. 

pl'qvar 8, ad~,pW!bi:lldade do eau~ldata 
à fUl1Çáo. 

primeiro. os sel~vidores pro labore Gnu· Finalmente Com base nos .Jarecert'l 
mera dos sob ~.sse titulo nas rcU:çôes excrrado.s' pelá Comissão dc -Classitl. 
publicadas no Diário do CongreS$Q Na- cação de cargos, nos têrmos do art, 
cional:de 20~ de deze~bro de 1963, c:nn 10 d~ RC~(}}\~ÇãO n9 38, de 1963, a C0-
as retiflcaçoes pDsterlOres, t C:las.Hf1- mlssao Dlre~ora apro\'Ou a. reada.p:.a. 
cação do.c; C!'l:ndidato,~, P<1:r aprovel- Cão do Taquigrato de Debates PL-3. 
talllent.o no Quadro EspeCIal. fal'-se-á Edmar LeIto Vieh:a Faria Soares no 
de aeôrdo e0o.:- aS no~~ obtidas, 50n- c,.:;r.1'go de Médico, de igual padl"tQ 
do cons1deranos lna.bll.ltados os' que criado pela, rcferida R-csoluçâQ. e t\ doi 

Zachal'ins de Assumpção - Sebas
tião Archer - Joaquim Parente .,
Erml11io de Moraes - Bezerra Neto 
_ Guido MQudtn - (6) .. 

A i.a~truçilo l)ásica serâ a!l~lra;la não-'obtiverem o :1ÚlUero mínimo de qnaroz.s de Segurança, PL-9. Autô .. 
:endo·f:e em viSta o preparo !nt~lec- t:Qntoo qu~ ~ Comissão Dl!'etO!'a es- mo Corrêa P,lchcco e Felix 'i\ntúnia 
tual (',{)l'resp:ondente a cada gi'ul'Jo d~ tlpular, m,ed1ante propo.s~ da "::om1B- o.rro _no~ de AuxHj:_u' Le~isl[!Uvo. PL-9. 
ativIdades. :?ara Auxiliar de Secrêt.a· SHO _ Exam1lladora. respecLllva. Re.5(:an· qn~ vagnfçm ~m ('onsequência :ia npl1~ O SR. PRESIDENTE, 

A lista. de pl'esença Rcusa o COnl- ria SUbstituto compreenderá. prov!l, de d() va~as, ~er~Q ~dmHido! fi. c0l.1COtt'eT c{-lção UQ art. 16 do mesmo ato. 
. .- d 6 Srs Se adores iíngua português3, aritmética. hl~tó- ao S~i.I p1ovnnento Os ..d~l1ais, sen'l~ -N d '" 

pareclmenvv e . n . ria do Brasil e dati!ogrufia; para Ajt:. dore.') pl'O labore que o requererem a fi. m~~ ~avendo a, t.ratar, ('l Se .. 
Não há nÚnlel'O para nbert.ura dos dante de portada 9"" mesmas matê~ Igualmente. para. Ajudante de Porta. ghor Pres4del1~e encerrou a I'eunlão. 

tmballlOs. rias. excluída a. últ.imaj para Senen'· ria. concorrer.1o, pritl1etro. oS servl~ ni qual, para. co~sta.J'. eu, Evandr(J 
Vou encerrar a presente reunião, t~ de AdmilHstraç;J,o, 'as duas l1ri- d'ores.mencionadoS, wb.&ise titU40, r..n cr;n~:5 Vianna, p~ret()l'-(Jeral da Se_ 

designando para a próxima sessão: n meiras.· Em cada Cá$O, a prova a.teIlq referida. relação nomina) ·Obo!h'cJcto t ta Ir e S~C:,ptallO da r:ollli~Ml.O 01-
&cgulnte ~ derâ. ao.~ IÚveis '101'l'esperndentes à;; igual critério para, a clas.slneação do,s or~d ~vre1 a 'Presente ata Que. sub .. 

funções respectivas. candidato;:;. Se. re:;tarem vagas. serão l?e.; a à Comi,sc"ão foi por e4t apro-
ORDEl\I DO DI.\ pn ,----g d - a.l.s ",' - "ri,;, admitidos à competiçãO os demaifl ~i~da't - Aura ltIOu.ru A'!"drade, Pre-

TRABALHO DAS COMISSÕES ! ta'_R, em - Clh~t~Orla.s a \lerl pro labore que o -.:olicitarem Quanto' en e, 
cRça~ aten~~erá. à.s eXlg(~nc1a~ 111cren .. aos motorí.stas s~bst.ittttos, . n'3.Vend -'-_-'-__ 

EnCelTa-Re a reunião às 14.35 tcs as ~un\(oes ~m apre~. _ do I\.cô~d.o inabilitações_ serã9- admitidos e. con~ 
horas. ..."'" com or'lCIltação da Comlssao Du'etC· corrência para e"sa f" ·d ATOS DA COMISSÃO 

DIRETORA 
COMISSÃO DIRETORA 

ATA DA í, lUiUNIAO. EM 3 DE 
JANEIRO DE 1964 

Aos 8 de janeiro ae 1004, l'emllu#e.e 
e. Comissãa Dl.l'etora, ~ob B Presidên .. 
eia. do senador À"uro Moura And!'L~de 
presentes os Senadores Rui Palmeira; 

( Gilberto Marinho Joaquim parente, 
cuido Mondin e 'c-attete Pinhcli'o, 

O Senhor Primeiro Secretário pro~ 
pôs' ao aqUisição de aparelhos de ar 
refrigerado. em ntmero de &3. a ftm 
de serem instalados ao SenadQ, D03 
têrmos da. tom~da de preços Já Pl'O
cessada. A p:o-po.sta foi aprovada por 
Ul.lanimid:lde. 

A seguir fOi aprovada a importa
tão das máquinas complem(>..ntal'I~S des
tinadas ao Serviço Gráfico, inClusive 
uma. rotat.iva, seftdo também '-Hltori~ 
e:ada a aquLslção de equipamento d~s
tlnado à organização do arquivo te>
tográflco e de fitmes -do Senado, com 
OS necessários projetores, 

Em prosseguimento passou a Co'" 
missão a tratar dos' assuntru. perti
nentes à ~xecução da Resolução n9 
38, de-19ô3. -

O f'f'llhor Presidente SUOInf'teu à 
Comissão 00 at.os que a esta e: . .I1npria 
praticar, relativamente aoo ear~!j 
cri.a,dos nO art. 4°. 

ra ::, unçao serVl O· 
res l)ro labore de out·l'as categorie.s. 

Os exallles médic{\') serão levados a No t te - , -., . . .. 
efeIto no Serviço Médfco do Senado i;latjv~an ao:s caJ:go~ de .Ofl?Jal. te- , 'M • 

com recurso a serviços estranhos' à ~uxll1a - _ ~Uldha.l" Lef'H~latlvo.l qf~c1al ~ COllll.'iSaO Dlr~t.ol'3 do bt::IltN.Q l'-e. 
CMa. pura. _a complementação que se i l' .d

ela
, Ata. ;Ol1Cl<,U ~rqUl'\'olO_ de~ aI, em sua rp.nnlão de 8 de Janei. 

fi1el" llece~l::á-r1a. . - g ~t.a e AJu n}e -~e _AlmoXarl(e, C(m~. ro ~ ano em cl1rso, tendo em vIsta 
. - ta .. Jtes- do a.rt, .. 9! da Re~Iqção n9 39, o OL.<ipo.sto no ,art, 89 dA Resolução 1\' 
Os exam,eoS pslcot.êcnicos .~erã{)~ reg,.. de 196.:'i. tendo . sido crlados para. à 39, de 1963; determinou lô,ssem feIta.! 

!lzaàoo pOr Dona GlórIa }'ernandina 'absorçao -de excedentes. do Quadro (!lO!. asse!ltamentoa do.! _ servldores a. 
Quilltela, . DIretora da'i Publlcatões Permanente .. efetivados pela-Reso:tução serem (lpl'o~eitados noo :.!arg~ cr1a
dada a sua- condiçao de tócnba em n9, ,~9, de }962, a investidura é a'.lto~ d?S pela. mesma ResoluçãO, noa Ser. 
amuntoo dessa natureza, Je l'enome m;x:tJca, nao havendo neCeE.sid.-a.de de I VIÇOS de Radjodifusão, Griifico e dt 
nos meios clelltíficcs do país e do es· no'ros atos de llOaIMÇi'i,O. Inform_nção LegLslativa., as devidll8 
tra.ngeiro, coro a colaboraçã.o de Dona A ComiSSão DiretOr r anot..a-<;oes. sendo ~ tntere.o;sado.., ex-
M3.ria Antol1iett1l. Fonseca paritl1aguá unanimidade a. orient! !'-p o'VQU, pOr PedlOOS OS Competente.~ tttuloo. de 
também especialista tle com;lt:téncJá \'idências s.Ugericlas, auJ~al·'doa'oPSr~~ I acôrdo Com a seguinte relação: 
cO/vprovada nêsse gênero de pesqui- h d ~ 
SitS, n or PreSl ente a baixar as mstr-u. p 

d · çõe.s complementares que se t-orna-,."m ara o oargo, de _ nedator de Radio-
P"ra o:;; emais e:xarne3 são con.sti .. 1i.ec~r .. sár41.s, ... dl.fusao. PL--4 

~<lttÜ:ís duas ComiSSões tendo como 
J;negrantes - a prbneira. o Doutor 
H('l'ctllallO Rui Vaz Carneiro DIretOJ 
da A,;sr~slJriv como Presidelúe, DOllf\ 
Aure~ de Bal'l'OO Rêgo, Diretoria, dO 
ArquIvo e o Doutor Ma.uro CunhA 
Campos de Morais Castro, aethtor 
e a i><:'gunda, ()5 Senhores R'..tbellS Pino 
to Duarte DiretOr da Bibl1ot€'OR. 
DDutor PaUlo Nunes Augusto de Fi" 
guelredo, AB.'iess9f Legls1atiYQ e ·Wil. 
SOTI de Meneze$ Pedro,%\, SupervisO!' 
do Senir;.o Gr:Hico. 

A primeIra dt;:.S.<;.a,<; Com1.s.sões rJ.everá 
ocupar-se dos Auxiliares de 3ecretal'la 
Substitutos dos Ajurbntes Je Porta .. 
ria. e dos Servepte.s de Adminis:f!l._ 
ção 

Arthu:." Lev1 Sequelra Scl1ut. 
E-)an-dro Fonseca· Pa.1'1tn8g!.Já 
SérgIo Luiz AlÕ.gemovits 

Yvonne RegO tvrtrandi\. 

~ Para a l'ealiz'ação dos. eX"m\!~ p~(>.. 
~l03 _de~ que trata. o art. lO, § :P' da 
P..2~OlUCao n9 :l8, ·1e 1%3, foi dX;-lJQ C 
I:!,l'azo qe trinta dias, a fim dG que a 
CQ1D;i5mo Dlret-ora com base nos res. 
pectlVOS resultados, possa. pra,tlcar 0.3 
atos necessários ao enquadramento do 
pe.ssoal deStinado às funções tel"1-C1o. Para o cargo de SuPerviSor àe eou_ 
nadas np Quadro Especial. 1?amento Eletrônico, PL-6 

DeUberou, ainda. a. Comi.sslio 01- Ht'!ra.ldo de' ~breu Coutinho 
retora mandar abrir cnocurso pÚbilco _ 
pata preenchimento das vagas cujo Para o. caru,a de Notfciarista de '"'" 
prGvimE!nt.o depBnda dessa providên_1 . dtodijusão. PL-S _ 
cia,_ nos têrmos do art, 22 da R~so. Antên10 Aususto Gentil Cabra! 
luçao nO 38. de 1963, devendo o SP--
nhor Dlret.or-Geral (fI?:"l' nublir.ar IIvi"l JI.U'p1e Corrªa de Síi 
50 a resoelto. Aboukir Barres 
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Fara o cargo de Locut01' de Radio-' 

difusão, PL~l() 
\ 

EXPEDIENTE 
10. RUy carneiro - Paraiba. 
11. LelLe Neto - sergipe. 
12, Antôn10 Balbino - Bahia-. 

.f'anlc!,sco das Ch3gas pOfllr.:eu For_ 
tuna 

t..ecnel Amaro de Medeiros 
Pam o cargo de Auxiliar de Supervf
ior de Equipamento ,EletrOnico, PL-9 

,ScyI1as de Carvalho Goes 

Para o caryo de Operador d'e Radio-
difusão, PL-ll 

Gé.sner Batista DUtra 
,'11von Siqueira Machado 
J\. sé Róseo Filho 
"V9.Ientim Ferreira da Costa 
Lúc:o Parca 

- Luiz do Nascimento 

Para o cargo de Supervisor de Ser
viço Gráfico. PL-3 

Wilson Menezes ~edro.3n. 
PL-6 

Para o cargo ,de controlador Gráfico, 
Décio Braga de Carvalho 
Manoel de Andrade Moura 
Carlos Augusto serusC' 
Mateus Teófilo Tourinho 
Sebastião Ernane BarboSd 
Sebastião Maia de Almeida, 

Para o cargo de Estoquisla~ PL-S 
Etelmino Pedl'osa. 

pqra o cargo de pesquisadOj"~ PL.6 
Sara Ramos de Figij.eiredo 
lfumberto Haydt de Souza .Mello 
Jésse de Azevedo Barquero \, 
Lêda· Maria' Cardoso Naud . 
llorma lzabel Ribeiro M~.l;'til1S 
Rogêrio costa Rodrigues 
Secretaria" do Senado Fed;l'aI, em 

G de Janeiro de 1964. - Evanclro Men .. 
fies Via1lna •. Diretor.Geral. 

. A comissã~ Di;etora em _Sua rjm
JUão de a de JaneIrO do 'ano em curso 
tendo em vista o pronunciamento da 
Comis~ão de Classifli.cação de Ca,:gos 
l!l~l:.lre o Requerimento n9 -33, 'de 1963. 
de Edmar Lélio Vieira Faria Soares 
,~ef.lu.~Tafo de Deba.tes, - ~L-3. do 
Quadro da Sect'etaria do Senado Fe
deral, determinou, nos têrmós do ar .. 
tigO 20 ~ 79 da ResOlução nO 38, de 
;)963, ft\'\3 o ref'endo t'uncilonàrio 

:rea.daptado no cargo de MMico, 
PL·3, do mesmo Quadro crIado pela 
citada Re~olução, e expedido o com
petente título. 

Secretaria dQ Senado Federal, em 
, de janeiro de 1964. - Evandro 
Mendes Vwnna, Dlretór_Gel'al. 

PORTARIA N' 2, DE 1964 DA 
COMISSÃO DIRÉTORA 

A Comissão Diretora, tendo em 
Vista. o dispos;to no art. lO, ~§~19 e 2\1, 
da Resolução n9 38 de 19G3. resolve 
designar, para procederem ao exam.!! 
prévio dos servidores Bc serem absor .. 
'Vidos no Quadro m;pecial criado 'Pela 
lDe5ma Riesolução a.s seguintes C.9-
Jnjs~ões: . 

1. - Doutor Herculano Rui V.z 
Ca-mei:ro, Diretor da ~essor18 \ Le-
glslatlva {Presidente). 

Dona Aure.a de Barros Rego, Dire· 
tora do ArquiVO '~ 
; Doutor -Mauro· "Cnnha Camms de 

:Morais Câ,gtro,· Assessor l~gis1ativo: 

~ - 'Doutor R~bens Plnto Du~rte. 
Diretor da .Biblioteca (Presidentp.); 

I -. _ 

Doutor Paulo Nunes Augusto de 
!tigueiredo; Ass~.ssor Leg:i51ativo; 

Senhor WlIoon de Meneze& pedrosa, 
,Supervisor do Serviço Oii\fico. 

Senaito Federal, 8 de Janeiro de 
1964. - Auro Moura Andraàe~ pre· 
slderite. . 

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL 

DIPIiTOR GE.RA~ 

ALEERTO De BRITO PEREIRA 

Ct-IIlPII' tiO SEtRVIÇO DE PUSLIC-AÇ6sli Gt-1ttFIi OA seç.to co RGDAf?ÃO 

MURILO FERReiRA AL Ve:s FLORIANO GUIMARAEf 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEç401l , 

Impresso nU o1i€jpu do Depertameot<l de Im~u.ne~ NaCIonal 

~ BRASíLIA 

A.SSINATURAS 

13. Jefferson de AgUIar - JJ:3pir!to 
Santo. 

li. Gilberto Marinho _ Guanabara, 
15. Moura Andrade _ São Pa.tllo. 
16, At1Ho Fontana - santa Cata. .. 

rina.. .. 
17. ouido Mondtn - R. G. Sul . 
18. Benedicto valadares _. Mine..s 

Gera.is. 
19, Fil;nto Müller. 

\ 20. José -Fellclano _ Goiás. 

1
21. Juscelino Kubitschek - Goiás, 
22. Pedro LudoV1CO -. Goiás. 

PAR1'lDO 
TRABI\LHIST A RRASILEIRQ 

ePTBJ 

1. Adalberlio Sena - Acre. 
2. Oscar Possos - Acre, 
3. Vivaldo Lima _ AmazOnab. 

REPARTIÇõES E PARTICULARES! 4. Edmundo l.evl _ Amazonas. 
f 5. Artur Vil'-g1l10 _ Aalawnas, 

rUNCIONARJOS 

C~pital e Interior \ Capi,tal e interior, 6. Antônio Juea - Cearl\. 
'1. Dix·HuIt Rosado, _ Rio GrandO 

Semestre • -.:i .,ctI • ..,. u Cr$ tiO,ao Semestre .. u • •• ...... 'Cr$ 39,00 do Norte. 

~n_~ ...... ~~." ••••••.•••• Cr$ 96,00 Ano Cr" 7600 8. Ar~emlro de Figueiredo - P.-••••••••• - • • • • • • "', ralba'. 
Exterior 9, Barros Carvalho _ pernambuco. 

4no Cr$ 
\. 10. Pessoa de QueIroz - Pernuro .. 

136,00 Ano ••• , ........... _.. ar, t08,OO buco.' . .'.,.,. .. _ .... :._. 
- Excetuadas as para .Q exterior, que serão sempre· anuais, aa 

Ifuj))j8tnrBB I'oder-se-Ia tomar, e-m Q.ualquer época, por seis meses 
ou UIL. ano; 

- A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de 
esclu!'oimentos quanto * ~Da 8plic30io, solicitamos d'sm prs'lerância 
à remeasa por meio de Cheque Ou vale postal, emitidos a favor do 
T~.oureiro do Departamento de Imprensa Nacional. ê -

...;. Os suplementes às edições dcs órglio, ol1clals .erlo fornecidos 
·ao. assinantes sàmente. mediante soliciiaçlo. 

. - O custo do mimer. atraudo será acrescido d. Crf 0,10 ". por 
n:eroiclo decorrido. cobrar.se-lo ",ai •. Cra OJO. ' 

11. José El'mlrio - Pernambuco. 
12. SUvestre Pérlcles _ Alagoas. 
13. Vasconcelo.s T<>rres - Rto de Ja

neiro. 
14. Nelson Ml:lculan (licencIado -'em 

substituição) - P'aranâ. -
15, Amaury Silva _. paraná tem 

exerc.fc1o _o suplente, Br. Melo 
Braga>. . * 

16. NogUelTa da ~Gama _ Minas Ge .. ~ 
1. Zacarlas de AssUnçâo _ pará . 
2. Joa~wm ·parente _ Plaut. 
3. José Cândido - Plaui. 
4. Dlno.rte Marlz - R. G. Nort.. 
8. JOão Agrlplno _ paralba. 
6. Rui palmeira - .>lago .... 
7. Eurico Rezende - EsP1rito Santc. 

Retificaçõell C) Em seguida ao Primeiro Q'la~ 8. Afonso Arlnos Guanabara.~ 
dTO publicado à página 3.955, leia.se, . rais. 

. De pub!icaç6es feitas no Diárid' dO 
Congresso Nacionàl (Seção· n) de 20 
de dezembro, l!e. 1963. 

como epigra.fe do Qua.4ro subsequen- 17. Bezerra Neto. 
te: "Pessoal lotado no paláCiO Mon- UNlAQ DEMOCRATICA NACIONAL' 
roe"; . (UDN) . 

A) Na Resolução nO 38, dO 1963: D) Na Relação nominal dos servi.. 9 
• . . - .• . dores a q,ue se refere o artigo 89 da. 10' 

;Pagma 3,;9:5• (data da Resoluçao)'I\ReSOluç"ã.o n9 38-63,à. pr"tJio,a 3.967'1 11: 
onde esta. Senado Federal, em 7 de parte relativa ao Serviço de Infor
dezembro de 1963",. leia-se: "Senado mação Legislatjva onde está. "Hum- 12 
Federal, em 19 de dezembro da 1963" berto de Souza Mell-o" leLa-se: 13' 

B) Nf}s Quadros anexos à mesmq "Humberto Haydt dé souzà Mellcl" . Resoluçao: _ -- - _. • 
Pâgina 3.954, onde está. "2 Impres- .E) Na Relaçãp:. nQlílinal d-Os servi- 14. 

sor Cff sev' -(1'1< linha), leia:se: "4 dores a que se refere o § lq do ar ... 1&. 
lmpressor Tipográfico". tigo 10 da :Resolução 38, de 1963 

Pág!.na 8.955. onde está "3 Opera_ (Quadn"o Fl3peclal), à página 3.968 
dor "de .som Substituto PI' .6 o nome do servido!, Osmany Josá dos 
49.700,00" (4110 Unha). leia-se: "2 Reis deve figura.r entrê os. AuxUiare.s. 
Operad-or de Telex F'I' 5 _ 54.600,00". de secretaria Substitutos- e nã-O entre 1. 

Página 3.955, onde está "1 Conser .. os Ajudantes de Portaria, como foI 2. 
vador de Bomba d' Atua" F,T-7 publicado. O de Mári'O Alves da. Silva 
42.80000, -(12" linha); leiá~e: "'2 deve estar entre os Motoristas Subs
Conse:rvador de Ax Condicionado - titutos ,0 não entre os Vigias, C9,mO 
FT-6 _ 49. 7<lO,OO". saiu. - - -, 

Padre Ca-lazans - São 1;'aulô. 
Adolpho Franco _ paranA. 
Irineu Bornhe. usen - senta Oa. .. 
tarí.na.. - • 
AntOnio Carlos - santa Catarina. 
Daniel Krleger ...;. RIo Orande do 
Sul: 
Milton =00. -Wn •• Gera1.B. 
Lopes da Côsta _ &rato Grosso. 

PARTIDO LmERTADOR 
<PL) 

AloySiO de carvalho - Bahia. 
1II:em de Sã - RIo Grande do IM. 

PARTIDO TRABALHISTA 
NACIONAL 

(l"Í'N) 

SENADO 
IVIESA 

FEDERA~ 
REPRESENTÁÇÃO PARTIDARI~ 

1. C.ttete Pinheiro _ parâ., '""-. 
3. Lauro ci.e Matos - Sã:") -~;·")-.i 

Presidente .:;.. Moura And18de 
- SPI. 

<PSD .PAR;rmo SQCIAL DEMOCRATICO 
,PSDI .. 

Vlce·Prenldcnte N~u~1ra da 
Gama [f'TB - MG). 

Prlmelrn-Secretárlo - RUI Palmel· 
rll (UDN - lU. I , __, 

, 6egundo-see<etárto ~ Gllberto 1II:a-
rtnho c'PSD - (;'B). ....... 

Terceiro-secretárIo ,.. Atlalbeito 
Sena tPTB - AURE>. 

Quarto-Secretário _ oattet.. Pl" 
nhelro 'PTIT - PA). 

Prlmeirb-5UPlente _ Joaquim Pa
rente ...: UDN - PI). 

Segundo-Suplente _ Gutlle Mon
dln (PSD _. as.. . 

Terceiro-Suplente _. 
Porres U'TB - RJ) .•. 

.' f:'.' 

1. -José· Gúlomar Acre (em exerci .. 
8. EugêniO 'Ba.rros - Maranhão. 

2. Lobâo da Silveira _ parA. 
,3. Eugrilo Barros - Maranhão. 
4. Srb ... t1ão Archer - Maranhlio. 
&. Vlctor1no Freire (em exercício o 

Suplente. se. Miguel Lins) ~ 
Maranhão. . 

6. Slgerredo pacbecc - Plau!. 
'l. Menezes Pimentel (em exerclcJo 

o Suplente, Sr, Waldema.r de AI
cAnta"s> • 

8. Wilson Gonçalves - DeoU'à-.- . 
9. Walfredo Ourgel - ruo Grande 

do Norte. . .... ~.-...~ 

PARTIDO SOCIAL PROGRESSISTA 
(PSP) 

1. Raul Oluber" - Esp!rlto San" .. 
2. MigUel Couto - Rio de J~e!ro. 

PARTIDO 
. SOCIALISTA ~ltASlLEIRO 

(PSBI 
1. Aw:éUo 'Zianna ~ Guane.bara. 

. MOVIMENTO TRABALHISTA. 
RENQVADQR 

(MTRI 
1, Aarã.a steinbrucb - Rlo de Ja. 

neÚ'o. 
PAltTIDO ltEPUBLlCANO 

(PR) 

1. Júlio Leite _ Sergipe, 
.. ~!;'i';l~~~":ii'i"",,,,~- , .: ' , 

\ 
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l'ARTIDO DEMOCRATA CRlSTAO 

. IPDCr 

1. Arnon de MZ!Q - Ab.'Joas. 

SElVl LEGENDt"" 

1. JO$llphat, Marinho .. Tlnhi'3. 
2 Heribaldo Vieira - S-erg~pe. 

RESUMO 
1" a r t 1 d O SOcial Dernocrá t1CJ 

(P, S. D,) .. > •••••••••••••••••• ")-

Partido Trabalh:Sta. BrasileIro 
IP. T. B') ••••••..•..•••.•••• 17 

V n i ã o Democrática Nao!ona:1 
(O. D. N.} ••••••.•• " ....... 15 

Partido Libertador 11'" L. I .... 2 
partido Trab'állÍ1sta NacIonal 

(P. '1'. N.,' .• 0 ••• to ••• '0' ",. 2 

P • r t i ~ o Social . progressista 
lI". S. P.) •••••.•.•.•..•••••• 

:P a r t : d o SocIalista BrasHell'O 
U'. a, s., .................. . 

Partido RepubUcano (P. j;.) •. 01 -1 
P a r t 1 do Det'p.ocrata. CrIsl;âo 

(P. O.' O.) ••.....•••••••.••• 1 

!~1o"hn;.'1t(') Traoalhista Reno' .. 
va.dor <M. --T. R.) ............ '-.! 

M 
Seul legenda .•••••••••.•••••• OI' 2 

fot.al ••••••• ~ ........... ~ 

BLOCOS PAR'nD'ARlos 
19 _ M(Horiá Im), Membros), 

PSD 

E'TB 
~ _ Mlnor1a (17) Membros)-: 

UDN 
PL 

89 _ pequernu Repre8.lm~tlfOC8 t9) 

MembrOS)· 

PTN 
PSP 

PSIi 
MTR 

Pli' 
1'00 
Jo.saphatMarinbo !Sem Legp,nda). 

. LIDERANÇAS 
I _ DOS BLcreOS PARTIDARIOS 

lIIAlOltIA 

Llder: 
Barro> CarvalhO - (P'Í'B) - cPlJl) 

V!ce-l.fder •• : 
Vie_ Fretre 
V .. eoncellQJ Torrés 

RJ), 

S.UersOl> d. Agul" 
1!lS). 

(PSD -. t4A). 

<PI'B 

Loblio da SlIVe!r. _ tPaD - PA). 

Artur Vlrg!l1o - <PI'B - 00. 
Bezerra Neto - CP'riJj 

MINORIA 

L!aen 

MTI. 

Jolio !.::r1plno - (UD-:.i PB; . 
Vice-Lideres, 

Da.nlel Krleger _ (UDN - RS). 
Mem de Sá - 'PL ..; I!.S). 
VEQ=A~ Ii.i;isRESOOAÇOES 

LId"", 
L1no d. Matoa - WI'N - SP): 

Vice-·t..fderes: 

Aurélio Viana - (P;:;B - OS). 

n - DOS PARTIDOS 
PSD 

Benedicto VaJladares - L~O). 

Vice LWcrf;S. 
, -

Wilson Gonçalves - rOE). 

~lgeiredà Pacheco - fPÚ, 
Walfr'Jdo C1.U'gel - lRG) , 

PTB 

Lzeier, 
Artur V\'glllo - (A:.!), 

Vice-Lttieres: 
AmaurJ SIlva fl!cenciado)·, tPRJ 

VívaIC, Llmà' - (AM). 

Bezerra Neto - tMI). 
UDN 

Líà.ar: 
Dante! Krleg-er 

Vice-Líd.eres; 

EurIco Rezende 

'MI. 

Padre Oa lazans - (SP). 

Adolfo Franco- - lPR). 

PL 

Uder: 
Mem de SA - (R~) 

Vfce-Lfderes: 

AJoys.lO . de- Ca,n-'::tlilo .:. 

PTN 
Ltdcn 

. uno de Ma too - 1.S1:') ~ 

vtce-l,fderes! 
Ca.ttete P1nheiro - (p.\). 

psp 

Llder: 

MIguel couto. 
VIce-tia.,.: 

Raul Giubcrti - íEs). 

.-. 

COMISSõ'ES PÉRM'AN'ENTES. 
Comissão Dire.tora 

Moura Andra<l. PresIdente 
lFSD) . 

,Noguelm d. Gam. (P'rB! 

Adalberlo Sena <PTB) 

RUI Palmeira <UDNI 
Gilberto MorlDho \P6D) 

Joaqulm Parente CU!1NJ: 

Cattet. Plnhelro (PTN1 •. 
GUlào MOndIn \PSDI 

VasconcelOs Torres \PÍ1I): 
. Reun!(),lo Qu.rlao·fm .. , u 10 ho· 
ruo 

Secretário: EvltDdrQ Mel1àe.s Vlanà, 
Oiretor-Gere.!. 

Comissão de AgriCUltura 
1'/ MEMBROS) 

Presidente _ Vago. 

atrPLFl:frES 

1 AtiUo Rlntana. 

3 Pedro Ludovico. 

P. 'L. B. 
''tl'O"LARP3 

Nelson Maculan lUcenciac!D). 
D1.x.~Huit ~(osaQo. 

tia'UI Glubertl. 

S'UPUI\'TI:S 

1 Eduard.\ C:a.taÚ\o ., .. ). 

2 Aarão st.e1w:nbruch. 

3 Vago. 
U. D. it 
1'rl'Ul..A.R ES 

Lop.. da Cost •. 
AntOnio !:lar ias. 

J .sUPLENTES 

1 Daniel Krleget • 
.2 João AgriPlno, 

SUBSTITO'1'OS 

ReunzlJu 

Quartas·telras. as· ÚI bor~. 
Secretárlo: J. Ney pa,s.so.s Odnt& 

Au..'tl1ar J.,egtstatlvo· PL·9, 

'COlI)issão 
de .constituição e Justiça 

11l MEMBROSI 
PresIdente - Milton Campos ((JD,NJ 

Vlce':'Premd',mte _ -WUsoo 
noncalves IPSD> 

iX'MPOSLÇAO 

P. '3. D. 

!rtlJ1..AltiS 

Jett~-6~ á'e Agmu, 
R.ui Carnel'oo, I 

Lobão da SUV8. 
wuso:i Gunçalves. 
Jo.saphat Marinho. 

strPLEN'lU ~ 

1 Menezes Pimentel Q!cenc1ado). 
a Leite Neto. 
S Benedlcto Va.lleda·re.s. 
" AMão SteinbfmU). 

P. r, B. 
m't1tA8E.B 

A1i.u.ur, Silva U\cenciadO'.... .i'. 

Bezerra Neto. 

Edmundo Levl 
IUPLE..'iTEII. 

1. Argemil'o de E'!g'u'etre:;to (U). 

2 Suvestre Wr!eJ. .. 

B. Melo DI'llga. 

ti. D N. 

r'(W~REa 

Aloysio de Carva .... () 

Milton Caru.t>JS·, 

l. Atonso Artnua. 

2. Danlel KI1egar. 

3. João AgriP1Dl> .. 

Comissão 
do Distrito Federal 

17 MEMBROS) 

PresIdente - LJno ele Ma.tao. 

Vlce·presld.ente - Pedro Ludovt<:~ 

comns1çAo 

P. S, D .. 

TITUL.AitES 

,Menezes Punentel. 

Pe<1to Ludovico, 

Uno Oe Matos. 
SUPL!:':J,I1.3 

1. Fillnto MÜller. 
2 Eugênio BalTO.$. 

:t., l:Icnbaiao ~,7:.etta. 

'. P. 1. 13. 

'1TTl ..... ~(lU 

Oscar Pa:;,:s.os. 

DIX-HUit fl,O!ado. 

5iJ'rLgNfe:J 

~, Aarão SteUlIJ:--uWl. 

2. -Antõnlo Jucâ .. 

O. I) N. 

umarte MariZ. 
Etu'lCO R~zenae, 

Stfl?l.EN'Its 

1, Lopes a.~ QOSta. 

1, Zac.ha.rla~' de -ASsunção, 

Reunwtlli 

QUll1La-s-teutla as 10 Duna. 

Secretaqo; .JWleta H.loe.n.l Cl~ .:: .. ,,

tJa. OfiCl(U Ler;'islaU'\'1l PL 8. 

Comissão de EconomIa 
(9 w~iliRUS) 

Prestdente - ll'illnto I.lwlullez: ! PdOt; 
VLCe·l;It'~LaetH.e - .s1J~e ~.I»l"I.f~ _ 

,<'TB). 

COMPOS1ÇAC 

t'. S. 1.>. 

Fl1lnto 3ilüL1er, 

EugerLlo Barros. 

Atllio Fontana. 
J~e OUlOIDaJ'CI UicencilHlo) 

iW?U.NIEb. 

L. Je!!erson cie Agu'l:Il' ,.,. 

·1. S'gol;i"edo """uec" 
J. SeoaslJão Arc~er 
t. JlJ58.phat Man.nbo 

L. Jose KA1raJa 

P. r a. 
6U'BS'l'lTm O~ 

rIrULAl\.&s 

Jose Ernltr10 

Nelson MácUian WOCOOCh"Q,), 

Júlio Leite 

, Vice-Presidente - Eu~an:o 
tPSD>. 

B~!!I SecretArio: Ronaldo Ferreira L.llG.s C Oscsr PtSSU~ lH} 

. C01fPOSIQAO 

V. S. D. 
'l'1'i~r.s 

&'ugênlo BarrM. 

JOsé F'ellclano. 

OfiCial Legislativo PLoa-8. 1. Bezerra Netc 

( .. ) Em substituição do Senhor 
,Ne1.son MacuInn. como titular. I 

(U, E!l:n 9UOOUtU:Çã.o -do Senhol 
Eurico Rezende 

AnlaUll Silva. C0010 tit.ular. , 

(.) _ g:~l subst.ltlJ;t;U~} '\<' 

Mor JrJSe 'JUlUfIl 'nO 
tit.ula, 

t •• ) _ Eu, s11b",ti~lÜl;llQ <f.C 

tJhO! 'J elcvn Macu.un 
titUlM '. 

(' ',) 

• 
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): . SUBS'IlTU'lÇS 

11 ••.• A 'ndicp 
~. M<:lo IW'B 
"",~. . ':o. D. N. 

f '!ITT]LAItES 

'J>dOlfo Franco 
Lopes da costa 

; stn'LENTES . 

~, Joaé Cândlc. 
r~. Zacarlas de Assunção 
'lReun,ões tl'.rça-felra - 16,00 horas 
! . 
;~ SeoretáriO: t)1d Bfl1gge:..·, Auxll1lU 
~gisl.\JVO PL-l0. 

Comisslio 
lIe Educação' c Cultura 

" MEMBROS) 
Presidente - Menezes p~entel 

(l'SD) ' . 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

p, T .. B. 

'nT'OLARES 
Argemiro 1e Flgué!redo.,· 
Be'" "na. Neto. . 
Dlx-HUlt Rosado. ::7" 
~eo.soa de Queiroz •. 
JvSé Ermirlo, 

SUPLEN'1'ES' .j 

1. Nelson Ma.culan (licenciado>". 
2. Llno de Matos. , .......... 
1 Amaury Silva Clicenciadorr 
f. Aurélio Vianna. ,.. . 
5. Antdnlo Jueá. 

SUBSTlTUTO$ 

1. Edmundo l ... evl. 
2. Melo Braga. 

ti. D. 

/ 

\ N.]. , 

Daniel Krleger. 
Dlnartc Mariz. 
IriDeu Bornhausen. 

SUBSlITU'IOS 

1. Melo Braga. I 
U. D. N. 

TmJLAllES 
Eurico Rezende 
'.nu nlo ;=,~los 

1. Lopes do cos~a 
4. Zacar!as de Assunção 

Reuniões: {:.'. feiras 1l.s 10 hora •. 
SUPLt :"ll!S 

Recret4doõ Vera de Alvarenga Ma
rra, Ofiel"l Legislativo, 1'4-'1. 

Comissão 
do Polígono das Sêcas 

('/ ME~ -"ROS) 

""(~Iden;e _ .'UY Carneiro C'SO) 
,Vice·Pr,oo:.it:lente - AuréL;.,) Vianns 

(P.!::::: 

. Vice-presidente ::.- 'pa1re Oa.lazam - .,.'- Lopes da co.t::ta. 

.:.COMPom"':'.# 

P. ,. D.," 

TTTT1LARES 

;=N). • 
OOMPoslçKo 

P. S. [)'. 
!,I'l'ULARI:S 

Merezes 'Pimentel 
Walfredo Gurgel 

SUPLENTES 

1. Benedito Valladar.es 
l!. SlgefI'edo Pacheco 

BUBSTITU.TOS 

1. Leite Neto 
P. T. B. 

TlTtJtA~',3:S 

Pessoa de Queiroz 
~ Amaury Silva 111cenctadol. 

1. Vago. 
a. Vago. 

St1PLENT~ 

U. D .. ~. 

TITtrtARES 

Antonio Carlos 
Padr6' Calazans 
Mem de Sá 

SUPLENTES 

.• l' "'olr o Franco. 
. 2. Eurico Rezende.: J ....... 

3. Juão Agripino. { 
4. Milton Campos. \. 

'tJTtfLARÊS 
Mem ,de s{. 

SUPLEN'rES 

1. Aloysio de Oarvalho: 
ReunHes: 4, 3 s feiraa _ 
:3.5. ~ 

/ 

10.00\,0-

Sccretârio: Cid .fiugger. Auxiliar 
VglSla~lvo. PL·IO. 

Comissão 
. de Legis' ação Social 

(9 MEMBROS); 

P1'~sidente: Vivaldo LIma - f'TB. 
Vl~~-p:es~':;nte: - 1. Carneiro -

(PSD). .-' <o 

COMPOSICXO' 

P . .8. Ó. 

WD on aonçalv~ 
Ruy carneiro 

SUPLENTES 

1". 81gefredo Pacheco 
a. I..elte N.to 

~. T. B. 
trrUL ..... 

DlX-Hult Rose.do 
Aurélio Vianna 

SUP1.2NTES 

1. Argem1ro de Figueiredo 
2. Ar" Q!l d{ Melo 
3 . ."fnUo Leite 

U .. D.·N;. 
~ rt'f'(1LARES 

Dln.a.rte1 MariZ 
José CflpdldQ 

SUPLENTES 

1. JoQo Agripino 
2. Lo",. da Oo.sta 

Reunl6c·.' ··5a~ feiras _ 16 Horas. 
Secrétárlo: Ney Passos DantM 

Auxiliar Legislativo. PL-9. 

Comissão' i:Ie Redação 
(5. ME1>ti3ROS); 

i 
'-

SUPLENTES 

1 Adolt,,' Franco 
2 Milton campos 

. - TITULARES Presideate J)'.1X. Bult Rosado 
a. Arnon de Melo 

Reun:ões~ 4~s·fe1ra.3 _ 1500 hora!. 

Secretái'iO: Vera do Alvarenga Ma· 
Ira, OfIcial Leg1slativ9'PL-1._ 

Comissão de Finanças 

RUy 9~melro. 

V,'alIredo Gurgel: 
Jn~! " C ;Ji01Y.Brd (llcenclildo)'.~. 

Raul Glubert. 
SUPLENTES 

:. Leite· N~.~ L \ . 

~. !,obão da SnV~ll·a •. 
(l5 MEMBROS) 3. E~lgtnlO T T06 

. Preiildentf - A:"g~m1ro de Figuei-
redo _ (PTB1.. 4. J .. 1J'? r 'te 

.' 
Vice PreSidente - Daniel 

_ !UUNI. 
Kriegel SVBS1JrUI~ 

P. S P. 

C' 1"teÃO 

TTTUURI!S 

Vict.orjr.c pre!re 
Looão 'da Si,ve.n, 

Sigr:lt'rlJ Pache('o. 
\'II:ll~nl'l Gonçalvl's. 

Leite Neto. 
St1!,1 "";TF.S 

1 José G1Jiomard J.cPllciado). 

2 Eug,;nio Barros. 

a -1erW7El: Plm I" n tel 

Al,.ilio·- _L'\na 

? José 'l'·.airala. 

P. ,.. ...... 

'l'ITUt· ta 

Am::;"l)' : In !l1ce1 do): 

Ho-1 aJCI" •·· ... ir: 

Vivaldo L!..ma 

. 'l:-él'r \T'nnnn t"It). 

pessoa de ~uelroz. 

;{ Antônio Jurá 

(!'TB) • 
Vlce-p:e.sldente _ padre OaJazans 

co~slçlo 

P. S. O. 

TI'l'tll.AIlES 

Walfredo Gurgel 
Seb ... tlâo Aroher 

""'.....,.. 
1. Lobll.o·,d. SIlVeira • 
a. José Fellclano: 

IIl1BST1'l'lJTOO 

I. """ues Pimentel Iilcenclado). 
P; T: B. 

rrrtll.ARES 

DIlr-Bult Rosado. 
IUPUNTES 

BArlbaldo V1etra. 

O. O. N. 

l'lTtTtARES . 

Padre catazans • 
Jll110 _ Leite. 

""'LENTES 

\. João Agripino. 
2. Josephat Marinho. 

(.) 4 t..t1l10 "ontanq. 

5. vedro r~l.dl('v\ro 

Em sàbstttuiç~ J ao Sp.nhJI 
José. Gu!oma.rd come, titular ReunIões: 4'.s Feiras àS 18 hOras 

SUBSTITUTOS 

I. José Ka:1rala. 
~ ... } _ Em ·snhst.'tulção ao Sf'nh~r Secretárlo: SarB.b Abrabão.- Ofleia) 

AlnaUl'J ril \ como óftul.. Legislativo, .PL-B. 

Janeiro de 1964 

Comissão 
. de Relações Exteriores 

!11 MEMBROS) , 
Presidente _ Jefferson de A.gu1a.~ 

(PSD). -

Vice-Presidente -' PassO'! de ~U.!,I
roz lPTBJ. 

COMPOSIÇÃO 

P. S .. O •. 

""""-ARES. 

Benecllto Valladares.; 
Fillnto MUller. 
Jefferson. de Agula.r., 
Aa.rão Stetnbruch. 

supLENTES 

t. Menezes, Pimentel. 
2. Ruy Carnetro. . . 
3. José Gulomard (licenciado)" • 
4. Vlctorlno' Freire. ." . 

SUBSTITUTOS 

1. José Kalrala. 
e. T,·B, . 

'rl'l't7LARES . ......... 

1''''0' de QueiroZ, 
Vivaldo LIma .. 
Eduardo Catalão •. 

sUPLJmTllS 

1. Oscar .P"""",!, 
a. Argemlro de FigueiredO. 
3. Ant"'~lo Jucá. . 

11. O. N, 
ttl'ULAR .... 

Antonio ÇarlOS •. 
,José Cândido. 
Padre Co.Iazans. 
Arnon . de . Melo. 

I'OPLENl'ES 

I. Daniel !trleger.
!I. Eurlco Rezende.> 

3. João Agripino. , . . 
.4. Mem de Sá. 

" 

Reunl~es: 5's-felras _ 15,00 ho
r .... 

Secretàrlo: caste.Jon J. B. Bnulao. 
OfiCIal Legislat1vo, PL-6.-

Comissão de Saúde 
<1D MEMBROS); 

. Pr~ldente _ Lopes ela CoSia -
I1DN. ' 

Vice-Presidente - DIx-HUI\ ROSado 
(P'l'B1. . ,r 

OOMPOSlOAQ 

P. s. D. I 
, TlTOLARES 

Pedro Ludo'vJco ., 
Sigefredo Pacheco 

SUPLEN'I'ES 

'1. EugeIll0 Bastos 
.', Walfredo Gurgel 

p.r.s. 
TITULARES 

Dlx·Hu.11 Roa.do 
Suplentes 

Antonio Jucá 

O.D.N. 
SUPLEN'I'EI!I ,. 

Lopes da Cosia 
SUPLENTm 

Padre Cal ..... ", 
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SUPLENTE) 
Raul Gllbertl ~, 

!l<>unlóe,s: QUintas-lei' .. -
tas) • 

15 bo-

Secretário: Eduardo aU! SarbosB 
AUxlliar LegislatIvo f'L-1O. 

Comissão 
de Seguranca Nacional 

/7 MEMBROS> 
.l?residente - Zacarlaa de A.ssunçt\o 

IODN>. 
VIce-presidente - Silvestre Pér!

olos (PTB). 

OOMPOS!ÇAO 

PSD 
TITULARES 

--' 
José OUlom.rd (Licenc!ado)' '''' 
V lctorlno Fretre '. 

SUPLE<"TES 
1. Ruy Cal'nelro 
1. Atilló Fontana (.) 

SUBSTITUTO 

2. José Kalrala 

P.T.B. 
TITULARES 

t:luvestre Péricles 
Os .... t Passos 

SUPLENTES 
1. DI.-HUlt Rosado a. Vago. 

O.D.N. 

TITULARES 
Irtneu Bornhausen 
Zaoharias de AEsumpçâo 

SUPLENTES 
1. AdOlto Pranco. 
2. Eurico Resende 

P.S.P. 
TITULAR 

RaUl Glubertl 
SUPLENTE 

1. MIguel Couto 
Reu!l!Oes: QUintas-Ielr .. _ (16 bo

r ... >. 
Secretàrlo: Alexandre Pla,endel. ou .. 

oIa1 LegiSlativo PL-S. . 
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prorrogações: Membros - Partidos 
Antonio CarlOS 
Padre Oalazana 

Até 14-12-1962 - Requerimento nú- 1. Jefferson 4. AgUIar - PSI>., 
mero 611-61, aprovado em 15-12-61; 2, Lobão d.· Silveira _ PSJ:>. . 

SUPLE/TE,s 
Até 15-12-1963 - Itequerlmento 3. Ituy Oarnelro - PSD. .. 

n9 778-62, aprovado em 12-12-62. 4. Bened1cto VaJladares _ PSI>,} 
lIIembroa .;.. P.'tldos 6. Wilson OonçOlvea - pSl). ,-

6. Sli,estre Pérlcles - PTB. 
1. Diparte M9l"ins 
2. Lopes da Oosta 

PL 
TITULAR 

Aloysio de Ca.rvalh~ 
SlJl'LENl'E 

Mem de Sá 

1 Jel!ersou de Ag'$r __ .Re!àto, ;,., 
PSD. • - . 

3 Lobã'lt da silvélr<> - PSI). 
3 Ruy varneiro - PSD. 
, BeneCUcto Va.La...~ares - PSD. 
5 \ Wilson Gonçalves - PSD. 
6 NeLSon Maculan - PTB. 
7 Silvestre Pérlcles _ PTB. 

Reuniões: Terças-feiras - 10,00 ho
ras. 

8 Nogueira da GRma _ PTB. 
9 BarrD.S Carvalho - PTB. 

Secreté.rio: J. Ney passos DantáJl. 
Aux1l1ar LegiSlativo, ~L·9. 

10 DanIel Kneger - Vice-presIden_ 
te - UDN. 

-- !1 
12 
13 

Comissão de Transportes. Co- 14 

Lopes da Costa - UDN. 
Milton 'Jampos - ODN, 
Herlbalclo Vieire - ODN. 
Ruy Palmeira - UDN 
Aloysio de Carvalho _ flL. 
Mem Ue Sá - P.L. 

municac_ões e Obras Públicas 15 16 
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presidente JoSé Fellc!ano ("SDl_ 
Vlce-Pres!dente - Irlneu Bornhau- Comissão Especial do Projeto 

de Emenda a Constituição 
nY 3. de 1961. 

sen lUDN). ' 

/" 

PSD 

dOse FeUclano 
Sebastião Areher 

SUPLE/TES 

1. Jefferson de. Agu!ar 
2. FUinto Mu!!er 

pTB 

'.I'ITuLARts 

Bezerra Neto 
Lino de Matos 

SUPLENTES 

1. Silvestre Pérlcles 

UDN 

ulneu Bornhausen 

Strl'LENTES 

Zaoharl .. de AstunçAo. 
Reunlõe.s: Quartas-Ie!raB 

boras. 

seoretário: Alexandre 
011elai LegiElatlVo, P:U ... S. 

Altera o I 19 do are. 181 da 
Constituiçã.o .Federal. 

tAPosentaOorla do funclonárlo 
aos trinta anos de servtço). 

Eleito em 21~5~62. salvo os Srs. Se· 
, Ila.ctorcs: 

Lobi\o da Silveira 
W1Uion GonçaJVes e 
Amaury SUve, cles1gnaao em 2;;J de 

a.bril ae 1963. 

ProrrogaÇÕes : 

Até 15·12-1962·';" Requerimento M
tlero 610-61 aprovado em 14 ... 12~1961. 

At6 15"12·1963 -) .Requerimentc 
IlÚIllero 798-62, aprovado em 12 de 
Ilezembro d.e 1962. 

Membros - Partidos 
1 Jefferson de Agwar _ PS.o. 
2 Lobao d.a Silveira - Relatório _ 

PSI). 
a. Ruy CarneIro _ PSD. 

- 16,00 4. Benedito VaJlad.res _ PSI). 
5. WILsoD GonçaJves _ PSD. 

Pfaender, e. Sllvestre pencles - Relator 
Pl"B. 

.7: Rmaury Stiva - E'TB. 

'1. Bez.erra. Neto ~ PTB.· . 
8. Nogueira da Gama. - P'l'B. 
9. Barro. OarvaJho - PTB. 

10. Daniel Krieger - UDN. 
ll. Lope.s da Costa - UDN. 
12. MUton COIllPOS - Vlce-Pres!dent$ 

- UDN. 
13. Heribaldo Vieira - UDN. 
14. Ruy Palmeira - UDN. 
15. AlOYSIO de carvalho - PL. 
16. Mem de Sá - PL. 

Comissão Especial do Projeto 
de Emenda a Constituição 
n9 7 de 1961. 

Dá nova rectação ao art. e5, item 
L, da ConstitUição .Federa.!. 

(Dispõe sObre as matérias da 
competência privativa eto sentll'jo 
inClUindO as de propor ao eXODG-! 
raçao dos Chefes de m1SSM aiplu .. 
matlca de caràter "'~rmanenr,e e 
aprovar o estabelec1mento, rompi. 
mento e reatamento de rels;;ões 
dlPlomâticFts com pases estl an. 
geiros.) 

Eleita em 4 ele outUbro de 1961, sal. 
vo os Senhor-e Senadores: 

GUlào Mondin - cl.e.'ugnado em 19 
d~ outubro de 1962; 

VivaJào Lima - desIgnad.o em 30 
de março de 1962; 

Ruy Carnetr,1" - designado em 23 
de a.bril de 1963; 

Wilson Gonçalves _ des1gnado !m 
23 de abrll de 1963; 

Eurlco Rezende _ designado eul 23 
de abril de ·1963: 

Pinto FerreIra - deslgnaào em 20 
l1e aorll de 1963; 

Amaury Silva - designado em 2a 
de abrU de 1"963; 

Prorrogações: 
Até 15 de dezemhrQ de 1962 _ Re

querimento n9 "'"'?~61· aprovado em 14 
de dezembro de iUôl. 

Até 16 da 1eze>n~ro de 1963 _ Re
querimento n9 780-&12. aprovado em 12 
de dezembro de 1962. 

D. C. N. 24-8-63 IS.I.) pág 2.132 

o~~~m;;-r~o~~sm:;J~~~ aO Sr. Joot CodmissEão EspecàialCdo ~roje!O t ~:~;,;r'::,:~:~ ~. 
. emenda onstltmçao 10. Drullel Kneger - ODN .• 

1 
2 
3 
4 
Ó 
6 
7 
8 
9 

10 

Membros - ParUdos 
Menezes . .Jimentel - PSD. 
W1.1son oGnçaJves _ PSD. 
Lobão da Silve~J'a _ PSD. 
Ruy Cerneno - PSU 
GUldo Mondin - PSD. 
SUvestre PéflcJes - PSD. 
Vivaldo Lima _ PTB. 
Amaury Silva - PTB. 
Pinto Ferrc:lra _ PTB, 
EurICO Rezende - UDN. 
Daniel Kneger _ UDN. 
Milton Campos _ UDN, 
Hertbaldo Vieira - UDN. 
Lope..'1 da Costa - UDN 
Aloysio de Carvalho - PL: 

Comissão 
de Serviço Público Civil 

1'1 Ml!:MBROSr 
Presidente - Sllve.tre P 6 ri c I e s 

(l>TBl. . 
Vice-Presidente _ Leite Neto (PSDl 

COMpOSIÇ&O 

PSD 

Tn-uLARES 

Leite Neto. 
Slge1redo Pacheco 

1. Victortno Freire 
2. Benedito Valladares 

PTB 
Tl'l'tn. .. \Rt! 

t5livestre Pêrlcles 
Nelson Maculan 1l1cencla.do) 

SUl'LENTES 

1. Edmundo· Levi 
2. Vago 

UDN 

Anto~ Oarlos 

n9 2 de 1961. 11. Lope.s da COSta - ODN. 
, 12. Ml1tOD CampOs - UDN • 

Ol5pOe sõbre: Altera. Os ar ti· 13. Ruy Prumell'8 _ ot>N. 
gos 26, 56, ~8. 60, 110 e o para.- 14. Herlba.ldo Vlelra _ fJDN. 
grato únICO do art. 112 da CoIl8~ 15. AloysIo de Carvalho 
titUi~ão Federal. dente _ PL. 

orgalllza.çâo admintstratlva 16. Mém Oe Sã. _ PL. 
elo Dtstrito Pederai. 

- venCimentos dos desembar-

pre.st 

11 
< 12 gaC10res do I'ribnnal de Justiça 

do Distrito Federal; 
- regime de rellda.s cio Distri

to Feaenu; 
_ compOS1çãQ da Câmara dos 

DeputeQ0s e do Senado Fede.t~J 
e do "l'ribunal Superior EleitorgJ; 

Comissão' Especial do Projeto l~ 
de Err'nda a Constitui~ão lI> 
n Y 4, de 1961. 16 Llno de Matos - PTN 

Dá nova reaação ao Item n do 
art. 96 da COnstltUIÇao Federal. - processo de escolha do Pre

s1àente e do Vice~P!'esidente do 
Trlbunaf ~egionaJ Eleitoral elo Urreoutibll1aade dos venclmeu_ 
DiStrtto Federal; tos dos JUizes). . 

_ aPllcaçao da cota do imo. &to Elelta em :l7-6-GI, salvo Os Senho
-es Sena.ctores: 

de renda., lD'1.da aOs Munici- . Lopes da VOSte, designado em 29 de 
p1os; . outubro de 1962: 

Eleita. em 15-6·1961, com exceçã,o Lobao da Silveira, designado em '3 
nos Srs Senadores; c. 

BerrOs Carvalho designado em I.le abril de 1963; 
:W-2~1962, Bezerra Neto, deSignado em 23 de 

~brll de 1963. .. çlson. Me.culan - designado em 
15-5-1963. 

Lobão da SUvelra - designado em 
~3-4-1963. 

Lopes da Costa - designado em 
29-10-1962. 

prorrogacpes: 
Até 15-12~1962 - RequerImento nO 
ero 609 ... 61. aprOVado em 14.}2-61: 
Até 15~12 63 - Requenmento OU. 
mero 779-62; a.provado em 12-12-62. 

Comissão Especial do Projeto 
de Emenda à Constituição 
n9 8. de 1961. 

Acrescente. Item ao art 3(' do 
CapItulo II - Presldt'ttte da Re. 
PUOlic:c. - ds ~.:mf'·:"· . ,jrl,.t.tU .. 
cionaJ nY 4· de ,961 Q'iP !n.~1 ltulu 
o 'i;~tema :tar!arnpnTHr rj". ~ql,prno 

r Sóbre A eX:lOprlld'tn pw prQ.. 
posta do Senado dr: Chf'tp de 
mls-!'ão diplomá' 1 {"("I d~ carâter 
pennanrnt·el 

J!.1elta em !'i de out·UlJro de 1961. 
,alvo os Srs Senadoref. 

Viva.lClo uinJR - Des1gnacJQ em 30 
te março de 1962: 

" 

-

... 
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GUldo MoÍldin -=: Otslgnado em 30 Comissão Especial do Projeto Comissão Especial do ~roje!o Comissão ESpeófàl do P~oieto' 
deJ:ri:::, ~~ '~;~i.r ..,. DesliPlado de Emenda, ir GonstitUlção I de Emenda a Constltwçao' de Emenda à Constitulcão 
em 23 de abrH d.!96~;' , " ' n9 TO, oe ,.1961. n9"J ,de 1962. n2 8, de 1963, , ' , 

Ruy carrieítõ; -...:- DeS:ignâdo- em 29 ,Acrescenta· pa:;à:iràto ao art. is . . (Alter~ ,s. redação do art. 186 
de abrl( iie. 1963j ',da CP'PStit~ção Fe4erat ,aPlica., da ConstItulção, referente a- obri'-

, ráD da 1)~rcelll t}mvenjente d& gatorledade de êoncu:r:so para a' 
, Eurico Rezende - D~;1gnadc 'em 23 cota!; dEr. 1mpostJ::. dest1na-ca.s a()f. inve!jtiCltira. eI11. q.rgó iniciaJ a3 

. 'Origlnár:o da ~ pâmara dos 
Oeputado:n 

de abril de -1963;. Municípios) .' . carreira, tnstitu!ndo a prciblção 
Pinto Fen-e1Â,;. bellIgnacio em 23 Eleita em 28 z' 1962. sai.., .. ;' ~ ,srs_'I, de nomeaç6es interinaS) • 

ae abril de r~~3i7 . SETIadoros: .. . 

d
Eleita em lÓ·5-19·62, salvo os Srs 

· ... Bezerra., Neto' ~ Oeslguado em. 23 LopeS' ... da 'Costa _ esignado em t~enadores; j 

de abril de.1962." 30.3.1PS2; 
Amaury- .BilvW" - _deslgnado em Z3 Gutuó, \"'otl.iin a I A_ Menezes -PImentel - designad<J em 

a.bril de 1962~~ -..:. - I.V~ - es gnal,lU em 11S-S-IL62' . '29,lQ,196:.!; • . ,- • 
Plorroiaça-ef; - Wtlson Gonçalves - designado em 

Ate 15 cie ~reZembro. de- 1962' 23'~~~~~~~ Gon.çalves aesignado em J3-4-1963: ' 

Requerimento 09' 60'8.:'61, aprovado em EtlI:CO' RezénJe ti I d " ,'" LeIte -N~to - designado. em
Y 
...... 

l.r _de dezmbro (1,3 1951. ~~ - es gna o em ". ·'J3-4 .. ~963;' .'. 
, 23:4 '963:, 

Até ~5, de dezml>rQ_ do- 3963 - Re.. J' 1 1 ' d'" à' ,EUrico Rezende designado em 
querilnerito r.Q 181-62. a:provadç em 081] A&'l' P no - f:Slgnll c em .':"1'23.-+-1963; , 

,:.:;- 2·de dczmb~o rle·l9"62. 23.4-.l9ô3;, t· , ,s''''. 
. , João Ag-riplno -. - Q'estgn-ado: em 

, Membros ~ Pattidos Silvestre P ::i.'"ieles .- _designado em,_ '~3.4.1963: " 
, _~ .... ' < •• ",,-_1~,~. ,2,).41963:' 

1 Menezes Piniente~ '-,.J?SD ~ - .. .. ,-Aur~1iot 'nanna - -~ _ de.51gnado em 
3 RUY' Carneiro _ PEiD. . ,cat.t,el;\. f?1nh2irO - -designado' em. 2!i~4-.. 1!J63~i . _ _ ... ".-' 

.- Feffel'son de Agular:_~' PSD . - senâdôres-- _,_partidos '-, ~rõrrogaça.o: .. 
3 Lobão- da ,SU-veLra:-' ~SD • I' 23.4 .. 19"63, ' _: r 

lt Guido MO!'l<1in ..;;. PS~ ";': ... :.. _' ' 
6 Pinto Feâe!ra·.- PSB.. 1_ ·'efiei'sOD' de :'l.:gàtai - ___ PSD. Até ,15 .. 12 .. 1963 'Requerlmento D.9 

- 7 Bézerrã' Neto·..... P'J:a,. .,..' \ -2 wílson ~OônçaJVCi~ '_ PSb.~. 78S .. 62, aprovado ·em- 12:"'12·1963. . 
·8· araury S1lvá"-~ ;I:B" . • ,... \. .' 

. " Q . Viva.Hio .Limo ~ P'".;s.. ~ Ruy Cai'n_?lro - PSD-, 
10 Dãiüel Kflege:r - IJD~'. 4' ;i..ãb_Àô ,da; Silve1r-a -':-PSD, 

,11 EuriCo Rf.!zende - UDN. 
'lll, )'<IiltpJ;l"Oall)pg. - ',llDN, 

- 13 Heribaldo. -V~eíJ:a - []DN ,'. ·Silve.s:b-~· PériCl~... _ PTB. 
li J,.op~~"da, C05~ ,,,- ,UDN, :',7 "" '-, " 
15 Aloysio de Ca,:"Valho~_-:-, EL. . Nogueira: da . dámã,·...,; FTB •. 

- 16 LinD dê MatC'!Í ';'.}~: -~ '8 B!1-rr'cs· catv~~ _ f?Ta~ . 

C~niisstô Esp'eéiiir,ao~ Projeto l :' ~i~~':'~::.,'~ u:;-
,; de Ernerida' à Córislíttiiçã'o 11 HerilJ:l!<Ío,Vielra: _, ODN 

- .AcreSc~ma ,ÚS~05~t1vp. act arUgo 12' i..op~~, da ,Cost6.~ _ úDN 
·15 revõga o H·em V e o § ,fY/. d,O' 1 '<: .. :~ -
e.~tlg:O 19-.SU'lStitull1 O" §, 59 do' ar- 13 João .Ag!ipinc -'. opN. 
tigo 10 e o .jJ"t, 22'!Ju COn.stl~U1Ç~O .14 EuricO' R~zende - ODN 

15 10Sfi.pha-t ~ar1nhe _ ·'9 / legenda 

,I, JefferSon de Amlar' --'PSD ,;, 
":a'. 'Wilson Ga,n,=a.lves ~ PSO 
3 . .Ru.l'''Carneil'o' ~ .. .PSD _ .-~ 
4. Lobão da Silveira 5';:' PSD 

. : 5. Leite Neto - PSP 
6. Menezeb p4neiltel' - :>SD 
1. Silvestre_ Géticle.i -.... P'rB 
l .Nogúeua -da 'Gnm~ ~ p.-r:B 
9, Barros 'Carvalho - PT.B 

10. ~ilton Cainpós -.;! UDN" 
11. HerlbaJdo Viell"a' - UDN 

, 12, ,EuriCo. Rezende- ...:. UDN .' 
13, João Agripino -, OP~. 
14, Daniel Kríeger - UDN \ 
15 _' AlOysio de' carvalho - .PL 
16" AuréUo Vianna - PSB, 

Que dá, no~ -re-aa.çao ao , ,v. do . 
art, 28 da üonstJtulção Federal 
lautonolllla dos -MuntcJinos} .. ~ t 

DeSIgnação em 22 de Qut~bro de 19Ga 

.M.-embI"JS - PartidO!! 

Jêftéts~" ,.r. agilia'r _ PStl 
Ruy ~ Carn_eiro - PSD: 

Wilson' oonçaf./e.S _ psri; 
JoSé Feumano _ PSU ~ . 

-, LOnB.o da àÚvétra ~ PSD; 

Bez;;rá Netc) - ik:â;' ~ . 
. Edmundo' L.VI - PTB; 

, , 

Melo Braga'. - P'1=B':-
-Milton Cahlpi::l& p~e51dente _. UDN: .' 
. ÁtOYSIO"- de'· Carvakõ ~ ODN: - . . 
~ons<? ArinoS- - ~ uPN-L. 
Eurico Rezende"':' 'UON; _ . 

'. -, - :' "" \ ,., . ~ 

Josaphat Martiltro <'Relat-or) 
que4a.s Representações; • 

! . - +- - . 
'A~éJjo V1anna - "f'eqUe.DaiI, Rep:r~ 

.,sen~ções: _ . - _ :. 

" 'JiUlo. (,.Olt. ,<Vice7Pre.slderitei' "'I 
-Pequenas rl.epreseutá~àes. . , 

Comissã'ô Espéc;ái riai-ãestu.' 
dar, asit!iiíç[o' tJ~Casad~ 
Moeda., '" " 

, (7 MEMBROS. 

Comissãó Especial· dQ Projeto 
d,eEm~nda', ,a, 'Constituição' , 
09 _2, d,e ,l~62. __ " ," 

" Cf'fada em virtude da, ",P"-ÕV;' 
çdo do ReQuerzmeizt, n'l '5!:il .. 63 do~ ... 

- S~n Jel1ers01I da Aúufar, !a cu." 
,.1o'áe 14-8-6~," , 

J 
~, 

, 3 
, . 
,5 
e , 

; DesIgnação em 2a~s .. tOO3 
:.. M e~br08 - PG~tfdOl -, 

" _ Mem11ro., -, partidi,'-''' 
" 

J<>M ,Feliel&nô _ PSD 

• 

8 
,9 
lO 

'1\ 
slgérredo pa'Checõ tV!çe--Ptes.ldentel 
_ -·PSD " , 

lZ 
, 13 
", ), 

11 
te 

\., " ' , .. '.... . .. 
J9~ Ermirfo fPresflfente) .... P'l'B' 
Lopell de Oooto -, PD)!>! 

,'Aurélio VIanna tRels'tor)' - Pcque~·_,. 
nos partidos. " 

; I 

I 



Sábado 11· 

omissão Especial do Projeto 
de Emenda â Constituição 
nº 3. de 1962. 

(Dispõe sôbre a data do plebis
cito previsto n... Emenda Consti
tucional n9 • .:.). 

Ele,ta em 10,7.1962, salvo os Sr:s 
~nadort'.S; 

'Vilson Gonçalces 
Leite Ne!<> 
João Agripinu 
EurIco Rezende e 
Josaphat Mru illho 
.4.1963) • 

Prorrogação: 

(designadc em 

DlARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

Eurico Resende 
JuliO Leite (designados em 23 

abril de 1963). 
prorrogaçã,o: 

d I Comissão Especial do Projeto 
, de Emenda a Constituição 

n" 2, de 1963. 
Até 15.12,1963 - 'RequerImento n' 

190~62. ap:-ova,do em 12.12.1962. Altera Os arts. 141 146 e 147 
da COIlo3tituição Federal (referen
te ao' direito de propriedade). Me!ubros _ Pai tidos 

1. ... leffMson de Aguiar - PSD 
2. Ruy carne1.rc - ?SD 
3. Lobão da Si~ve1ra - PSP 
4. Y'ilson Gonçalves - PSD 
5, BenedilN Val!a.dal'e! - PSD 
6. M" Ileze.~ Pimentel - PSD 
7. VagO _ PTB 
8. Nogueira da Garô.e - F'I'B 
9. Barros Carvalh - PTB 

10. Milton Campos - ODN. 

Designada em 23~4-1963 

Memlaro~ - Partldos 

1. J_efferson de Aguiar - PSD 
2, Ruy Carneiro - PSD 
3. LobãC' da ':3Hvefr3 - PSiJ 
4. Wilson Gonçalve.s - PSl) 
5. Meneze~. ?unentel - PSfJ 
6. J..·e1te Neto - PSD 

Até 15,12,1963 Requerimento 
7-62, aprova.do em 1:1,12.196.2. 

[l~ 10. He!,ii}aldo Vieira - UDN 
12. Josaphal arinho - OnN 

7. &:lJ~llry Silve - E'TB 
S. Bf.;'Z!;lTil Neto - p'rB 
9, VagO - PTl3 

~dcmbrlJS ....: Partidos. 
13 ... Daniel Krjeger - UD . 
14, Euri('-O Resende' - UDN 
l~. Mem de Sá - PL 
16. Julio T1eite _ PR 

Comissão Especial do Projeto 
de Emenda à Constituicão 

10. SilVEstre Pérlcle.!l - PTB 
U. Arg~mjro Oe Figue1redo - P'l'B 
12. Eurtco Rezende - ODN 
13. Mllton Campos - UDN 
l4, Oan:el Krieger - tTDN 
15: Josaphat Marinho - S. le;cnnn 
l6. Aloysio de carvalho - PL 
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Comissão Especial do Proieto 
de Emenda a Constituicão 
n~ 5. de 1963. 

Dá "ova redacão ao :tem tI G 
ao § 4.Q d.o at tlgo 19 da Constitui. 
ção referen ias ao lmpO.sw de 
Vendas e "Jonslgnações: 

1. Jefferson de AgUiar - i?'SD 
2. RUy carnelfo - PSD 
:3. Lobào da Silveira - PSD 
4:. Wl!50'n Gonçalves - PSD 
5'. M€tlfZE'S elmenteJ - PSD 
ti Lt:.t-e Neto - PSD 
1. Arni-U,y Slln - PTB 
8. Bezerra Neto _ PTB 
9. Vagu - PTB 

10, Hl.I.UlOerto ~eder _ PTB 
U. Aff!CnUro de Flgueireao - ·PU 
12. EUflCu Rezende - UDN 
13. Mllton .::ampos - UDN 
14. Damel Krleger - ODN 
15. A .. oyS,lO de Carvalho - .?L 
16':<0 ,Jo,sapnat Marinho - reqU'2.iOS 

Panid:Js. 

JcUerson àe AgUiar _ f oSD 
WUson GonçalW'4 .- PSl:. 
Ruy Carlleirc - PSD. 
Lobâo 'da Silveira - PSD 
Menezes Pimentel _ Pf:D 
Leite Neto - PSD 
Silvestre· Pêrictes - PTB 
Nogueira da. Gama' - P'l'B 
Barros Carvalhc: _ f'TB 
l\.1i:ton ca:npos - UDN 
He~1baldo Vi .. ira - UDN 
João Agrlpino - UDN 
Eurico Rezende - UDN 

Daniel Krieger - UDN 

n? 7, de 1962. . 

Revoga 8. Emenda Constltuclo~ 
nal . nÇo 4. que institulu o al.r;tenu.l 
parlamentar de govêrno t o a.rt. 
61 1a Constituição Federal, de la 
de set.ell1bl·O de 1946, 

C0I11)ssão Especial do Projeto 
de Emenda a ConstitUlcão 
n" 3, de 1963. 

Comissão Especial para efetuar 
o levantamento da produção 
mll1eral do país e estudar os 
meIOs capazes de possibilitar 
a 0,'1 Industrializacão. 

Mem de Sá _ PL 
Josapnat Marinl.o - S/legenda Eleítll eUl 0.12. Uk,;, salvo os 3r$ 

'3enadore,s 
':'"'ikoll GonMlv~ 
,W,Urlco R",.senàe; 
Amaury Süv'\ e ~ lmissão Especiai do Projelo 

de Emenda a Constituicão 
0 9 5 de 1962. • 

Raul Giubertl (designados em 2::
~ 9, ... tu ta 19'13'. 

Dá nova redação ao urt. 20 Õ" 
Constituição. , At4 ló.l2.196'J' _ Requerimento 

{Determin3j a entrega 9,0;11 MU .. ) 19t·6', aor("v;;..do tm 12.121961. 
niclpi08 de 30% da arrecadação I ·if~r.t1b"o.s _. PartidO:! 
dos Estados quando exceder M 1. leIft:l"son de Agurar _ PSD 
rendas munic1pa!s), 2. Ruy ~arneiro _ PSD 

H:leita em 13 9 1962, salvo os Srs. :1. Pedro (.,udovic.o - PSD 
nadores. 4. Wilson G .... nça.lve.s _ PSD 

Wilson Gonça.1ve.s 
L.P·r_.f Neto 
)u (~pha,t Marinho 
1:,,). .(·ú Resende 

5. Benedicto Valledar~ _ PSD 
6. Menezes Piment.el _ PSO 
7 Ama,Ul'y SiJva _ PTB 

~lgllel Couto· \deslgn:.'" o em 
rti de 1963). _ 

8, NOR'uefl'B d~ -""'.,.a,ma .:.. PTB 
9, BR rro~ Carvalhf) _ PTB 

23 de 10. Milton CPJnpO! .-. ODN 
11. Berlba.1do VI~1ra _ ODN 

ProrrogaçâO: 
Ué 15.12,1963 _ Requer\menoo 
1.62, a.provado em 12 12 62. 

12. E111ico -Re..e.e.nds _ ODN 

1

13. Da li~l Kr.legc:- - UDN 
'tI'f \4. Jo!'l., A.m-\'Pln~ _ crDN 

In., Mp-'ll de !?á _ PL 
~s. ~a111 (Jjube:r1; ._ PS'P 

n' 

Membros - P'artit.l0s 
Jelferson d. AguiM' _ PSD 
Ruy Carneiro - PSD 
Lobão da Silveira ._ PSD 
Wilson G<>nçeJves - PSD 
Leite NetO - PSD 
Menezes Pimentel _ PoSO 
Vago - PI'B 

Comissão Especial do Projeto I 
I de Emenda li Constituicãoi 
I ni I. de 1963. . 

:raguelra da G"ma _ PTB 
BlUTOS Carvalho _ PTB 
Milton Campos _ UDN 
HerlbaJdo Campae - UDN 
Jooaph"l MM'lnho _ UDN 
Daniel Krleg., - ODN 
Eurlco Rese~d. - ODN 
Mem de Sá - PL 
MIguel Couto _ PSP 

Altera a redação do tnt!1,s0 r ). 
do art. 157 da Constlt:4Jlçã(.' 'rI.' 
lerente ao trabalho de menor""" i 
e mu1her~ e ao trba1hu etll !Jl.' 
dÚl!'trl31 tDBalubre!d. 

Des1gnal!a em 23 .. (~1963 
Membras ..- Partidos 

1 .• Teffersoi.' de Aauia.r _ PSD 

2. Ruy Carnelr. - PSD 

missão Especial do ProjetOI 3. Lobão d~ invelra - psu 
de Emenda à Const~tuiçãJ .. Wilson G<>Dçalves - P5U 
ni 6, de 1962. 5. Menezes prmentel - PSI) 

Allero a ,.dação doa 11 I" S. Herlbaldo Vlelr6 - PSD 
3' do arl. 60 da Conslituição 7. lImaury Silva - PI'B 
FederaJ. 8. Bezerra Ne!<> - Pl'B 

(Aumenta para 4 o nllmero de 9. Vago - PI'B 
representanteE dos Estados 9 da- 10. SUvestre PérlcJes - Pl'B 
Dl.strlto Federal no 'e ",dor ll. Arthur VIrg!JIo - Pl'B 

, t • 12. Eurico Rezende _ UDN 
~elta em 13.9.1962. salvo 00 Sra. 13. MiltoD Campae - UDN 
la.<Ior.. 14. João Agripino _ UDN _.~ 

osaph.t MarInho 15. JosaphAt MarInho - S legenda 
'filson Gon~... 16. AI'?Yslo de Carva!ho - PL .-

I. 

2. 

•• 
5. 

6 

7. 

8. 
G. 

!O. 
.I. 

12 

i3 

11 

Da !lava redação ars a:·tigo~ 
nYs 26 e 63 dOa COn"-tltlJiç::iv fe
deral ladmlnistração do Ou.trlta 
Federal e matéria da comp~tên
ela- pl'lvativa do senado). 

Eleita em 2-5-1963 

Membros - Partidos 

Jefferson de Aguiar - PSU 
Ruy CarneirO - PSU 

Wilson Goncalve.s - PSU 
Meneses Pimentel - PSO 
Le;Le Neto - PSD 
AmaJlry .::IDva - ?TB 
Bezerra Neto - ?TB 
Vago - PTB 
Eduardo 'Catalão - PTB 
Va.3concelo,s Torre, - ~ra 

Eur.(!O 

MIJt.:m 

lJ.!f)'pl 

ft-ezende - UDN 
C2tDpOe - UDN 
Kneger - UDN 
i-e C",·rvalho - E'equeno.s 

Inho - ?equen~ 

"Ial' do Projeto 
,1 a Constituicão 

_" ! 963. • 

u" nova reda.ção aos arts. 44 e 
4) aa c..::~t1tu1çáo Federa.!. para 
c.oneedel lmunidade.s aO$ verea~ 
dores; 

D.,\gna.<la em 2D-5-1983 

Senadores - Partido.s 
Je!leraon d. AgUla.r _ PSD 
Ruy Carneiro - PSD 
Lobão da SlIvelra _ PSD 
,Wu.son Gonçalves - PSD 
Menezes Pimentel - PSO 
Leit9 Neto - PSD 
lImaury Silva _ PI'B 
Bezerra Neto - PTB 
Pinto Ferreira - PTB 
SUV«ltre Pértelea - PTB 
AdaJberto Sena - PI'B 
EuriCO Rezende _ UDN 
Milton Oampos - UDN 
João AgrIpino - UDN 
Aloyalo de Carvalho - PL ' 
J""aphal Marinho - S/legenda 

I: ,', 'la em vzrtude da ap1ora ... 
Cão "fi ti 9 1963. sessão '?xU aor. 
a/na' 'u ao ReQuenmento nll 

.<j 

6!}:)·(j:~. -'íQ Sr, Senador Josa Er. 

(9 .\IEM:BROSl 

Membros - ?al'tldos 

José Fellclano _ PSD 
A tillO Fontana - PSD 
EugêniC'l lJarro.s _ PSD 
Jooe Eftnino lRelator) - lYfE 
Bezerra Neto __ PTB 
Melo Braga .- r.ITB 
Lopes. 'ia ,Justa - UDN 
Miltnrl Cam.pos ~es1dent-e - 1JDN 
.Tulio I"eite Vice-presIdente _ r'e-
qUeIlüi '\epresentações. 

Comissão Especial para o es
t!!do dos efeitos da inflacão 
e .da política . tributária e 
cambiai sôbre as emprêsas 
privadas. 

f('r1c.àa em virtude da aprova. 
ção em 2wS .. 1963, dO ReQuerimen ... 
to 11" ::131·63, do Senador GoUvea 
Vze"a} • 

<5 MEMBROS) I 

Membros _ partidos 

Atfllo Foutana (Presidente) - PSD 
José Fel1c/ano (Vice~Presidente) 

PSD 
Jo.sé Erm1rlo IRelator - PTB 
Adolpho Franco - UDN 
AurélIo Viatlna - Pequenas Repre .. 

sentações. 

romissão Parlametnar de In
quérito para averiguar a 
aquisição, pelo Govêrno Fe

,deral dos acervos de conces
cionárias de servicos públi
cos e sôbre a importac1io de 
Chapas de ailO nara a Com
panhia Siderúr'pica Nacional. 

(6 MEMBROS) 

(Crlada pela Resolução 01) 11~63l 

Membros: _.. partidos 

Jefferson de AgUiar _ PSD 
LeIte Ne!<> (Presidente' - PSD 
Nelson M9culan ~ PTB 
João AgrIpino (Relator1 _ UDN 
Josaphat Marinbo - Pequenas 

presentaç es. 

• 

;, 



86 ' Sábado 1,1 ,,-; .. : <'QIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção li) Janeirô de 1964 

, " , ;,. C . - P I t d 'In"~ - WIlson Gonçalv .. - PSD Comissão Especial para",o: eS1u- Eugênio Barros - . =:>. , ," omlssao ar amen ar e IJose Fellclano _ pSD 
, JOSé Erml1'1o f Relator) - P'Í"B.. . quérito para apurar os fatos Walfrédo 'Qurgel - PSD 

do dos efeitos da inflação e ' " t d d t 'bu do' Se' _ Argemlro de FIgueireao - PTB 
, . ' , Bozerro, Nete - PTB., , " ?pon a os a'!1 l]a , Bezerra' Neto _ !'TB 

, da Ii,olitlca triJulária e cam- Melo Bra,. _ nB. ' .. nado. na .. Sessao de 23 do llilvesire Pérlel .. _ PTB 

bial sôbr.e as emprêsas IÍri- ' LopeS d. "dost. - UDN, " 'corrente. ,eoutr9~, relaciona- ~~c~n:~e!:'ae-~~N ' 
Mllto' n Cam~' - 1'resld<:!,I,. -dos com Irremllarldades gra- Milton Campos _ UDN 

vadas:' ~' .~ ODN., v.." ves,e corrúpcão no Departa- Aloysio de lJarvalho - ODN 
, d ' C' .. T I' Manso arinos - ODN' ,Criada ém vlr!IIdo do oprova- Júlio Lelie - vié.-Pres!dento mentJJ os orrelOs e e e- Josaphat Marinho, _ Sem Legenda 

çilo. em 2-S-1C-S3 .. do. Requerimen- ?I,."~uenas Repr .. ,sentEtçôes. grafos.' . asul (llulJert! -.Peque~ .. Repr~en .. 
to n' 531.03, ao Sr, senado. Gou- , " tações, _ , 
v.!a Vf.tira) (Criada e'1l- virtude da apro· JúLio L"eite _ Reqr{tna.s Represept;\--

'o MEMl,mC-)' Comissão P,arlamentar de' ,In- V'çãO' em HH9,63, sessão ex- ; ções, 
traordlnária, da reroiução 1l~ 32. .1'.< v. ~ ,., 

'i Membro. - partiãos , quérito para averiguar a ~:n~~~; ~l'e~i~~~~~dadr'%.J"~O! Comissão Especial do Proleto 
'}>ll!o Font.na (P,esióenle} - <,,,o aquisição, pelo' Govêrno Fe- " outro. Senh,."e, Senadores), ; • de Emenda à Cohstitiíiçã~ 

" "Jo" Fell'c!ano' ('VIc<-Prcsldent., - 'Criada pél. Resolução n' 32. de 1963) n9 7 de 1963 ' 
.9 ", d,era, I. dos acêrvos de con- MID.mlio~, -'- PARTIDOS, ,.,. ' 

'i'SD. ' D4 nOV<l re~ão ,ao I 49-(/0 
JOSé Ermillo melá\on - PTB. • c'e'ss,'on'ã' rl'as de, s"ervl"ços' p"- PSDPresldente,' Wilson "Goo,Cruv.. -,' ort. 18"J da Constttuiç40 Federal ~ > U - CtransjertncllJ Para c rcaB7'VQ do 
Adolpho Franco -' UDN. blicos' e 'sôbrê a Ííl1Portacão Vlce·Pres!dente, LeIte Neto- 1'60 milita. da a!tva (lue 'e cand.do-
Aurélio !1nona -Il?equeuas. Repre.. ~ Relator: Eurico .Rezende - ODN tar a cargo· eletiVO). PToIeto as 

aen,ta"ões. ',~ ,4 .. ', de cl.ap'as de ' aço para a J.II.rson~deAgu!ar·- I'SD Intet.ttva IV,; Sr, SenadOl "' .... 11'0 
• , " A.trrlo 1":>nt"118 _.,PSD I Vianna, ", , , r -- . -",'- C' h' S'd • iN' Artur VlrgD!ó_ PTlí' , ' ompan la I erurg ca a-, Bezerra, Neto ~'PTB, ' D..,ignação 'em 2-10-1963 

Comissão Especjal pará efetuar • I " , \ ' Auréllo Vlann. - ,PT,B , 'Me1"I11W ,_' Pqrtla", ,'",,' 

, fi lelianta1nihtoda produção' Clona , : ~ ", : ... " ~~:~~~t:à:::~"" .. JeUerson de ÁgUiar.. _" pSD , 
. ."" " - . (Criada vela.' Resolução ·,:9 ,lI . JOão Agripino --. ODN', .Ruy Ca.rneIro ~'PSD" \ 

mineral do pais e ,~studar os \ ': a. 19631. '. D'Dle! Krleg"::..z:..oD]r WiLson Gonçalves _, PoSO 
' . ~ 't ....- . ~ - José l"ellClano - ~ " '. meios capazes de,possibil: ar'l 15 MEMllRO!!) Comissão Especial do projeto Walfredo Gurge1 ';"PSD ',' 

..- a sua industrialização Me"'br"" _ ,l'orÍlJol, ... de Emenda à, Constituição :~:~!:°N~~ T~o - P"IlJ 
, I : n9 6. de 1963: ' Silvestre peneles _ f'TB (CrIada em, '>!rtude da.prova- Je!ferson' de AguIar - ,PoSO. . ,-" _ l!l:!mundo U!f\ ... PTB " , • 

"o em'18·9-19S" 8OSS·. o·(raOr· Lo' lte N to .u -'den' te) ',;;,~ A.ltera
a 

o,'lart, ,ll38tb1ldaj Da_lftal- Eur!co Rezen'. _ UDN ' • • " " .. , '. ~. e ~r_ -, ._. • F .m d') ~ 
dtn'ária, do Re.,uertm.entc n9 635 Çuo e eta ·,.e eq a es • Milton Campos _ t1DN. > 

de 1963, do Sr. Senador JOs' Er--- NeIs.ên Màculan ~(Vi;:e~Presld:ent:} Froleto'"de tnic1.atit'a· dó:Sr. Se .. AloySiO de Carvalho -: UDN_ 
mtrlo) • .:. ptB. ':'t ~ :! ' , ." .' : -~ ,: g;;-:.:, 1 - , ' natftJr .Aflf/lIo ViDnna. ~! Afonso ~:ArtnOs _ UDN.". -

'9 ~iE!MlÍR6S) Deslgnaçl\o em 2-)0-1981 , Josaph.t Marinho _ SemLegettlla 
• .C ' Jo~o A ",iplno, (nela tor)' _"ro,N,' " ' ,". Mem!JÍoo. _ I'artido. fta,"_taU~.~},Ubertl __ , Pequena. Repre.tiln-, nfem!1ro""".: partidoJ',~ .- """~ 

José FeUcumo - PSO. I ~O"'2!"'~Ü oMar~~o "'- Pj;tj_;t~r..ar. R' Jefferson 'de ~ufar _ PsD , 'j Júlio Leite peque.uu BepiNenta-
AtUIo f:?ntaha' - PSO. ' prese.ntaçOes,' ,~. - , , RUl' CaTlJelro -. ~Sl) '" l ' ça... • 
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ESTADOS UNIDOS 

D~Ámo DO CONGRESSO NACIONAL 
= =. 

li "NO XIX - N.' 9 

'ATA DA 17' REUNIÃO,EM 13 
. DE JANEIRO DE 1964 
l' SESSÃO LEGISLATIVA EX
, TRAORDINÁRIA, DA 5' LE-

GISLATURA 
PRESJDllNCM DO SR. JOAQUIM 

PARESTE. 
As 14 haras e 

acham-se presentes. 
nadores: 

SeQa.stião ArcheI"". 
Joaquim Parente. 
tErmirio de Moraes. 
Pedro LudoVico. <.4' .. ~ 

:J minutos. 
aoS 51'S. se .. 

o SR. PRESIDE;\"fE, 

SEÇÃO 11 
_u % " 

CAPITAL FEDERAt;~ T~Rr.A-FEnM. I~ DE JA1'1EIRO DE 19M 

% $- $-

SENADO· FEDERAL 
Uça. opinou pela. aproVàçãO do projeto A naturalização tácita previ.st,a na 
com emenda subStitutiva. do seguinte constituição de 1891, e reiterada. O'OU 
tear: tl'OS diplomas importa na obtençào 

do titulo declaratório, segundo a von~ 
,. Artigo 19 - E' concedido o tít1110 tade do estrangeiro que dela, Q.ue1nl. 

de cidadão b~slleiro a Winston Leo- aproveitar_se, se atendidos os requis1 .. 
nerd Spencer Churchill. tos estabeleCidos no art. 69. d~ Cons-

Artigo 2" - Esta lei entrarão em tituição preterida. Jt ato formal, meto 
vIgor na. data de Sua publicaçãO revo- de prova da. obtenção e renúnCia de 
nadas as disposições em contrário". naei<:>nalioode, porQ,ue ela. opera Ipso 
., Quando da. aprecl~ão do projeto jacto atque ;urC. 
pelo plenário. foi requerida a audiên.. A naturalizaçã.o comum ou expre!
ele. da COmissão de Relações Exter1o-- SA é regulnda' por lei (Lei 389. de 25 
re5 (Requerimento n9 713. de 11 de de abril de 1938; Lei 81-8 de 18 :te 
outubro de 1963). setembro de 1945; LOl 3.696. de 18 de 

A matérLa. contida no projeto en· dezembro de 195~n. A ConstituiçãO 
cerra. controvérsla evidente, no q'..lO preceitua: 08 naturallzad()s na forma 
ConCel'ne à constltncionalidade da OU .. que a lei c$tabelecer. 

-=._= -
z."\ção imposta, COm a perrta ncta· as 
nâcionalidade antel'íor? A lei elabo
rada pelo congresso pode ultl'apas.sar 
as lindes do a.rt. 129 ea COI1stituiçáot 
A ausência de consul',a aO interessa_ 
do. com reperCUSSão dO direIto inter. 
no do pais ollde vive e e. cuja nacio
nalHlade não renunciou, não impOr
tat'á em recusa formal e expressa ~a 
pr.ejllizo houver para o beneficiárjo 
da medida leg!.."'latlva., posto que COm 
Intuitos louváveis? > 

A lei pl' 818 prescreve que "a coc. ... 
ceSSão d{\ l1Rtura1i1..a~ão é da faculda .. 
de erclusit:a ~ Presidente da Repua 
blica. em decreto referendado pelo 
Ministro da Justiça e NegócIos LHe. 
fiares" (art. 7Q

). tcrga pretendida no artigo 10. 'Acentua Pontes de Mitanda: 
Com efeito, a Constituição ~edern.l l'A' naturalização faz naOiOnal o Os títulos de cidadania a brasilcl_ 

consIdera brasileirlQS aqueles que: p,) Individuo a partir dA concessão. ros, 110 teuitório nacional. como têm 
tenham nascido no Brasil (jus solO; 0.$ e!eitos ex tuno seriam leslvo.!. sido concedidca p-OY Assembléias Le .. 

A llsta. de presença acusa, o rompa- b) os nascidos no estrangeiro, se fi- O naturalizado, ainda que perca. gislutivas e Câmaras. MunIcipai~, nã-o 
!l'ecímento de 4 8rs. Senadores. Não lho de brasileiros n serviçO do Brasil' na nacionalidade que thll1a. fica. tem eficácia Jurídico-constituc:onal,. 
há número para abertura. dos tra~!l" c) os que adquirlrem a nacionalidade sujeito a tudo que derivou do seu no âmbito da nacionalidade e da Cl-
lllos. Vou' enCerrar a presente reu~mao, brRSileira nos têrmos do art. 69. llÚ- estado até então, inclusIve ~ dad:'ill1.a. ao passo que titulo." de ci. 
designando para a p:;,óxima. ses.sao, B meros IV e V, da Constit.uição de 24 {)brigru;6e,s militarf's". (COmentá- dadânia deferidos a est.rnngeiros po_ 
aeguinte de fevereiro de 1891; d} OS natul'aU- rios, vol. lI! pág. 30). derão resuttar em graves conflito.s de 
. ORDEM DO DIA zado.s-pe1a forma qu~ a lei estabelecer- Os critérios são múltiplos e VBl'là- direito e em lamentáveiS dIvergências. 

(art. 129, lltcoo,a 1 a IV). veis, na concessão da naclonaUdad,,; inclusive com a própria recusa, for ... TRABALHOS DAS COMlS8õES 
Encerra-se a reuniã() àS 14,:15 

horas. ---_._----
Assinale-se que a c1dadânia é t'un- . mas se existe o llumerUt clausus, que mal e explícita, da homenagem pre .. 

ção ,da.. nadonalidade, eis que só o e. um Estado se vede a adoção de um tendlrla, deixando mal o Congresso e 
____ ,1 nacional, que tenha. completado O critériO para que à matéria de nado .. o pais. 

quadro das exigência..s legais. pode nalidade não seja indiferente o dt.. AssIm, para que dt1v!da náo JXlíre 
exercer êsses direitos. donde resulta reito das gent.es (Pontes: de. Miranda, a respeito da concessão do titulo de 
a sUbordinação do indivíduo às leIs ob. clt. pg. 22) ~. . cIdadão brasileIro a. wtr..ston Le<lnard 
Internes de determinado pais: Dal Mas certos pnncíp10s intransponl. Spencer Churchill, a COmissão de Re .. 
resultam direItos e obrigações recl~ vels devem ser obesrvados: A) nâo' laçõ!?s ExterIores requer O reexame da. 
procas,· situação de dependênelll, deve Sel: imposta, fi. nacionalidade a m!ltéria contida no projeto pela Co
ônus, como também prerrogat,lvas e est.rangell'~ que~ não tenham mant .. mL'!São de Constituição e' Jl15tiça, SOl) 
urna. defesa. tôda espécial qUe o ?ta- fe~taç.o a mtençao de ~enunclar a que o ponto de vista. jurldieo e COnstittl_ 

EXPEDIENTE DESPACHADO 
Parecer n9 1, de 1963 
Da Comissão de Relações Ex .. 

tertores sôbre o projeto de Lei do 
senado n' 24, de 1953, Con./ere a 
ctda'edrn.ia. brasileira. a ~Vinston 
Spencer Churchill. 

Relator: Sr. Jefferson ele Agul8.r 

O projeto pretende conterir " cida
dAnia brasIleira ao südito britânico 
;wtnsron Leonard Spencer ChurchiU. 

A Comissão de COnstituição e Jus-

ctOnal tem o direito de exigir (TemI::;- pO~Ul; ~) capaclrlade de nlta1ar de donal (Regimento Interno (11't-1110 
tocles Ca·valcanti.· Oonstituição Fe- nacrona.lldade de acOrdo cOm a lei 101 6(1) , 
deral i) t ti 1 I ~'6) na.cional do indi víduo. e. qua.l d.eve ' . 

c men a a, VO. I yu.g. • ser respe1tada; c) não fa.vorecer à ex_ Sala das Com1.ssóes, 13 de dezem.bro 
Conseqüentemente. o regime da nL\- patxlação fraudulentll, pennttlndo .. ,se d.e 1963. - Bened,ito Valladares. Pre .. 

cional1dade tem de obedecer à. leg~.s- a. aQuis~ção doutra naclonalidade .sem slde-!1te e'Ventual - Jefferson de 
lação específica., de onde decorrem 3S o repudio franco à anterior AgUla1·. Relator - Filinto Mulle,. 
dIreitos e obrigações da cIdndànJa, A outorga de título de cÚladânta a JOsé GUiúl,1I.urd - 03car Passos 
aeentull o mesmo ccmstituclonal1sta. estrangeiro não if11porta em naturaU. 1JfCnt de Sa. 

--------------------------~ ----- -------------
MESA REPRESENTAÇÃO PARTlDARIA 10. Ruy CarneIro Paralba. 

presidente - Moura Andrade 
-SPI. - _ (PSO P,utTIDO SOCIAL DEMOCRATICO 11. Leit. Nel<> -: Serglpe. 

Vlce-l're.ldcnte - Nogueira da 
Gam. lii'TB - MG). 

Pr1meiro-Seore1Ar!o - RUI Palmel· 
ra (UDN - !..LI: 

segundo·S,""e'-ârto - Gilberto Ma' 
rinho lPSD - o}B). 

Terceiro-Secretário __ At1.dJberto 
Sena (P'I'B - AORE). 

Que.rto-Secretàrio _ Ca.+·teto Pl
!)helro (PTN - PA)_ 

PrImeiro-Suplente - Jll<aqutm ea.
rente _ UDN _ PD. 

SegundO-Suplente _ Gtt1do Mon
dlD (PSD - iUl •. 

Terceiro-Suplente - Yasconcelos 
. '1'onee II'TB - a.lI:. 

,PSD, 

1. JOSé Guloma.r Acre lem exerc1. 
3. EugêIl10 Barro.s - Marao.bão. 

12. Alllôn!o 'Balblno - Bahla. 
13. Jefferson d. AguIar - /i:Opfrltc 

santo. 
2. Lobão da Sllvelta _ par •. 
3. Eugn10 BfLrros _ MaranbM. ,- 14. Gilberto MarInho - Guanabara 
4 Sebastião Archer - Mara!l...~ã.to, 15. Moura Andrade São Pa.ulo. 
5 Victorino Freire (em exerct<H.() - c 

Suplente. Sr. Miguel LIns) _ 16 AIUla Fontana - santo Cata· 
Maranhão. rlna. 

6. 'S1gerredo Pacheco _ Ph.u1. 17. Guido À10ndln - R. a. Sul. 
7. Menezes Pimentel tem exErcicio 18.' Benedioto val:1dares !- Minas 

o Suplent.e, Sr. Waldemar de Ala GeraIs. " 
cAntara.). 19, Fll:nto Müller. 

8. Wil30n Gonçalves - <;e:A.râ. 20. JOSé Fel1clano _ Goiâs. 
9. Waltredo Gurgel fl.io "<onde 21. Juscelino Kubitschek - Gol~. 

dO Norte. 23. I'edro LUdOV"'" - Gol~. 

PARTIDO 
TUAlUUUSTA BRASlI.EIRO. 

(PTBI 
1. Adalberto sena _ Acre'. 
2 Oscar pas.soa - Acre. 
3. ViValdo Lima.. _ Amazonaa. 
4. Edmundo LeV! _ Amazonas. 
5. Artur Virg1110 _ Amazonas. 
6. AntOnio JuC8. - Cearão 
7. DíxvHUlt Rosado _ ruo Gran1a 

do Norte. 
S Argemlro de Figueiredo - P .... 

ralha. 
9. Bllrros Carvalho _ Pernambuco. 

10 Pessoa de QueIroz - Pel'tlJ.m
buco 

11. Jose ,~rmtt'io _ PernambUCO. 
12. Silvestre per1cles _ Alaa:oas. 
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l3. Vasconcelos Torres - Rio de Ja-l 
neiro. . 

14. Nelson Maculan (licenciado sem. 
sU'oSUtu1cão) - Paran!Í. 

lI). Amaury Sílva -' paranA (em 
exerclclo o suplente, Sr. Melo 
Braga), . 

~ 

16. Nogueira da Gama _ MInas Ge~ 
1. zacarlas de ,assunção _ parâ. 
2. Joaquim Parente _ P1a~1. 

3, José Cândido - PiaUÍ. 

4, Dlnarté Mariz - It Q. Norte. 

8. João Agrtpln() - para1ba. 

6. Rui Palmeira - _úagoas. 

'1. Eur1co Rezende - Espirito santo. 
S, .Afonso Arinos - Gua:1sbars. 

rais. 
1'1, Bezerra Neto 

tJNIAO DEMOCRATICA NACIONAL 
\IUDNl 

9. Padre Calazans - São 1?aulo. 
10, AdoL!)ho Franco - Puran1\.. 

11. IriDeu Boinhnusen - Santa ca~ 
ta.' .. :1d.. 

12 Antônio'Carlos - San'~a Cata.l'ina,~ 

'13 Daniel Kfieger - Rio. Grande do 
Sul, 

14. Milton Camp-05 - Minas Ge:ais. 

15. Lopes da costa - Mat.o GroSSO. 

PARTIDO LIBERT:\DOI! 

,PLI 

1, Aloysio d~ Carvalho - Bahia •. 
.~. Mero t:e Sã. - Rio Grande 10 Sul 

PARTIDO 'fRABALHlSTA 
'iACIONAL' 

\PTNI 
/ 

1. cattete Pinh€lfO - -part.. 
2, [)auro .... e Matos ... S~~ -

l'AJiTIDO SOCIAL' PROGRESSl~'íA 

IPSPI 

1. Raul Giubertl - E;;ph'!tO Sar.··, 
2. Mig1Iel 001'::0 - alo de Ja.neiro. 

( 

PARTIDO 
SOCIALISTA RRASlLEIRO 

\PSBl . , 

1. Aurélio ~7ianna - Guanabara. 

MOVIMENTO TRAIlALHISTA 
RENOVADOR 

IMTRI 

,r 1. Aarão stelUbruch .- Rlo de Ja
neiro. 

PARTIDO ImpUIlLlCANO 

'PRI 
1. .JÚlio Leite - sérg~ipe 

PARTIDO' DEMOCRATA CRIS'I'AO 

IPUCl 

1. Arnon de rv .. _o. - Al" ]oa.s. 
SEM LEGllL'lL 

1. Josa.phat Marinho - 'iahia. 
2. Heribaldo Vi~lra .• sergIpe 

RESUMO 
1-' a r t 10 o SUCla. 1.}e~1. ' .... .,a~\(,.) 

,P. S. D.) .......... " •••.•••• 

Partido Trabolh:stll S··:'''eira 
.'p" 1'. P.) •• ... H 

U n 1 ia o Democrática NaclOnal 
lU, O .q,' .................. 15 

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)' 

EXPEDIE:N'TE. 
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL 

" 
OIRSTOR -QERAL 

ALBERTO DI! BRITO PEREIRA 

CHIli:PD DO 8BRV'IÇO, DEt pue~leAge5S CHDf"S DA 8UÇÂO Da RgDA~O 

MURILO FERREIRA, ALVES FLORIANO GUIMARA.I;S 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇ!;O 11 

Impreuo nas oficinae do Departamento de Imprensa ..Nac:lonaJ 

BRASlLlA 

AS S I NA'!' Y R'A S 

REPARTIÇõES E PARTICULARES I 

Capital e Interior 

FUNCIONARIOS 

Capital e IMerior 

Semestre c .. ,,' •• ;., •• 111 •••• Cr$ 
Cr$ 

150,00 Semestre ... ,." .,~ .. I' •• _. Cr$ 

Cr$ OOJJO Ano .. I ., ... , ." .. .o' ... .o-..... 

btl\ríor EJ:terio~ 

89.00 

18.00 

4no o·,;s:t ..... ~" .o .. ! •• Cr$ 136.00 Ano .. ., .... ~ ..... ,. ......... -. Cr$ 108.00 
, 

- Excetuadas as para .D oltterior, que serão sempre ann.ah, as" 
aStiUitlturas ;[IodE;lr~e ... ãQ toDlar, em qualq~er época, por seis meses 
011 DlL anil. 

- A fiJh de possibilitar a remessa de" valores acompanhados de 
esclarellímentos quanto i SU~ aplJcação, solicitamos dêem preferência 
.. reme'lS8 por meio de cheque o~ vale postal, emitidos a favor do 
Tdsourairo do Departamento de Imprensa NacionaL 

- O. suplementos as edições dos órgãos oItciais Dario' fornacldos 
aos assinantes sàmente mediante sOliCitação. . 

- - O cnsio do número atrasado .ar6 acrescido «. Cri O,tO'. por 
.xereieio deuorrido. cobrar .. e-io mais Cr$ OJO. ' 

partidO Uberoodor (P. L,) ••. u, 

partido Trabalhista. Nacional 
tP. r. N.) ' •.•••••.•••••••••. 

I? a r t 1 d o SocIal Progressista 
'P. S. P.) ••.•.•.•••.••••••••.• 

l' a r t : d o Socialista BrasileirO 
<p, S. a.) .................. ~ 

LIDERANÇAS 
I _ DOS BLOCOS PARTlDARIOS 

, AIAlORlA 

Lfder: 
Barros carvalho - (P'l'B) 

Vlce·Llde,e.J: 

(pEl. 

Janeiro dá 1964 

Walfr.do GuÍSel - (RGI: 
PTB 

l.U!e" 
Ar~ Vlrgillo - (AM)'.c 

Vice-L1dereS!' 

Amauri SJJv,! IlIcenclado). _ t1'Rf 

Vlvale, Lima - (AM)'.' -

Bezerra Neto 

oo~ 
l.lder: 

'\ Daniel Krieger 

Vice-Ltderes~ - -1 /" 
Eurico Rezende - (ES):fi 
Padr~ Calazans _ (SFf( J 

"Adolfo FrancO - (PR)'.,;~ 
PL 
Ltder~ 

Mem de Sá - IRS)'.) 

Vlce-Lidetes: I,. 

Aloysio d. Carvalho - mA)', 
PTN 
l.lder: 

L1nó do Matos - (SP)', 

Vtce-::M.âere3: ~ 
Cattete PinheirO -

PSP 

l.lder: 

(PA)] 

Miguel couto - rn.:rr: , 
Vlce-Llder: 

Rául Glubertl .-. rud/. ' 
_." \ 

COMISSõES PERMANENTES 
Comissão Diretora . 

Moura 
U'SDI, .r 

Nogueir6 aa Gama \PrB):, 

partldo Republ1cano (P.' ~.). ,.0·" 
P a, r t t do'. Democrata Cristão 

1 
1 ,Victorlno Freire - (pSD _ MA).' 

Adalberto Sena CPTBI; 
RÚ1 Palmeira (ooN>; I 

Gilberto Marinho (P8O): 1 
Joaquim Parente nmN( 
Catt.t. Prilllelro (PTNr: 
GUlOO MondID (Ji'8O). " 

(P. D. O., •••.•••••••••••••• 
. Vasconcellos Torres 

1 RJ>. 
J'efferson de AguIar 

I, 1!lS1. 

, . 

\PTB -

(Ji'8O -

V .. concelos TOrres IP'l'Br.·· 
RéunlOes Quartas-feiras. àI 10 ho~ ~ 

raso <., • .vvtn~· ... to .Trab<llhista Reno
va.<ior (M. T. a.) ••••••• , .... '. 

6l 
2 

Lobão aa Silveira _ (Ji'SD - P A) • Secretário: . Eyandj'o j\<Iende.s Vlan .. 

sem legenda , .•••••••••• ~ ••••••••• 

Tota.l. • ••••••••••••••• ~ 

BLOCOS PARTIDA RIOS 
19 - MalOtla (39) Membros) 1 

PSD 

PTB 
2Q - Minor1a (17) M.embros~: -;. ~ 

UDN 
~ 

PL 
3'" -. t'gQu~na.s RepresentaçOea (8). 
MemhrOS) 

n'J." 
PSP 

>'55 
\1 I'~ 

PR 
PlX. • 
Jasaphaf Marinho 'Sem Ullenda). 

Diretor-Geral. -
Artur VirgUJo - lP'l'B - AMI. o 

Bezerra Neto - t1'TBI - MTl. 

~llNOR1A 

Lldet: ~ 

João I !lTlpL~o _' rnD;~ - PBI. 

Vice-Lideres: 
Í>a.n!.l Krleger - (ooN _ !l.S1. 
Mem de Sá - 'PL - !l.S1. 
PEQUENA- REPRESENTACOES 

Ltder: 
LIno de Matis - ·IPTN -- sp)'. 

Vice. LíàeTes~ 

Aurélio Vlana - O?.3B - aS)" 

n - DOS PARTIDOS 

PSD, 

.BenecJ1cto Va.lladares - (MG) \ 

Vice LwereB. 

WUson Gonça.1v~ - tOE). 

Slgelredo pacheco - (PU" 

----Comissão de AgrIcultura 
,11 MEMBltoS) 

Pre.sldente '::"vago. . ,,,,-
Vléó-PresJdente· -- ,Eugênio BarrOll 

IPSDJ. " • 
COMPOSIÇlAC' 

P. S, D. 

tt1'":TLAR~ 

EUgenlo Ba.rros. 
José Feliclano. 

Sl1P~ 

1· At!UO Fo.!lU'lna. 

2 Pedro LudovicQ, 

p, T. 5 

~"lTtTLARES 

l'lelSOn Macu~an (L1~enciado)~J 
, Dix·liult :wsado. 

Raul GiuberÚ. 

" 
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SUPLENTES 

1 Eduardl Ca.t~lão (·l., 

I Aara" S.t.lnmbrucll. 

3 Vago. 

U. O. N. 

TITULARES' 

Lope.s da Costa. 
Antônio Oarlos. 

JUPLL"l'tES 

1 Oanl.l Krleger • 
3 João Agripino. 

R.lLn!Oes 

Quarta.· t.1I-... 1)$ 16 I1or .... 
Secretár"~: J. Ney Pas$o,s Dantaa 
lXliOl l.eglSlatlvO I'L-~. 

'. Comissão 
de Constituição e. Justiça 

(11 A:EMllROS) 

"sld.nt. _ MUton Campas (001'1) 

Vle.-pr.sldonte - WtL!On 
Gonçalves (PSD) 

COMPOSICAO 

1'. S. ú,' 

TITULAltES 

Jefferson de AgU1Bol'. 

Rui Carneiro. 
Lobão da SUvo( 

Wllaon Oonçalv .... 

Jo.saphat M.r1nb<>, 

strPLJl:NTU 

1 Meneze. PimellteJ (\Ieonel.do). 

Leite Neto. 

Bene<llCto Valladat ... 

, Aarão Stelnbrueb. 

P; T. B. 
.... l1LAIIES 

AmaUl')' SUva (UC.~lado). 

Bezerra Neto. 

i:dmundo LeVI. --L. ArgomI."O lIe f'lguelredo ("I. 

I. SllveBt1'O E"érIcle •• 

DIÁRIO DO CÓNGRESSO' NACIONAL (Seção li) 
.' -

Comissão 
do Distrito Federal 

(7. MEMHROSl 

Pre51dente _ Llno de Matos:, 

Viee-Presideht.e - Pea.ro t..udovi-co 

COMP-")SlÇAO 

1'. S. D. 
TI'It1LAr..ES 

Menezes PUne:utel. 

Pellro LudOVICO, 

Lino -ele Mat~. 

5UPLZ]!,Tts 

1. Ftlinto MtiUer. 

a EUgênio BaM'<r$. 

8. flerlbWdo n: e1ra• 

p, 1.. B. 

nTl.'~ 

Oscar P~os. 

Dlx~auit Rosado. 

SVPI"f,NICJ:S 

1. Aa-ráo Stemb:·uc1l.. 
~. AntóUlo Jucâ.. . 

.o. D. N. 

1'U'UL'}!\Jl;l .. 

Dinarte Mara. 

EW'lCO Rezende. 

5UPl.ENTES 

1. Lopea da Costa. 

1. Zacharia,s de ASsunção .. 

lleUn/(Ja 

Q\1lnta.s·lelfll,S ..10 llol'B& 

secreta,no; JUlieta R1.beiro 4ot: sa.n. 
os, O!1cHú LegislativQ PL-8, 

Comissão de Econllmia 
(9 MEMJ.ilWSI 

PresIdeote _ Filmt.o Müller {PSD, 
Vloo-~teslQ.ente - Jo~e Enw,no -

,PTUJ. 
COMPOSIÇÃO 

P. 8. D . 
:rITUJ.ARa 

Ii'lUnto MUll .... 
Eugênio BarrOlS._ 

At1llo FontaJla. J.,.. UlUoma.r~ Illcencl.<lo), 

ov~ 

J. . > • " 

t. Mc!lo 

=-
SuaSTrttnos 

'''''10'-
Br- 'a . ~ \J . o N. 

t{TV~ 

AddfG F:,snco 
Lo~ de. COsta 

SUPLENTES 

l' J~é Cf: .!dlc. 
~~ Z~l('~ .. ÜL.s de A.ssun,k 
~f'unlõe.s Mrça-feira _ 16_00 bora· 

Se.cret.a.f1o; 'Jid Wilgge,. A..lXtJ.l~, 
~eglslal,l\'() PL·10, 

Comissão 
uc i:::ducaçãQ e Cultura 

(~ ME..\'lBROS) 

PreSlqente - Me-ne~ t'lJlltllteJ 

(PSOI 

V'J.ce-Pre.sidente _ Padre ~alaza~ -
UUN)· 

COMPOSIÇ~O 

~. S D. 

t'rroLAaE$ 

Merezes Pimentel 
WaJtredo Gurge1 

StiPLElt'TlS 

1, Bt'nedlto Vailadares 
J. Sigefredo Pacheco 

strBSlrnrrOS 

L Lelt.e Neto 

P. r B. 
• 

'll'I1.J\.hRES 

P~ssoa de Queiroz 
AJUaury Silva tlieenc'..a-iio) 

SUPLENTES 
1 Vago. 
2. Wago. 

U. O N. 

t'lTt'll.ARES 

Ant.. rrto Carlos 
Padn. Ca,lazans 
Mem Cid Sá 

S'UPLJ!:NTES 

1. Ado1!() Franco 
2 MlltoD Oampo> 
-a. .Arnon de Melo 

R<lunioes: , .. ·I.Ir... _ 15 00 hora. 
Secretâ.l1O~ V.era de A~val'enga M.a. 

rr •. Oficl.1 Legi$lati9<l PI.-'. 

Comissão de Finanças 
(15 MEMBROS) 

, 

Janeiro de 1954 89 

P. 1. B, 

TITULARES 

Ar'lf''TI1ro 1e f'~gue'''~o 
H€" na Neto. • 
Db:·HUlt Ro~aáo. 
Pe,<:,<;o3 de Q!leí,roz. 
J ... s,- !5n:'1rH.l-

SUPLENTES 

Nelson Mocu1an Ulcench~~1. 
2 Lina dr (I .. Httn-
... Amll'll'''' C:Hv~ lli'!f'rl..c,,,j!-l). 
4 A-nrp.iio Vlacf.8, 
~_ Antôn:c J:ld 

~fTP;~-nTtrr«<J 

1 rUIm ~.r19 '(:fi. 
2. Melo Bl"~f!a 

O <) N 

"'!rtt.~ ~f$· 

nanle; Kp" ·r. 
f.)m<l:l" \Ütri2 
lruwl} t3t1nlhAIt~n. 

LolJe.;. :lI {'I'·!A. 

5'UPI.~IIlTES 

... ' ,'. (, Fr"p,.o. 

2 E~lri['o f?,,~o""rl-e. 
1 Jcfâo A."~lmnO 
t ~it;~0t', CtHnp()~, 

1 .. ., 

'3UPLI'"NTf:'i 

l. Alo"slu "' • 'al'v'~.hO 
.ReUt1"1et. 4~t. feira~ _ Ir rI' ... ..,. 

13. 

.secr"u'irio~ Gic1 qli"!~et A .)(.l:.\t 

Ll'gt.5h.:':lllC. PL !O. 

Comissão 
de Legls ação Social 

19 ME\1 F '10bl 

Pl'i:Etd .. nte; VJl1atdo Ll:n" - PTO. 

\, •. _ L-:;,:i·· .:\!"': " I CrrL.;!.IC -
i1'SD) • 

CO~.TPf)<;l("'O 

P. S D. 

TlTULARES 

Ruy CarnelrO. 

Wal.fredo Ourgel. 

Jt'l~t C..ltoYhe.:-1 Hicenctal!ol. 

Raul Q1ubert. 

ilJP~TES 

f. Left.1 ~',.~ ( I. 

2. LobãQ da SUV'Ira. 

:J. Eug€nlO I'"O;\ 
3. Melo 8r~gL 

U. O N. 

I. J<>!terson Cle AluI", 

~. SigelredQ I'<.checo 

i.5eb"Ho AMher 
PTwdente - ~.m!rO de i>lguel. 

"'$do _ (p"],"B). .i. JUI"J 'te 

Aloy&Q de o.nT'Va~.lO, 

MUt.oD CI!4l1lN3. 

1. A1'onso AtlD.03. 

a. DaIl!eJ lt11eger. 

3. João AgripU\l). 

I. Jooapbat Marinho' 

I. José Ka\1'ala 

P. T, S. 

J oS<! Ermil'io 

NelsOn MacuJan a",."c!o.dol. 

JúliO Leite 
ReunWet; 

Q'Jarta feita, "" 16 0"' ..... 

Secretário: Rooaldo FelTeb'a Dies 1. Oscar Fusos " •• ). 
2. Bezerra Neto flelal LegiSlativo 1'!.-8, 

(') Em subsUtulçlio do Senhor 
lelsoD Maculan. oomo titular. 

(.) - &-:.1 substituição rJP $8'0 
nhor José aulomard co:no 
titular. 

- Em SUbstituição aO· Se
Mor NelEon Maculan. oom<-

Vlce·Pre.s1denlo - Dollle1 Krleger 
- <UDN}. 

P. S, P. 

ec ''''osrç5.o 

Tt'ttJ'LAlttS 

VJctorlno Freire. 
Lobão do SUVeU3. 

Slgefreno Pacheco. 
Il\'Uson Oonçal ..... 

Leite Neto.· 

St1I'UN'IU 

1, José Ouloma:d (l. •• "ct;;.dol'. 

t.. Eugênio BarrOS. 

3. ~!.lene7eg ~entcl~ 

4. Atmo Fontana. 
5. Pedro Ludovfeo, 

(00) Em SU05t1tU1Ção do senba: 
maul') Silva, I,':omo titular. titular. 1. 

StJJS7ITV'TOS 
José Kalrala. 

stnJ-sr1'IVTOS 

Atlllo -

2. José 'r:airala. 

1'. 1" ~. 

l'lTOt' 3 

Amrt'l'"1' r lva (uce! 

lIel1 "-lr' " ~~·"ir3. 

Vivaldo Lima 
";Tl'P~ 11"'---=, .. , 

1. .~'trél'o V'€lnnn ,"';t. 
2 Pessoa de ~ue1roz. 
3. AntOnio Jurá 

,--

do). 

(.) _ Em S:l.bsHtuiçr-) no C!,,~h""l!' 

José GU'Jtxl.1rc eoIP<: titular. 
'(00.) _ Em suhs~'ta:ç~o' 30 

Amam., tU . -eo::no 
p -h::r 
·~t.l~~ 
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S'URSTIrvroa 

~. Melo Braga, 
Comissão 

de Relações Exterioreª 
<1l MEMBROSl 

1 
SUPLENTE 

Raul GUbe,tl 

1 --l"eunlões: Qulntas-fei,.., - 16 bo
.ras). . _ 

Prorrogações: 

Antolllo Carlos 
padre Calazans 

SUPLE/tES 

1. Dlnarte Marlns 

11. D, N.,'. 
'l'ITULARES 

EurlC() Rezende 
. nt"rnJo "'~ .• los 

Presidente - Jefferson do Aguiar I secretárl~-:- Eduardo 1&ul ,Barbas" 
(PSDl.. Auxilia, Legislativo PLolO. 2,' LoPes da Costa 

1. f..opes da Costa 
4. Zaear~n~ de AssUl}ção 

V1Ce~Pl'esidente - Passos -..ie Que1. C ~ .. 
1'.0' (PTBl. omlssao 

PI; , 

TrruLA. 

fUoyslo de Carvalho 
Sl1l'LENl'Z 

Mem de s .. 

Reuniões: ~;... felrJlr às 10 hora •• 
StTPL~ TEm 

~ecretArio. Vera de Alvarenga 
fra, Dficial Legislat1vl), Pl.r-1. 

Comissão 
do Polígonodàs Sêcas 

Ma-

F~esldente - .t.uy Cal'llelro eSD) 
Vice-:Pl'esidente - Auré1..J Víanna 
.(p.2'::')_. 

TTTT!tARES 

'Wi! on Gonçalve~ 
Ruy Carneiro . 

supLENnB 

1. Sigefredo Pacheco-
2. Leite Neto 

'. 'I B. 
nrULARES 

Dix-Sult _ado 
Aurélio Vianna 

SUl ~1'ES 

1. Argemiro de FlgueireClo 
2, Ar Q!1 dt Melo 

. .3, Julio' Le:te 
U, D, N. 

TlTUL}.':l.ES 

D!narte Mar:lz 
JOSé CândIdo 

SUPLEllTES 

1. João Agripino 
2. Lc')e.C: da ,Gosta 

Reu'r,lá::' 5a letras __ UI horas, 
"Seé~et.ário: Ney' Passos Danta.s 
·~uxiJI.'H' LegJslativo .. D'L·9. 

--' 
Coml:lsão de RedaQj~ 

COMPOS'ÇÃO de Se!juranca Nacional 
P. S. D •. ; 

'lITULARES 

Bencdfto VaUadares.: 
Fllinto MUl1er, 
Jefferson de Aguia.r", 
Aarão Stelnbruch. 

SOPLENTES 

1. Menezes Pimentel. 
2, Ruy Ca.rneIro. ,,/ 
3. Jose GUlomard (1lcencjador~ 
4. Vlctorino Freire. 

SUBSTITUTOS 

1. José Kalrala, 
P. ·r. B. 

l'ITULAREs 

pessoa de Queiroz. 
VIvaJdo Llma, 
Eduardo Catalão. 

SUPLENTES 

1. Oscar Passos. 
2. Argemlro de Figuelredo .. ,J 

3. Antônio Jucá. 

O. D. N. 

tITULAREs 

A!l tonio Carlos. 
José Cânqldo. J 
Padre D'alazans •. 
Árnon de Melo. 

SUPLENTES 

1. Da'nJeJ KrJeger. 

2. 'Eurico Rez.enae. 
.3. João Agripmo., 
4, Mem de Sã. 

• 

Fteunlõe5~ 5{1s-feiras ... 16,00 bo--
ras. . 

Secretario: Castejon J. s. sranco. 

11 MEMBROS) 

Presidente _ Zacarias de Assunção 
IUDNl. . 

V1Ce-Pre51dente - Silvestre Pé,l
eles (P'IB) , 

Reuniôes: Terças-feIras - lO,tro nu-
r~. _ .. I 

~OMPOSIÇAO 

pSD 

TITULARES 
José Gulomard (Licenciado); 
Victcrlno Fr~jre .... 

SUPLEN'l;ES ' 

1. Ruy CarneIro 
~. AtiUo Fontana (o) 

SUBSTITUTO 

2. José Kalral. 
P.T.B. 

- TITULARES 

Silvestre Pérlcles 
Oscar Passos .. 

. SUPLENTES 

'1. Dtx-Hult Rosado 
2. Vaso., 

~ARES 

Irlneu Bornhausen , 
Zacharias de Assumpção 

SuPLENTES 

1. Adol!o Franco. 
a. Eurico Resende 

P,S.P. , 
TITULAR 

Raul GiubertJ 

SuPLENTE-

secretário: J, Ney passos Dan tas. 
AüXUlar .Leglslatlvo. PL-? 

. Comissão de Transportes. Co' 
'.>, municações e ,Obras Públicas. 

'5 MEMBROS), 

Presidente JOSé Fellctano (PSOr. \ 
,;V1ce·presidente - Irineu Bornhau ... 

sen 'lUDN). . 

PSD 
TrnruP.!S 

José Felicla.no 
Sebastlio Archer 

- 1. 
SUPLE/'!'ES 

Jefferson de Agula.J 
FlllDto Muller -, Z. 

,j ,. 

j, 

p'IB 

TIT'ULARES:, 

Bezerra Neto 
LIno -de Mato! 

SUPLEN',uoll' 

1. SUvac:::tt'1I!! Péricles 

UDN 
\ Tmn. .. 

lr1neu Bornhau.se~ 
SUPLENTES 

. Zacharla.s de A.s.sunÇá~. 

1. Miguel Couro Reuniões: Quartas-lelrJlS _ l6,OD 
fteu'llões: Quintas-Ielras _ n.8 bo- boras.· I.' 

rrun • SecretArio: Alexandre Ffaender,. 

" Preside:..1ta ~ 'Dux Huit Rosado 
l<PTB) • 

Oflclal LegIslatIvo, PL-6. Secretàrlo: Alexandre Plaendel, 00- OliClal Legislativo, PL-8.' 
cla) Legislativo PL .. 8. . 

, Vice·P. ;os.Ident,~ - Padre CaJazans 

COMPOSIÇ1o 

P S D. 
TITULA.REg 

walfredo Ourgel 
Sebastlào Al'c.her 

srrp.:.IINTES 

1. Lobão da Sl1velra. 
3. José FelicianQ. 

SUBS1TlUTOS 

I, Menezes P1mentel 
p, '[, B, 

TI'rtJt.AREs; 

Dt.x~Hutt Ro.mdo. 

SUPLENTES , 

Heribaldo Vletra 

U D N. 

-nTtTI ~RES 

Padre Cala:1.ans. 
Julio Leite 

. fUPI.l';NTES 

1 João AgrIpino 
3: Josarltlat MEtr:nho. 

<Ucenclodol , 

Reunlões~ 4~ FeIrfU A.s 16 horas 
Secret"rlO:, 'Sa-r~ AD1'allao, .Jfunal 

t..eg1s1ativo. PL-8. 

Comissão de Saúde 
115 MEMBROS). 

PresIdente _ LoPes da Oosta 
ODN. 

Vice-Presidente '- Dix-HUlt Rosado 
tPTBl 

COMPOSIÇAO 

p, S. D. 

TITULARES 

Pedro LudoviCO 
Slgetredo Pacbeco 

'" SUP;"ENTES 

1. EugenlQ Bastos 
3. Walfredo o'urgeJ 

P.I.B. 
-TITULARES 

Obs.· Huít Rosaao 
Suplentes 

Antônio Jucá 

• 0.0.1-1. 

SUPLIr.NTEl3 

Lopes da Costa ' 
SUPLENTE 

Padre Calazans 

'O) _ 'Em substituição a. Sr. 
GUiomard. como tttulM, . 

-
Comissão 

de Servico Pú~lico Civil 
'1 MEMBROS)" 

Jose Comiss'ão Especial do Projetill 
. de Emenda à Constituiçã<1 

nY 2. de 1961. 
DiSpoe Sótlre: Altera Os art!

gos 26, 56, ta. 60, 110 e o pará
grato (UllCO <10 ar. 112 da Cons-
titul~áo .Federal. . 

Presidente - Silvestre P é r I c 1 e • 
(P'IBl. 

organzzação administrativa 
elo OlStrlto .Fe<1eral. -1. 

Vlce-Presldente.- LeIte Neto (PSD) , - vencunentos doa desembar_ 
ga.dores do l'tlbunal de Justlça. 
do D1Strlto Federal; COMPOSlçlq 

PSD 
. TtTtrURES 

Leite Neto, -
Slgetredo pacheco 

SUPLENns 

1. V:ctorlno l'''relre 
2. BenMlto V~ladar.ea 

, P'IB 

TrTut.AR~9 

Silvestre Pér1cles' 
Nelson Macula0 I1lcenclaélO) 

,SUPLENTES 

1. Edm undo Levl 
2' Va.go 

UDN 
TITULARES 

~ntonlo Carlos' 

- ,eglme de rende.. ao Olstrl
to E'eaerru; 

_ compO$lçãcl . da Câmara dos 
Depuoaaos e do Senado Federal 
• do Tnbunal Superior ,Eleitore.l: 

- prooesso de escolha do Pre .. " 
siaente e do Vlce·Presidente do 
'rtlbllllal ~egiona! li'leltoral de 
Dtstrlto Fed.erat: 

- aPUca,çao da cota do impOSto 
de renda I ~ir.'lda aOs Munic1 ... 
plOS; 

-Eleita em 15.-6 .. 1961, com~ exceção 

- Lr ,tt~k.~~8 S~~::a%:: designado em 
SU'2-J962, 

_'lson Maculan - designado em 
15-5-1963, 

Lobao da Silveira - desigmi'do em 
~3-4-1963, . 

LoPes da Costa - designado em 
. ~9-IO-1962, 

J 
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Até 14-12-1962 _ Requerimento nú
!nero 61l~61. aprovadO em 1~12-61 ~ 

Até 15-12-1963 - Requerlmento 
/lO 778-62. aprovado em 12-12-62. 

Membros - PartIdos 

1. Jeffersou de Aguiar - PSD.] , 
2. Looao da Silveira - PSD. 

3. Ruy Carnelro - PSD, 
4. BenedIcto Valladares _ PSD'J 
5. Wilson aon~aLVe.s - PSD~ Membros .....; partidos 6. Silvestre Pér1cle.s - PTB. 

! Jefferson de Ag'Jiar - Relator - 1. Bezerra Neto - PTB. 
P::;D. 8. Nogueira da Gama - PTB, 

Guido Mondill - Designado em 30 Comissão Especial do Projeto 
de outubro de 1962; I de Emenda à Constituicão 

Jefferson d~ A ,;ular - Deslgnodo n9 10 de 1961 -
em 23 de abril de 1963; ,. 

Ruy Carne1ro - DesIgnado em 29 I- ' Acrescenta paT8grato ao art. 15 
de a'orll de 1963' dt. Constit.uição Fede1'aj <aplica-

, cão da up.rcela provenlente das 
ElU'i~o Rezende - Designado em 23 cotas de imposto;!: destinaáas aos 

de abrll de 1963j MunicipiOS). 
2 .Lobáa de. Silveira. - PSD. 9. Barros carvalho - l'TB. 
3 RUy CarnelrQ - PSD. 10. DanIel Krleger - UDN. 

I Pm to FerreIra - Designada em 23 Eleita em 28,2 .1962, sal'7.~ ~ Srs. 

I 
de abril de 1963; SEnador"'s: 

4 Benedlcto VaJa.,-,'are,s -' PSD 11. Lopes da COsta - UDN. 
5 WiLson Gonçalves - PSD.. 12. Milton campos - Vice.Pre~ 
6 NelSon MacUlan - f'l'B. - UDN. 
'I Silvestre Péricles _ PTB. 13. Henbaldo Vieira - ODN. 
8 Nogueira da G9,ma. - PTB.. 14. Ruy 1?a.lnteira - UDN. 
9 Barros oarvalho - P'I'B. ; 15. AlOYSIO de Ca·rvalho PL 

110 DaUlel Kneger - Vice-Presiden- 16. Moem, de Sá - PI.,,· 
te - UDN, 

11 Lopes ela Costa _ UDN. 
12 Milton aampos - UDN. 
13 Herlbaldo Vieire. - UDN. 
14 Ruy Paunelra - UDN 
15 Aloysio de Carvalho PL. 
16 Mem ele Sá - PL. 

Comissão Especial do Proieto 
. de Emenrta a Constituição 

n9 3, de 1961. 
Altera o § 19 do art. 1&1 da 

ConstJtulcao Federal. 
lAposentadorla do fUDcionárlo 

Sfls trinta. anos. de serviço). 
r Eleito em 21-5-62, salvo os Srs. Se~H 
badores: 

L()I)ao àa SHvelra 
Wl.LSon QonCaJves e 
Anlaury Silva, àesignado em 23 de 

abril ele 1963. 

Prorrogações: 

Até 15·12~1962 - Requerimento nu. 
8!lero 610·ru a.provado em 14~12·1961, 

Até 15-12·1963 RequerImentc 
numero 798 ... 6~, aprovad.o em 12 de 
~ezembro de 1962. 

Membros - Partidos 

1 Jeffer.son de AguIar - PSD. 
2 f,,(lbâo C1a. Sllvelra - Relatório 
~SU. _ 
3. ltu, Corllelro _ PSO. 
4. Set:eCtito valladares - PSD. 
5. Wllron. Gonçalves _ PSD, 

,. cl1vestre perIcles - Relator 
prB .. 

• 1. Rmaury Silva - PTB. _ 
O, 0, N. 24-8-63 IS.1'_1 p~ 2.132 

8. ,Nogueira aa Gama _ PTB. 
9. Barros Carvalho - PTB. 

!LO. Da.ruel Krleger - ODN. 
U. Lopes aa Costa - UDN. 
:1;1, Ml1ton campos - UON. 
13. Ruy Pa1melra _ ODN. 
14. HerlbalàO Vieira _ ODN. 
15. AlOYSio <le CarvaJIIo 

dente _ flL. 
i16, Mero elo Sá _ PL 

Ptc.sl· 

Comissão Especial do Proieto 
de Err~nda a Constituicão 
n9 4, de 1961. . 

.Dá nova redação ao item II do 
art, 95 ela COD.StltUlÇão Federal. 

UrreoutibillOade doa venc1men~ 
tos aos juizes,. 

Elelta em 27~6~61, sa1vo Os Senh().. 
rea Senaóores! 

Lopes d.a Coste., designado em 29 de 
outubro de. 1962: 

.tObao da Silveira, designa"do em .l3 
l1e a.bril de 1963; 

Bezerra. Neto, desIgnado em 23 de 
a.bril de 1963. 

prorrogaçôes: 

Comissão Especial 00 prOjeto 
de Emenda a Constituição 
n9 .1 de 1961. 

Dá 'nova redação 80 art. 65, item 
[. da ConstltUIçãO FederaJ •• 

I DISpõe sObre as matérias da 
competênc1a privativa elo scnan() 
inClumdo as de propor a el'one 
racao dos Chefes de missão diplo· 
már:.lCa. de cal'ater ~~rmaneIlte (
a.provar o estabelecimento, rOmpi
mento e reatamento de relações 
dlplomatica,s com pases estran
gelros,) 

'Eleita em 4 de outubro de 1961. sal· 
vo os SetUlore Senadores: 

aUlao Mondln - designado em 29 
dli\ outubro de 1962; 

VlvaJaO Llma - designado em 30 
de março de 1962; 

RUY CarneIro - designado etn 23 
de ab:-U de 1963; 

Wilson Gonçalves - desIgnadO !m 
23 d.e abrH ce 1963. 

EurICo RezenOe _ designado em 23 
àe abrU de 1963; I 

PUlto Ferrelra - deSignado em 20 
de abrU de 1963; 

Amaury .Sl1vQ. - designado e111 28 
ele abrU ele 1963; 

Prorrogações: 
Ate 15 de dezembro de 1962 _ Re· 

querimento n9 "'~1~til. a.provado em 14 
de dezembro de :'961. 

Até 16 de 1ezembro de 1963 _Re_ 
quenmento 09 780-1\2, aprovada sm 12 
de dezembro de 1962 • 

Membros - partidos 

1 Menezes !imentel '- PSD, 
:I WUson oGnçruves _ PSD,' 
3 Lobão da Silvem-a - PSD. 
oi Ruy CarneIro - PSD. 
5 Gmelo Mondln - PSO_ 
6 Silvesne EJéricles - PSD 
7 Vivaldo Lima _ PTB. 
8 Amaury Silva - P'I'B. 
9 Ptnt,o Ferreira _ PTB, 

10 EurH!o Rezende - UDN. 
11 Dame! Krieger _ UDN. 
12 Milton Campos· _ UDN. 
13 Heribaldo Vieira. - UDN. 
14 Lopes da Costa - ODN. 
15 Aloysio de Carvalho - PL. 
16 Lino de Matos _ P1'N, 

Comissão Especial do Projeto 
de Emenda à Constituicão 
n9 8. de 1961. -

Acrescenta Item ao art. :;ç de 
Capitulu n _ Presidente óa Re· 
pÚbl1c:, _ da Emenda Constitu
cional D9 4. de 1961. que tnst.ltulu 
o slstema ?arlamentar de govêrno 

"(SObre a exoneração. por pro
posta do Senado do chefe de 
missão diplomátlca de carâter 
permanente) . 

.Bezerra Neto - Designado em 23 Lopes da. Costa' _ deslgnado etn 
de Qoril de 1962. 30.3.lP62; 

AlllalU'Y Silva - de.51gnado em 23 
abril de 1962, 

Prorrogações: 

Até 15 dc' dezembro de 1962 -
Requerimento nQ 608·61. aprovado em 
14 de dezmpro de 1061. 

Até 15 de dezlllllro de 1963 -
querunento ;r.9 781-62. aprovada 
2 de dezmbro ne 1962, 

Membros _ parUdos 

1 -Menezes Punentel - PSD 
2 Ruy Carneu'o - PSD 
3 Lobão da~ Sllveil'a - PSD 
4 Fefl:ersOD de AgUiar - pSD 
5 GUldo Mondin - ESD. 
ti Pinto Ferreira - PSB. 
7 Bezerra Neto _ PTB. 
8 AraLlry Silva - TB. 
.., VIvaldo LIma _ PTB, 
10 Damel. Kfleger - UDN. 
11 Eunco Rezende _ ODN. 
12 Milton Gampo3 - UDN. 
13 Henbaldo Vielfa _ UU~. 
14 Lopes da Costa - U!JN. 
15 AloySio de Cal'valho - PL. 
16 Lino de Mate.. • PTN. 

Re· .m 

Comissão Especial do Projeto 

Guia0 Monlin designado 
29 !(1.19ü:J; 

Wdson Gonçalves 
23.4.1963, 

- oesignado 

s,ur;co Rez{!nle deslgn:nl0 em 
'!3.4 '963; 

João' Arl'ipino 
J3.4.1983; 

- dcslgnaJe em 

Silves tre 
~,) 4 1963; 

p ,. ic1es des:gnadl"i 

Catter.f Ptnh~tro oesignado 
Z3.4 1963. 

I ; Nogu·.::ra. dz. Uhma _. r.13. 
8 B:lrros Carvéllhv _ t j B 

9 \I~gr. _ ?rb. 

,0 
de Emenda à Constituição 11 

.\-:i1ton Campos -

Herib tldo Vl€lra 

Lrll~ 

UUN 
Lope.~ da Costa _ UU.'1 

Joflo Agrip,!1..: - UU:\. 

Acrescenta Uspos:tivo ao artlgc. 12 
15 revoga O item V e o § 61,1 do la 
artigo 19 su'1stitUIU o § 59 do ar· 
tlgo 19 e o J,It. 22 da ConstItuição 14 EurÍl'c f}ezende - U U:-J 

em 

em 

em 

em 

(Modifica ú regime de dlscrlrni~ 15 !os'-1uhat MarT/',he - S jf'~erlOa, 
nação de rendas).' .6 Llno de ~·.1ato.!. _ PTN, 

Eleita em 20 de novembro de 1961 ~ 
salvo Os Srs SenaOores: . 

Barros Carvalho - Designa·do em 
30 de março de 1962; 

GUlda Mondin - Designadr' em 19 
de outubro de 1982: 

JefferSOD de Aguiar - des1gnade 
c~ 28 de abri! de 1963; , 

Ruy Carneiro - designado êm :A3 
elE abril de 1963; 

EUr1co Rezenúe _ designad(. em 2:i 
de abril ele 1963; 

Amaury Silva - destgnade: em 23 
de abril de 1963; 

Bezerra Netc - designado em 23 
de a.brll de 1963; 

.Prorrogações: 
Até 16 de tlezemb1"() de 1)62 _ Re· 

querimento 0.9 605~6t, aprovado em 
14 de dezembro de 1961; 

Atl:. 15 de dezembro de 1963 - Re~ 
querin.ento n9 782~62. apr.)vado em 
12 de deze-mbro de 196~, 

1 , 
Membros - part1::ios 

Jef1e:soD oe AguJar - PoSO. 
Menezes Pimentel - flSD, 
FUm to M Uller - PSD, 
uUldo M_'ndln - l?~D 
Ru,) CarneIro - PSlJ. 
Amaury .!:)llva. _ i'TE. 
B':1:,ros l;arvalho _ PTB. 
Argerr.lrc P1gup.lrei!o - i?'I'B 
Bezerra Net.o - f''TB 

Comissão EspeCial do Projeto 
de Emenda· a ConstltUlcão 

·nQ 11, de 1963. . . 
Acre~,-,. t rdrrli:!""t,~ 4" e 5" ao 

al't 208 da Const.jt'l çâu F'edt'lal 
ICriar;3(. .'. novos Mun,('\~}'os\. 

Eleita em 28 3 1962 salvo os Srs. 
S€n3.F.ores: 

úuldo Mondln _ de.itgnndo em ., 
:.l11 10 196~; 

Wilson Gonçalves 
~3~4·19C3; 
~,mco Rezende 

J:~-4-1963; 

deSIgna do em 

deSIgnado em 

João AgrIpino - designado em 
13-4-1903; 

Cattete P1nhelro - de:;1~nado em 
LJ-4-1983 

ProrrogaçãO: 

Até 15-12·1963 - Requer'memc D.i' 
/IH-52. llD!'(Jvado em 12·1;.!-tl~. 

Membras - partidos 

1 JetterslJrJ de A.guiar - PSO 
1 Wi/s"o Uvuçalve.s - PoSD 
3 RIJ.~ Carnelro - PSD 
4 , 
, 

'Ú) 

Lfnf!o da Sl]velra - PSD 
Gu,ao Mf nl'1m - f'SD 
SlIVf'.'-lte. f'f>rlcles - P'1'B 

Ate 15·!:!·t962 - ReQuerimento na· 
onero 609~61. a.provado em 14~12-61: 

3 
4 
5 
6 
1 
6 
9 

10 
11 
:2 

.z!neita em f; de outubro de 1961.· 13 
salvo os Sr5. Senadores: (I. 

Danlel r{fT€gf' _ IJUN. 
EurlC(' Rezf'nde _ UDN 
Milton Cempo~ _ ODN 
HerlbalJo v;elra _ UDN..tI 
Ruy Palmeira - UDN ? 
Aloys,f. de Carvalht' - PL. 
Llne de Matos _ fTN. 

1 1I.j'!\!lw;ra (M Uama. ~ PTB 
H Bttrrõ ... Car'v;llhu _ PTB 

\1i1wn Car.:p~ - UUN 
H",,.:t)<!:nll \Í1elra - üUN 
Eunr'(I {~1~nde _ UDN 
Joi'l, '\gr:pJr.o lJ!.lN 
LOpp.~ da ('cl·ta _ UDi\! 
'\JoV:-IU 1r CarvaJh, - pt, 
M';ITIl{'\ COllto _ .PS11t 

\" 12 
'1~ 
I. 
15 ., Até 15.12·63 - Requerimento, nú

mero 779·62: RorovEt.do em ]2-12:-62. 
Vivaldo Linl8 - De.sienado ern 30 lt 

te março de 11:162; 1" r.-· - p Plnheiro _ PTN 

,) 

... 
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pomissão· Especial do ",foje!oComissão Especial do Projeto 
de Emenda_a: ConslItulçao de Emenda à, Constituição 
n9 1, de 19o~' _ n~ a, de 1963 -, 

10000lnàr:oda Oáman 1I<l. 
Depu Lados) 'i: 

Comissão 'fspecial' do ' Projeto 
de Emenda à Constituição 
nQ 3, de-19,62. 

!DiSPÕe ,ôbr~ a data dl1 plebls· 
Cito prevl~to_ ll- Ementi5 -Const1·. 
tuclonaJ, .~ Q ~ _... . 

··(AUers .Q 't'edaç!O do wi. 1-86 
ela ConstituIção. referente e. oOrt .. 
gat.oriedade de ·cóneurso pars a 
1.nvestJdura em cargo inlclaJ os 
carreira, -tnstituindo·,.a prc'ibiç:âC 
<ie nomc:acôes int·erinaS). • 

Que dá nova ·redaçâ.o 3.0 1 IV' ti, Eleita em 10_·'1 :Hi'-ô2:- $ll.1VO os -Srs 
art. 28 da Con5t,ltU1çáu Federal Senador~: - ~ .. ~ 

r Eleita em 10-5-1962. salvo oS Sra. 
63enadores: 

Menezes. Pimentel 
l6-5-1.62; 

deslgnadQ em 

designado em 

~atonomta dos -Munieip~l. 
Oesignaçâo em 22 de outtlbro de llJó,;·. 

WilsOl1 GonçslceS_ 
Leite Neto" 
João AgripinO. 
Eurico Rezende e 
Josaphat MaJ. in1lO 

23.4.1963) • 

PrOrrOgêçlio: 

(desIgnado em 

Janeiro de< 1964 

Eurico Efesimdé; 
JUlio LeIte ~destgna jos em 23 ctd 

abril de 1963l. -
. Prorrcgaçã~: 

Até 15_12,,19t13 -.. Requerlmento 11' 
190-62, aprovado em 12,12,1962; 

Me!llbros _ Pa.~ ~idos 

1, Jefferson de Aguiar '- f'SD 
2.' Ruy C!iruelre - p~.' 
'3. Lobão lia SE~e1ra ~- PSD 
4. y'iLson Gonçalves - PSD 

'5. Benedito \"'al~adal'es - PSD 
~6. M .. nezes Pilli-ente1 -' PSD 
_7. Vago _ PTB- ~ - , 
8. Nogueira -da Gan:~ - 'PTB 
"9.' Ba.rras Carvalh - -PTB' .-

10. Mílton t..'anlPOS' - -UDN. I WUSOD Gonçalves '-
113-4-1963; 

Membrl)s - Pa·rt1doz 

JeIt~rsoD de Aguiar _ PSD; 

Ruy Carneiro _. PSD: 

WUSOll Qonça1"1eS - PSD; 
Jose FeUciano _ PSO~ 

Lobão da SU"e1ra - P$D-; 
Be~m. Neto _ PTB; 

Edmundo t.eV1 - PTB: 

Até 15 . li. 19tt3 áequer!rnento n\' 11), B~!"iJa1do Vieira - .UDN 
12. Josapha. arinho - tJl)N , Leite Nato - designado em ...... 

23+.1963;, ' " ' 

Eurico Rezende - -
",113-4-1963; 
'-;'-"João 'Agripino 

!l3-4-19c3;- ' 
Aurélio '\~lanna 

23-4-1963. ' 

des1gna do em 

de.slgnado em 

designado em 

Prorrogação: 
Até ÚS-'t2-19S3:.--';' Í<eqUerjfller.r~ ,0.9 

.~85-62. aprovatlo em 12-12,1~~. 

M.embros - PartidOD 

1 Jefferson de Aguiar'- 'PSD 
2 Wilson GonçaJves - PSU 
3. Ruy CarDfHro - PSD 
4 Lóbão da Silv.eira - PSO 
6 LeIte New - PSD 
6. MeneZes PImentel - .. ~SD 

,.~. Silvestre Gerlcles - PT B 
I, Noguell'a da Uama - PfS 
9 Barros Carvafho - PTB 

10 Milton Campos _ UUN 
11 HeribaJda Vjeira - 'ODN 
:12 Euricl) Rezende - llDN' 

. 13 João Agripino - UDN 
14 Dun1H KJ'leger - UUN 
15 ALOYSiO 'de' Carvalh0 - PL 
18 Aurélio Vianna - PSD 

Comissão Éspeciaf do Projeto 
'de ',Emenda a CO!1stitUlcão 
n9 2. de, 1962.· . 

nnstttL(j Dó~a d1scrlm111atão de ' 
rendas em favor dos tJuniClptos 

'brasileuosl , 
Elt:1ta êm ~3-5-19G2, sal'~O os $tS, 

Senadores; 

WUson Gontolves 
~3""963; 

des.lg:na"do em 

Leite 'New _ -de:::ignado em ...... 

Argeml~o de Figuelredc PTB, 

'Mato -araga - PTS; 

Mi.ltOD CaJIlPQs. p,reSidenU; - ODN. 
~10YSjO de Oarvalrc _ UDN; 

Afon.;;o Arinos - ÚDN: 

Eurico Rezende - UUN: 
Jos~pnat M.A.nnho (Relator) _ Pe· 

quenas Re'pr~sentações; • 

. Au.réllo Vianna - E'equenas Repre· 
senw.çóes: 

Júlio Leite (VlCe-Preslden~) 
l?eqUE'nas depf,eseô,tnções. 

, 

Comissão Espe~lal para estu
dar a situação da Casa da 
Moeda. 

17 M}n-1.13R.oS) ;-

Criada em 'vtrtude da -Lprova· 
çdo do lieqUe1tmymt " .... i.j~-63 do 
Scn jetterson de Agulaf. :a ses·' 
s10 de 14~8~6~~ • 

- Oes1~!l,ncão em "9~S·1003 

Membros ..... Pr..'Ttta08 . ' 
Jefferson Ge Ag;~t~llt I:' , . .:nte) 

P{3T .. 
Wll,~.()n :Gonçnlve! -' PS~ 

!\~tbur Vlrgilio _' p'ra 
Edmundo, Levy ..... PTB 

Adolpbo ~~nco -" JD~ , 

787·62, a.prova.do em 12 12,1962. 

- '.demJJNs - Partidtm ~. 
1. Jefle=o d. agUiar _ t'$D 
2, Wilson Gonçal .. " - I?st:: 
-3. Ruy Caruetrc .- PSI.>. 
4, Lobão d. 'SUve1ra' - t'SI: 
'i). Menez~ 'PWente.1 - -PW 
O, Leite, Néto - PSD 
7. SUves1ite !'er:el .. , - PTB 
a. Nogueira <la Gama - P'rD 
9.,Barros>Oan-alb<; _ PTB 

10. ~i:ton -C=P98 - UDN 
11. He:!baldo VUra ..,. UDN 
12. João Agripino '-, UDN, 
13. 'Eurico Rezende ..;. UDN 
14. P""iel' Krteger -' UDN 
15 Móm de Sa _ PL 
16. Jos.pnat M.rlIl~o -' ·S/lrgend. 

. Comissão Especial do ,Projeto 
de Emenda a Constituição 
n9 5 de 1962. •. 

Dá nova redação- ao :Jl1;. 20 ,da 
OOllStitu,ção. ' 

(Determ:na ,: ('entrega B.~ Mu" 
hicípi-r...s de 300/" 'da arrecadilçâo 
dos f$t..a-dos quando excet1er as 
rende·s mun1crpataJ', 

Eleita em !;J 9 1962. sal<o os Sr •. 
Senadores. 

WilSOll Oonçfllvea 
Leite Neto 
Josaphat Mar-tnbo 
E"Ql'lCO Re.sende 

M1guel Couto u:~ê3!g:n: () IOn~ 23 ~e 
aorU de' 2.963; • - ~ . ~ 

" prc.rrogáçâo: 
Ãté 15 12 tOnS ~- R.eque-rlmento n~ 

169,62.aprovBdo, em 12 12 6:1. 

'MembfO.J - ~~lí';Dt!: 
. t. J effer.$on .te Aguiat _ PSD 

2,' Ruy ·Carneiro ~ - PSD 

13. Daniel ~eger - OD * 
14, EuricO Resende - UDN 
15, Mem de Sã -' PL 
16, Julio '..Iejte _' Pl\ 

Comissão Especial ·do, Projeto' 
de El!lenda à Constituição 
09 7, de'1962.c 

9 

Revoga a Emenda ConsUtuc!o-: 
_na!' 'n~ 4. que_ lnstitulu.;;.o: slstem.a 
'partamentar de go1érnO (, o art. 
1H da Constituição t~dera:1, 'd.e.la 
(I. setembro de 1946. , ' 

Eleita em 6,12.19{.~ salvo os 51'5'" 
. Senadores . 

~ikotl Gonoo.lvea' 
EurIco Resendb 
AmaurY 5U·h _ e' 
ttaul Gtubertl tdestgnados em. 2J 

C:e a.:..rU ,~e 1963'. ' .~ 

Pro:'t:o~pçÍ1o:_ -

At.é 15; 12 ,1961 _ Rpquer1.t\1ent~ nO 
791-62.. aprr-vado em 12 12 19«2; 

Membros - Pa.rtldl)S, -

1. Jefferson de Aguiar - PSD 
. 2. Ruy Jarne1ro - PSD 
. S. Pedro LudovlCC _ PSD 
4. Wilson a'"'nçai"res_ - PSD 

'5. Benedicto Valladares ...=- PSD 
. 6', Menezet; Pimentel _ PSD 
7 ,Antaul'Y Silva. ,_ ieTJ3 
9. NOl!"lll'lra d" o '1G.me; - P';I'B 
9. BRrrD~ CarvB,Jho ',_ pro 

10. ,MHb:nl Camt)OS· .;.. OUN 
11. Heribaldo vf~ira.' _ UDN 
12. ~Eurlco Resende, .... 'UDN'~ 
13. Da:l!el n:rtegr:'" - UDN 
14. João Agripino _ UDN 
15. M.", de .~â - Pl 
-16, ' Raul.Olubert - PSP 

23' 4-1963; , 
Josaphat Marinho _. de·~:gr.9d(J i'.m E!uriCo Reze-nde (VIce,PresIdente). 

~3-4-1963; UDN 

S, Lobao <la IIUvetrn - PãD 
W,lson Gonçalves - PSD 
Leite' Neoo - PSD . 
Menezes ,Ptmentel - PSD 

A. 
5. 
6, 
7. 
B. 
9 .• 

Comissão' !:speclal do Proleta, 
de ,Emenda a Constituiçãt 
n9 1. de 1963. .,' 

EUflCO Rezende 
23 ~~ HJ63: 

d.eslgnado tltà .~ Jooapbat M~arinhO - ~\ r.,eg:o""Judt 
/' 

Ptorrúgoaç§.u! 

Ate 15 12 1~62 ...;.. RC'qum1mento DU 

~UG'62. avtoVu,do e~ 12 l~l '1962. 

Membros - P!U"tJcl~ 
Je!terso"Q de A.g')1aI _ P.SD 
WIlson Guuç.à.lve ~ - . PS1~ 

, , 

Comissão Espeoiàl para o es' w. , . 11. 
,tudo das·' causas ,nue difícul- 12. 
tam a Ilroducão a~ro:llecuá-l:: 
na e suas repercussoes ne- 15 
gativas na exportação.' 16, 

VagO - PTB ' Altera a ~redaçã.o· do, tnctno IX, 
do ar.t, 151 daConsUtulÇ!lo ,re
ferente ao trabalho de menores 
a mulhel~es e ao trbalbo em tn ... 
dústria! insalubres}" 

'b~Slgi,.da om 23-;4-iilD3 

:rogueira da- OLma _ ..... PTB 
Ilarr",,' a .... atbO - P'l'B 
Milt.m Campos _ UON , 
lIeribaldo Campoa ;.,. -ubN 
Josapbàt 1\"1111'tnhO - 'U01'& 
DanIel Krteg:- - ODN, 
Eur100 Resêo.:de '- ODN Mem de Sã, _, PL Me.mbros - t'6rt140s 
Miguel Oouto - E'bP I. ,Jéf!erSOn ,de Ag"lar' - 1'80 

~--' -~~ '<' f a RU)' 'Carneiro - ps~ 
3 ,ftUj'" Carneiro··-. PSD, 
4 Lobâo da Sibeira -' PSU' 
"5 ~ Lelte . N~t(J - -PSO ' 

l Criada em virtude to' ReQue· 
r!: ..,to nt,J );'69·~61: ào S" SenadO! 
JI)S~ Enlttrio. n:ptQt'Q4c níl Se.!3i· 
de 2\.:~B~\1}63) , 

CÓmiss[;óEspecial' do 'Proieto 3, LobAo da SI]>elr', '- PSD , . 
" 

"J.enp.zes Ptmerttel '_" P,sD 
Silvestre ~értcíes ':" P'í'B 

~ Nu~:ietra ali Gtt~ - P'rB 
9 Barrós' Carvalho - PTB 

,5 .\lEMBReSI 

M>:!mbros ..... '~,1rtld~ 

José F'elic;ano ._ PSU , 
Sigi'frr.do P~chcco íV1Ce-·p:'t.'stõent-el 
.. - PSD .,'~ , 

de Emenda ,à 'Constituição ~L Wl!Wn'OoaqaJ ... - PSD 
n9 ,6, de'1962. ", _,,' 5, ~1enez .. P'Ulent.I:·- PSD 

Alter. • ,ed.ç~o ~oi 'li I' • 6 ~el'ibe!do ITlelra - paD -
!~ do a..rt, 6Ó -da r:onstituiÇ~ 1. !\m!lurr Sill'e, .:- PTB 
Federat 8, Se1;P.rra 'Neto - pro 

(AWl1ent!t para' ,4 o nOrr~erõ, de 
represwtu.lltel dos E.stàdo~ ,e do 
DiStrito FE'dernl ho , ,cuadol • 

9,' V.gn ,-,- I"TB 

i 

10 Mílton campos' - UDN 
l{ He:ibaldo 'Vieira - UON 
12 ~ J~saph{\C M:lrín~IO - ODN 

. 13, Etlrlco ~l~zer~de _ UDN José Ermlr1Q fP:'N·,lctonte. -. pTJj 
l..opcS da Co~t:l -. UDN 

Eleita em 13,9.1962, 'ialvJ os Srs, 

20, Sil~e$tTe Pét'ICJes - ,PTB. 
11'. Arthui' \firgi!lO _ P'l i1 
12, i!:l1rtco Rez.ende - UDN 
13 'Mi1wl"' Campos - ,·Ol)N . .' 
14, 'Joâo A.grlp'no'~ UDN ' l _14 l1:J,:uel Krieger -- OUN " 

15 . AloysIo de ''::nf'\'nlht-j" - ?L. 
1't1. Llno -<i~ Mnttc.s - P'1'N 

Aurélio VHmnl:t (-Re,:,:ur) 
nos pa,rtfdo$, 

peq.ue-
Sena(fore.s· -

'Jogaphaf MarInho 
V1Hsbn. G-onçl\lves 

'15. JMnphlÜ Marinho.- $ leiIt"nda r 
16, AloysIo, de Carva,lho - f'L 

: 
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Comissão Especial do Projeto 
de Emenda a Constituição 
n9 2, de 1963. 

Altera Os ar"'. 141, 146 e 147 
da Constituição Federa! ('referen~ 

, te ao direito de propriedade>". 
Designada em 23-4-196:1 

Membros - Partidos 
1. Jefferson de AguIar - PSD 
2. RUy Carneiro - PSD 
3. Lobão da ':mveira - PSO 
4. Wilson Gonçalves - PSD 
5. Menezes Pimentel - PSD 
6. Lolte Neto - PSD . 
7. amá ury Silve. - f'TE' 
8. B'.!zerra Neto - PTJ3 
9. VagO - PTB 

10. SilvEStre Pér1cles - PTB 
11. Argp.miro <te Figueiredo - PTB 

. 12. Eurico Rezende - ODN 
13. Milton Campos - UDN 
14. Van:el Kneger - ODN 
15. Josaphat Marinho - S. legenda 
16. Aloysio de carvalho - PL 

Comissão Especial do Proieto 
de Emenda a Constituicão 
n9 3, de 1963. 

Da. nova redação acs art!gos 
n .... s 26 e 63 da Constitu1ção Fe
deral (admInistração do Distrito 
Federal e matéria da competên .. 
e16 pr1vativa do Se.1.:.ldo), 

Eleita em 2-5-1963 
MembrcB _ Pal't1do,e 

1. Jefferson de Aguiar _ PSL 

2. Ruy Carneiro - PSD 

i. WiLson Cl<>nçalves --.i'Sn 
ã. Meneses Pimentel - psn 
6. [,elte Neto '"" PSD ,. Amaury Snva _ PTB 

8. Bezerra Neto - PTB 
9 vago _ PTB 

lU I.!.d H\rdo Catalão - Pl'B 
11 v 1~concelos Torres - na " 
12. Eurico Rezende - UDN , 
13. Milton campos - UDN 

14. Daniel !trieger - ÍlDN 

16. Aloysio de 
Pllrtldos 

Carvalho !;'equenO! 

16. Josaphat 
Partidos 

Marinho Pequenos 

Comissão Especial do Projeto 
de Emenda a Constituição 
n9 4, pe 1963. 

Dê. nova redaçã.o aos arts. M e 
45 d' COn.stltulção Federa!, par. 
cOllceder imunidades aos verea.· 
dores: 

Designada em 20-5-1963 

. senadores - partidoa 

Jefferson de Aguiar - l?'SD 

DlARIO 00 CONGRESSO NACIONAL (Seção 1/) . 
Comissão Especial do Projeto 

de Emenda a Constituição 
n9 5, de 1963. 

Dá ':lova redação ao item Il e 'I 
ao § ~ 9 do artigo 19 da Cúnsti tul. 
ção referentes aO Impôs to de 
Vendas e ConsIgnações: 

1. Jefferson de A.guIar _ l"'SD 
2. RUy Carneuo - PSD 

I
' 3.. Lobão da Silveira. - PSD 

• WiLson Gonçalves - PSD 
1 ti. Menezes Pimentel - PSD 
1 6. Lelte Neto - PSD 

I 

7. Amaury Silva - P'I'B 
8. Bezerra Neto - PTB 
9, Vago - PTB 

lO. ,Humoerto "leder _ PTb 
11. Argemiro de FIgueiredo - pTB 
12, EUrICO Rezende - UDN 
13, MUton campos - UDN 
'14, Daniel Krleger - UD~ 
15. alOYSIO de Carvalho - .?L 
16. Josaphat Marinho - L'equenos 

.Partidos. 

Comissão Especial para efetuar 
o levantamento da produção 
mineral do país e estudar os 
meios capazes de possibilitar 
a sua industrializacão. 

I Criada em vtrtude da aprova a 

ção. ~m 18 9 1963, sessão ~xtrtJ.(JTa 
dinár1a. do ReQueTlmento n'" •• 
665·63, !lo' Sr. Senador .José Er .. 
mirio)" 

<9 :\1EMBROSI 

Membros - Partido~ 

José Feliclano _ PSD 
Attlio Font.ana - PSD 
Eugênio Barros - PSD 
Jose grmirio (Relator) - PTB 
Bezerra Neto _ PTB 
Meio Braga - pTB 
Lopes da ':::osta - ODN 
Milton campos .:'tres1ctente - 'J'DN 
Júlio Leite, Vice· PresIdente _ Pe
quenas aepresentações., 

Comissão Especial para o es
tudo dos eteitos da inflação 
e da política tributâria e 
cambial sôbre as emprêsas 

. privadas. 
tC'ría.da em virtude da aprova

ção, em 2-8·1963, do Requenmen .. 
to nu 5',31 .. 63, do Senadot Gauvta 
Vieira) • 

(5 MEMBROS) 

1).f embros - partidos 

Atillo Font.ana (Presidente) - PSD 
José FellctAno (Vice .. Presidente) 

PSD 
José Ermlrio (Relator - !'TIl 
Adolpho Franco - UDN 
'AuréliO Vianna - Pequenas Repre· 

sentaçóes. 

Comissão Parlametnarde In
quérito parà averiguar -a 
aquiSição, pelo Govêrno Fe
deral dos acervos de conces· 

Comissão Especi'1!l para o estU' 
do dos efeitos da inflação e 
da política tributâria e cam
biaI sôbre as emprêsa:: pri
vadas 

(Criada em virtude da aprova
ção. em 2 .. 8·1S63, de. ReQuerimen
to n9 531-63, do Sr, senado1 Gou
véa Vieira) 

(5 MeMBR:--) 

Membros _ partido: 

rílio Fontana: (Presidente) _ PSD 
JOsé FeliciaJ)o tVice-Presidente) 

PSD. 

JOSé ErmfIlo (Relator) - PTB • 

Adulpho Franco - UDN. 
Aurelio tienna -I Pequenas Renre

senta.ções. 

Comissão Especial para efetuar 
o levantamento da produQãc 
mineral do pais e estudar os 
meios capazes de oossibilitar 
a sua industrializacão 

(Criada em virtual' da aprova· 
çdo. em 18-9-196'1, sessão extraor, 
dinariO, do ReQuer1menlr nlJ r_ 

de 1963, do Sr. Senador Jose Er 
mtrio). 

<9 ~=ROSl 
Mem!Jros _ Partidl.-

. José Felictano - PSD. 
Atilio Fontana - PSD. 
EU:2ni() B3.ITos _ 'O""J. 

Josê Ermirio tRelatol''1 PTB. 

Bezerra Neto - PTB 
Melo Braga _ FT B. 

Lopes d. Costa - UDN, 

Milton Campos pre~ldf.1~ 
UDN. 

Jti110 Leite - VIce-PresIdente 
? Jllenas R~pr"'.sentaçóes. 

Comissão Parlamentar de In· 
quérito para averiguar a 
aquisição, pelo Govêrno Fe
deral. dos acêrvos de con· 
cessionárias de servieos pú
blicos e sôure a importacão 
.de chapas de aço para a 
Companhia Siderúraica Na· 
cional 

tCrtada 13eta tt.eSOLuçao n9 11 
ele 1963). 

Ruy 'Jarneiro - PiSD ., 
cionârias de servicos públi
cos e sôbre a importacão de 
chapas de aco para a Com
panhia Siderúrgica Nacion!lJ. 

Lobão da Silveira _ PSD 
Wilson Gonca1ves - E'SD 
Menezes P1m.entel - PSJ) 
Leite Neto - PSD 
Amaury Silva _ PTB 
Bezerra Neto - PTB 
Pinto Ferreira - P'I'B 
Silvestre Péricles - PI'b 
Adalberto . Sena _ .PTB 

I 
, 

(6 MEMBROS) 

iCrlada pela ResOlução n> 11-63) 

Membros - Partidos 

Jefferson de AgUIar _ PSD 
Leite Neto CPresldente) - PSD 

(5 MEMBROS) 

Me-.. bros - partilolJ 

Jerrerson de Aguiar _ PSD, . 

Leite Neto (Presidente) - PSp. 
Nf"~"'n Maculan (V;..:e-'?:e.sidc 

- PTB. 
Eurico Rezende _ UDN 
Milton Campos - 001\ 
João Agripino _ UDN 
Aloysio de Carva.lho - PL 
Josaphat Marinho - S/ler!enda INelson Maculan - PTB 

João Agripino (Relator) _ UDN 
JOBaphat MarInho - Pequenas 

presentaç es, 

JOão A2'Tipino (Rela tor) _ UDN. 

.JosB-phat Marinho,,- .~"\nn· r 

~re.!entaçtk'.-S 

Janeiro de 1964 93 -
Cc.missã& Parlamentar de In

quérito para apurar os fatos 
apontados da tribuna do Se
nado, na Sessão de 23 do 
corrente, e nutros relaCIOna
dos cc,tr! irreqularidades Qra. 
ves e corrupção no Departa
mento dos Correios e Telu 
grafos. 

tCrLada. em virtude da apro .. 
vaçao· em 7-11 .. 1963. sessão ex .. 
traord'nár1a, da rero:ução n" 32, 
de 1963, apresentada pelo Senhor 
Senador ,;e.ferson de Aguiar e 
Outros Senh"'!'p<: Senadores). 

tCr1ada peja Resolu.::ão ni? 32, de 1963· 

MEMBRr-~ _ PARTIDOS 

Pre."idente: Wilson Gonçalves _ 
PSD 

Vlce-P-I"sidente: Leite Neto - PSD 
Relator; Eurico R1ôzende - UDN 
Jefferson de AgUiar t'SD 
Atllio Fontena _ PSD 
Artur VirgUlo - PTB 
Bezerra neto - PTB 
Aurél10 Vi::! nna - PTB 
JülltJ Leit.e - ,PTB 
Melo Braga - PTB 
João v-:rip1no _ UUN 
Daniel Krieger -:- ODU 

Comissão Especial do Proieto 
de Emenda à Constituição 
n9 6, de 1963. 

Altera o Qrt 138 da Constitui. 
ção Fedt;,.1al (jneteQ'billdadesl, 

Pr01eto Cle '1vcnat1'l.'o do S,. se
nador durélzo· Vmnna, 

DesIJnação em 2 .. 10·1963 

Membros - Partidos 

Jefferson üe Agu1ar _ ?SD 
Ruv CaCnelro - PSD 
WIJson Gonçalves - PSD 
Jose FellClano -- PSD 
Walfreào Gurge1 - PSD 
Argemrro Qe Ftgueireao - PTB 
Bezerra i'Jeto - PTa 
Silvestre pe'rlCJes - PTB 
Edn)unac LeV1 - P'TB 
Eur'co d,e~,ende _ ODN 
Milton <Jamo)os ~. UDN 
AlOvs1t; de '1arvalho - l1D:01 
Afonso Armos - UON 
Jo..<;aphat MaCinho - Sem Legenda 
Rau' Gluli~rti - Pequenaf. fiepcesen. 

tações. 
J0.1:0 Leitê - Reqrenas Representa. 

çoes. 

Comissão· EspeCial do Projeto 
de Emenda à Constituição 
n9 7. de 1963. 

Da 1'l(1va rectaçãe. ao § .,9 do 
art. -I8:! da Constl"~lçáo. Feae1ul 
I translel enc1a varo a reserva do 
militar da attt:a Que se cand,da ... 
~al a cargo elet'vol. Pro1eto de 
znzClafJve... de St. Senado, Aurél,o 
Vianna 

OesIg't:r.ção em 2-10-1963 

Membros - Partidos 

JefferSon de AgUiar -- PSU 
Ruy Carneiro - PoSo 
Wilson Gunçalves - PSD 
Jose t"eiIClarlt - ~u 
W~lfce'du G~'.'ige! I-'SD 
Argemlro de F'lP,'Uf'iredc. _ PTS 
Bezerra Neto - tyI'H 
Sllvestre PencJe.<; t"'t'B 
Edm undo Lo~Vl _ fYl'B 
!!!Urlco Re7enCe _ lIDN 
MlH.on ~~ampof. _ UDl\' 
4Jo.vs'u 1e Carv~tlhc ()UN 
Afonso AnOí.~ _ UDN 
·Jos3phaf iV.<lflflhc' - Sem Legeuuu 
Raul G!\lbert.l - f'eq!l(>nfl$ Re-,:-~<;ell. 

t.acõe.!-
JÚliO Leite - Pequena.!- Hepresenta .. , 

çõeb. 

.-
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SENADO FEDERAL 
At.:iISO n~ AP-l, de 5 do mês em 'ClU'SO _ Do Sr. Ministro da Viação e 'ATADA la' .8EUS\lJJ.D, EM 14 

DE JANElBO DE 19.64 
Ennírio .. de MotGes. 
JúliO LelJ.e. , _ oo.m ,referência. lao Req'Jer,imento púbZicas: 
Pedro Ludovlco. 
AdoLtiho FIanDO ....... 
Daniel fWeger (D). 

U9 741-63, do 81'. Senador M(3l de Sá' AvIso' n9 .8-311. de 30-12-1003. com 
, ,l'eierênch\ ao R~quetlmento de lntot'-l' SESSÃO lEGISLATIVA EX

TRAORDINÁRIA DA 5' LE
GISLATUR~ 

PRESIDl':NClA DO· SU • ..JOAQUIM 
PARENTE 

- Do Sr. 1Ifill~sfrc das MLna.s e maçõe.s n9 93-63, do 51'. Senador Jef
~ ~ ~a:~~~~a!~ o 'Compa. ~e;:;a (A"i.WS de 10 do mês em ferson de Aguiar. 

reciment.o de .'Srs. Senad.Q:·~ w1mero' 
in..'1.ufie1ente para abmitlra da sessãO. GM~" - -com referência a.r) projeto O SR, PRESIDEl\'TEõ 
O' FloI encaminbado a leitura. o se- de Lei do 'Senado n~ 103...63, de auto· Já dccorrião o prazo regimental de As 14' horas e 30 minuto~, n-cham-se 

presentes Os 8rt:. Senadores: 
Abertura em 14-1-64: 

zacharlas de Assumpção. 
SebastHio Archer •• 
JoaquIm parente. 
Menezes Plmente1. 

o;>\ÚDte EXPEDIENTE rla. ·do Sr. Senador vasconcelos Tôr- espera paIa a efetivação do núrnf'l'o 
t d do . l'es~ mínimo expedido pelo R,egimento In-

Ile5õPOS as a .pe~adt s deI mfOJ'f!nl1.-a GM 12 com rei'erên"'ia ao R:':"uc. terno, encerro a. presente revisão. r es encamm,~ os pe o Sena. O; ~ -:- .L. .... ""'. _ 
_ Do Sr. -Ministro da lrt4'Ústria e rlUle!'lt.o n Q 54.9-63. do sr. Raul GlU· Encerra-se a Tevtsao àS 14 hO_ 

Comércio: . berti; ra,e -e 3$ minutcs. 

MESA 
PreSIdente _ MO'.rr:> Anllt.d. (PSD 

_ SPt, 

9. Walfre<!D GUl'ie! - RIo G,'w4e \ lll. 
do Norte. 

,10. RUy camel", - i'Ua1b... lia. 
snvestr~ Péric1es Alagoas.~ r 
VasCOncelos rorres - Rio de J&.--1 
nelro, 

PARTIDO 'fRABALlllSTA 
N.\UIONAL 

Vice-Pterddcnte - Nog:.le!n 4e. 
n. LeIte Neto - Sergipe. 14. Nels.on MaCÍllan oteenctado sem 1. Cattete Pinhe-iro - pará., 

substltU1ção) _ Pe.ra:I2A. 2 Lauro:.te Matos •• s~.., ~- ',.' 12. Antôn!o Salb!no - ·BahIlI. Qam. (na - Mal. 
Prlmeiro-Secreté.r\o - RUI i'aJmel· 

.a (UON - /.1.'. 

13. ·JefferSOll de Agutu_ Dsptrlbc l~. Amaury Silva _ !'arllm Im PARTIDO SOUIAL PROGRESSISTA 
enrclelo o suplente. ar. Melo ,PSPI Santo. 

Segundo:secr.tâ.rio _ Ollberto Ma' 14. Gilberto Marinho - Ouanabara 
rInho ll'SD _ aB). 15. Moura AndroJl. ~ SD.o .... ul •• 

Tercelro-6ecretârlo _ ~ 16. Atfilo Fontana - SanÚl oata· 
_-(P'l'B _ AUREI. rlna. 

Quarto-Secretãrlo _ co.ttote 1'1- 17. GUldo Mondln - R. a. Sul. 
Dhelro (I'TN - PAl. 18. BenedlelD VallIdmoea - MiIW 

PrlmeJro-Suplel1te _ JoaQuim pa- Qerm .. 
rente _ UDN - PD • ,19, Flllnto Müller. 

Segundo-Suplente - ,G1l11l<l Mon' ~O. J0s6 Fellelano _ Golta. 
&n (PSO - <u>,. 21. Ju:sceUno Kubltech!t :.. Go!ta. 

Terceiro-Sup!ente - vasoo=Joo 2:1. pedro LudO?loO _. GoI&5. 
Torrea U'TB - aJ). 

J\EPRESENTAÇllO PARTIDARIA 
PARTIDO 

TRABALmSTA 8RASlLIlIRO 
(PTB) 

PAP.TIDO SOCIAL DEMOCRATtCO 
(PSDI 1. Adalb.rto seno. - Aor. 

1. Jo.só GUlomar A ... -(em exerci- I. Oscar i'<IBsos - Acre. 

S. Euaênlo Barra0 _ Maranblo. S. VIvaldo LIma - ~n .. . 
B, Lobllo li. Silve"'. _ P<It'i; 4. l'!<lmuodo LovI - A.InaZOn .. . 
t. EUgnlo Barros _ Matanhio. 5. Artur V1rgll1o - Amo_ .. . 

I. aeb .. t!1Io Atcbor- MlI<'aII!I1o. 8. Ant6n1o'Juca - OtarIL 
6 VIctorlDo Pretre (em ___ o -,. DIx-HUlt nosado_ RIo araDde 

Suplente. Sr. Mlstte.\ Um) _ do Norte. 
Maranblío. 8, Argemiro do i'lgue!rtdo _ Pa-

8. Slgerredo i'acbeco _ P1aW. 

7, Menezes PImentel (em uerc!clo 
·0 Sup!ente, Sr. WaJdema.r- d.e Aj
cantar&.) ; 

B. WUson Gonçalve.s - ~et,d;, 

ra!b&. . 

9. Barróa co.rva1ho _ Pernambuco. 
10. 1'_ d. Quelr.. _ PemAm

buco. 
a. Jo~ E:rmlrlo - P=llIllbu.,.. 

Bragal. 
16, Noguelra da" Gama _ Minaa Ge~ 

I. Zaearl .. de Assunçllo _ Porã. 
2. JO"'lUlnl Parente _ Plau!. 

S. José Când!do ,... PlaUl. 

f, Dlnarte Mariz ..: R. G. Norte. 

G. JOão Agripino .;. paralb •• 

6. RUI i'almelra - .,Jo.[;O'" 

V. Eur!co R .. endo _ Esplrito sonto. 

B. Afonso Arinos _ Gua,nabarlL. 
rals. 

17. Bezerra Neto: 

IlN1-'O DEMOCRATICA NACIONAJ! 
(UDNl 

~. pallr. oal'''!l4 - 810 Paulo. 
10. Adolpbo l"I'anco - poranf.. 
U. IrIntU Bornb."".n - senta C&

t.r\Aa. 
12, AlÍt6nlo CUl ... - senta oaf.l.rllll. 
13 Daniel Krleaer - RIo Grande 110 

Sul. 

1. Raul Giubert.1 - Es;~:-':to Sa.r.J 
...... 

2. Mig'llel CIl.,"O - .Rio de Jam:ro., 

PARTIDO 
SOCIALISTA BRASILEIRO 

(PSRI 

1. AurêUo Vianna - OU,.Jl(lbar~. 

MOVIMENTO TRABALHISTA 
RENOVADOn. 

(l\JTR) 

I. AarAo stelnbruob. - Rio d. J&o 
ne1ro. 

PARTIDO REPUBLICANO 

<PRI 
1. Jtlllo Lelt. - Ser::tpe. 

PARTIDO OEMOCRATA CRlSTAO 
(!'DO) 

1. Arnon d. Melo - Al1go ... 
SEM LEGENO.~ 

1. J~hAl Mar1nllD • Babla. 
a. H .. ~aldo VlelTa - SeJ'iit>f. ._._----

a. MUt"" O .. m~ - M1!WI a.taII. RESUMO 
16, Lopoa d. COat. _ Mato GrOSSO. 

lo' 9, r ti d o Social Democrát1(.) 
PARTIDO LlBERTAJ!ll'4 ll'. S. O.) ..................... , 

IPL) partido Trabalhlst. Brasileiro 
1 Alo I d O <P. T. BJ .. , ............... 11 

. 'Ia o t a.rva.~ - Ba.h!.i.. (1 ft 1 â o Demoerât1ca N9i!lcna! 
8. Mem d. Si - RIo arando do Sul. lU. D. t{.) .. , .... ' .......... :J 



1".H:ldo .... ibert.{ldor lP. L.) 

f!~rt:do l'1'aballll.sta Nacional 
I ~p 1. N) ........... . 

:~.;l ( l i a o 80..:ial Progre:;slsta 
~, ,p oS p, ............ , ...••• 

~ d ! I . l 'J Sc-cialj~te.· Bras:le!ro 
IP S H} ••..... :: .• " •••••• 

:F.: ::(j'J fi,epublicano 'P. ".) ..•• 

Pai' , d J DemOC1'ata Cristão 
~ .. 4P D. c.) .•. " ••..•....•.••• 

fjj."" 1 ',", Tl'flL,alh'ista Reno· 
~ vador IM r R) •.••..•••••• 

Sem Je: 'nà~ 

2 

J 

1 

1 

64 
2 

EXPEDIENTE 
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL 

DIRETOR ·GERAL 

ALEE:RTO DE: BRITO PE:REIRA 

e,..~FI!! 00 SERVIÇO DE PUBLICAÇÔES • 

MURILO FE:'RREIRA ALVE:S 
CHEFe:: IDA &I!ç.lo CR RItDAÇÃO 

FLORIANO GUIMARÃES 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAI_ 
SEÇÃO 11 

Impressp nU oflcinu do Dopartamenfc de ImprEnsa NaCTonol 

BRASiLJ'A / 

1 

Janeiro de 1964 

S11l'LENTEs 

1 Eduardl catalão· c'r. 
3 Aarão Stelnnlbruch •. 
3 . Vago. 

li. D, N. 
TITULARES 

;.oP" da Costa. 
.e: Antônio Carlos. 

.sUPLENtES 

1 Danl.l Krleger • 
2 JOão Agripino. 

SuusTITt7TOS '-
~---~----------------------------

ASSINATURAS 
Total .................. ~ I~· 

BLOCOS PARTIDA RIOS REPARTIÇõES E PARTICULARES I fUNCIONARIOS 

Beuni6es 
Quartas-Ie!ras. às 16 horas. 
Secr.târ1o, J. Ney Passos DantMo 

- Auxlia.r Legislativo Pt,..9.. . 

1'" - MaiOrIa' 391 MembroS):. 

PSu 
P'I'B. 
29 _ Minoria (17) Membros): 

UDN 
PL· 

111 _ pequenas Represenlaçóas (9l 

NembrOB) • 

l'Tl'i 

PSP 
PSB 
MTR 

PR 
POO· 

Josaphat Maf1nhO 'Sem Legenda). 

LIDERANÇAS 
I - DOS BLOCOS PARTIDARIOS 

. MAIORIA 

Lfder, 
BarrO! Cârvalho _.~) - (PE). 

VIce-Lideres, 
Vlctor1no Freir. <PSD :.. l\lA). 

Vasconcellos Torres - - <PTB
It.Jl . 

Jefferson de Aguiar -
aS). 

IPSD -, 
Lobão da SU .. ir. ..:. IPSD - I' A) • 

Artur VirgUJo - IPTB - AM). 
lIezerra Neto _. U>TBí - M'r). 

MINORIA 

Llder: 
João AgTiplno - ="1 - Pl!). 

Vfc.·Lfàer •• : 
IllmIe1 Krleger fODN - RS>. 
Mem de Sá - (PL - RS>. 
l'EQUENA" REPRESENTAQOFS 

Llder: 
J.Jno de Matos - IPTN ..., SPl:. 

Vlce-Lfàere.: 

Aurélio VIana - 1P1lB - oBr.' 
II - DOS PARTIDOS 

PSD 
B.nedlcto Vall.dares - <Mar. 

Vfco-LlderBB; 

:Wüson Gonçalves - (OEr._ 
SIgefre40 Pacheco - IPI)'. 

Capital. Interior . Capital a Interlof 

S-emestre ,_, '_: __ :0 •• Cr' 60.00 Semest.re •• , •••••.• _.~. Cr$ 
"-no . 0.0 ~ ._ •••••• ~. • • • Cr$ 96,00 Ano ••••••••• _ •• :. e-. t'CFI 

39.00 
78.00 

Exterior 'Exterior 

401,) '.'f"""-":: ••• :-. Cr' 136,00 Ano •• : ••• ~ •••••••.••.• _. Cri ;.S.~.90 

- E:z:oe'&uadaà as'para g est.erlor, que serlo lettlpr.' anuais, .1 
aall,!lBturaa rl)der~e .. ão ,tomar, em ~ qualqu~r ~poca. por seis meses· 
oU Da. ~o. 

- A fim de possibilitar a remes •• de ·valorea acompanhados de 
- esclare.imantos quanto i sua aJllIoaçlo, solloltamos d'.m preterbcla 
l reme.s. por melo de cheque ou vaI. postal, .mltldos • lavor ao,! 
Tlsonr.lro do D.partam.ntode Imprensa lIaclonaJ. - .' 

- Os suplementos is .dlçUes dos órgãos oflolals' urlo forneoldos 
aos assinantes sbm.nt. medIante lollcltação. - ,. . 

- O cnsto do D'lrm.ro alra~ado sor' acrescido C. Cr' 0,10. por 
""erolclo d.corrido, cobrar ... ·lo mall Crt O.ao. . • , 

walfredo Gurgel - (Ra) , 

PTB 
·1 COMISSõES PERMANENTES 
. , Comissão Diretora 

Lider: 

Artur Virgllio - (A.'I[) , 

Vlce-Lú:leres: 
Amauri Silva (licencIado). ~ Q?R) 

Vlvalc!: LIma - IAM). 
Bezerra Neto - (MI). 

UDN ' ..... 

Vlce-Llderes: 1 

EurIco Rezende - ms)~f 

padre Oalazans - '(SP):. 

: Adolfo Franco ~ IPRl:,o í 
PL I' 

LIdBr: 

Mom de Sã - rn.sr 
Vfce-Lfà".es: 

Moura 
IPSD) • 

Andrade _~ Presidente 

Nogueira da Gama (PTlIl.·. 
AdaJberto Sena (PTB) •. 

Rul paimeira (UDN) 
oUberto MarInho IPSDr 
JoaquJm Parente' roDNl; 
Cattete PInheiro 1P'l'm .• 
Gwdo MondID IPSD) 

. Vasoonc.l .. TOrres (PTlI)., ... / 

_ Reuniões Quartas-feiras. 'u 10 ha
r .... 
~ Secretârlo: Evandro Mend.. Viana. 
Diretor·oerol.· . 

~ '-.~:~-~-

Comissã~ de Agricultura 
!'1 MEMBROS): 

Preo!dente ,...., VI4lO. 
Vloe·Presldente - Eugênio Barroa 

Comissão 
. de Constituição e Justiça 

(l1 MEMBROS) 

Presidente - MUton Campo.. CUDN)>: .. 
, Vlce-Preald.mto - WÜSOII . . _'" . 

Gonçalves IPSD): 

COMPOSIQAº .. 

. P. S. II. ' 

, ~aut.AUS_ 

Jefferson d. ~.> 
Rul Carneiro •. 
Lobão da SUva; " 
WUson Qonçalv8l., 
Joo.phat MarinhO., 

S11l'LEII'rU 
1 Menezes p!menJ~l (!l~Qllolador.· 

11 ·Leite Neto.: 'f 

8 Benedicto Val1a4ar8l.:. 
t Aarão Stelnbruch. 

Ii'. T. D •. 
mlll..\Bq -

.... Amaury Silva OIcenolado)',_ 
Bezer",' Neto, 

Edmundo Levl. 1 --,I. AlgemJro do FIgueiredo ("n; 
lo snvestre Pêrlo!ea. ' 
a. Melo BraÍa. 

·17. D. li.; 

rntIJ.AIlQ 

--..;; 

AloysIo 4e carvalho 
PTN 

03A)' .6 
.cp6D) • 

OÓMPOSIQAO· 

P. S. o. 
~ 

.Aloyl!!O do, o...vaJ:j.~J 

MiltOn 0-"''-I ~ .. 
i ;.1 •. Afonso AnnCII •. 

Llder: 
Uno 4e Matos. - CSPI'.' 

Vfce-Llder.,: . 
oattete PInheiro -

PSP 

Lfder: 

Mlgue'! Oouto ~ <RJl';' 
Vfce..LIderI 

Raul Olubertl·- lEal. 

l .. ' 

-- ..;.;", ~ 

EugêniO BarrC)a; : 
Jod FeuClano. 

l1JPUNTEIO 
! AtUJo Fontana. 
• PedrO Lud01'lco. 

P. T. D.· 

. -I. Oame1 &:r1eger, 
,8. Jollo· AÍrrlpIDo., \ 

, , 
BeunlDOI 

. ~feira, êI! 16-'hOru. ._ 
- Seer.târlo: aoneJdo Ferreira -, ~ 
)!InIJil Loi'le1atlvo PL-8. .,.};.,.; 

~ 

-
.; .' 



_..;Q;;;u;;;a;;,;r.;;ta;;.c,;"f.;;,ei;;,r,;;a=1.;,5;;..-------~~-• .";U:,;'",A",K:;,IU;;..,,IJ;.,;::U=l,;UNUHESSO xeNACIONAL (Seção 11) = _::::na 

Comissão 
do Distrito Federal 

'1 MEMB.ROSI 
Presldente __ uno l1e Mat03. 

'VlCe-preSlClent~ _. Peàro ·Ludovico 

COMPOS!çA.Q 

1'.' S. D. 
'lITUL~I{U 

Menezes Punfilte1e 

Pea.ro LUdOvico:

LUlo <10 Maios, 
SUl'Llr.tu 

1. Filillto M.üller. 

~ Eugênio·,Ban"" .• 
3. H"er1baldo 1'he1r;a..-

1'. I, B. 

TITl.:....wE;S 

OSC!ll 1'''''''''' . 
Du-HUl~ Rosado •. 

~L!:Nl'l3 

1. AMIIo Stelnb:utll, 

~. AntOnio Jua. . 

U, D. N. 

tU'VIM,&i 

DIll""'\o Manz.. 

EUrlcO Rezenc1e. 

'UPLEmD 

1, Ulpe. <10. Costa. 

1. Zach!lllaa d. A.<.sunçllo. 
BeunlOtl's 

'---

QuIllW-!etra.s ,ao lU !lor ... 

Secrotar1O: JUlio .. RIbeirO dos Ban· 

.,.. OfIciai LegWaUvo P.W. 

Comissão de Economia 
li IIIEl!<WROS) 

pr •• ldente - FIIUlto M.WlU (l>Sl») 
VlCe-l'r..,."ente - J.,.. óa1n1rIQ 

U'TB). ' 

OOMPOS1cAO 

P. S, o. 
II'rUL4!:U 

FUinto Müller. 

EugêniO Bar ..... 

Atillo Fontana. 
Jo.se (lUl_ Woenclado); . ...........,. 

1. JeUerson ele Aguiar 

a. Síge!redo Pacheoo 

I. Sebastião ArOIler 
... ,gppbat MarIIlbo 

1.. J.... ut:ala ' 
P. r. a. 

.. 6. O.,r'1cr 
L M~lo Dl'- .;8 

!lo O N 

TITULARItS 

Aõt !fo F:'anco 
LoPE-l; da Co::ta 

SUPUNTl!3 

i. José ct .. dic. 
'l ZaCfll:la.s de As.5un~·Ao 
ReunIões tArça-fei!a - 16.00 bor~ 

. Secretário: 0id Brugger, .AUXUiax 
L'!gl..<;ia tive PL-10 , 

Comissão 
de Educação e Cultura 

(; MEMBROS). 

PresIdente - Menezes. Pimentel 
CPSO) 

vtce-Pl't'.51dente - padre ~!..9..MDa -
(üDN) 

COMPOSIÇ&o 

E' S. D. 

TI'IUt.ARIS 

Mel'ezes Pimentel 
W.a.l!redo Ourgel 

Stll'LEIiTU 

1. Benedito VaJ.ladare3 
~. Sliefre.do Pacheco 

SU"BSI1T~ I L. Le!te Neto 
P. T. B. 

I 
TlTULABD 

PCS403. de Queiroz 
Amaury Silva <licenciado). 

1. Vago. 
~. Vago. 

U. O N. 

TlTlrL.'Jlll" 

AntQn10 Carlà.s 
Padre Oala·za.w 
Mem de-Sá 

STJPt.urtm 

i. AdOlfo Franco 
3. Milton Campo. 
S, Amou de' Melo 

ReU010es, "s-lelr .. _ 1400 bo .... 

s.cretá.rfO: Vera de Alvare",. Me· 
Ira. Oficial LegislativO PL-f. 

Comissão de FInanças 
OS MEMBROS)' 

Presidente ~ Areellllro d. 
,edo - 1PTl!). 

Vlce'Preeldente - I)oJllcl 
- (UDN). 

P. S. P. 

OO"-l'OOD;I<> 

~ 11IlIS'rlTlTEOI 

etttrL&ID 

Joo6 D'IDUIo 
N.- MaaUWI Otconoladal 
IdIla LeIte 

'I' Vlctorlno Freire. LobIo da Sllv-. 

• 
Slgelredo 1'1011 .... 

WIlson Gonçalves. 

--1. Oooar 1'1-'- "'1. a. Seana Neto 

. ">' - J!l::I1 aubstltu1çl.o ... .. 
. lIhor Joaé Guiomu4 como 

Iltu1&r. 
.I'" - Em aubatltulçio ao SeDhOr NelooD MeC __ 

titular.. ..... .. ' 

LOlte Neto. . , 

/" stn'LmI'D 

1. JOO4 Oul~ Qlcenola,do,.. 

I. Eu~_. 
8. ~4ene... PImentel • 
4. Atmo 1l'ontJm&. 
5. Pedro Ludovleo •. 
~ 

1. J." Italrala. 

P. 1. B. 

Tl'I"UL:\ilU 

Arq-,-..m-1ro "'e Figut"redfJ. 
Bto .. na Neto. 
Dix·Huit Rosadr 
Pe.ssoa de Quel~~z. 
J"sé Ermirto 

s11PLi:l<'ttII 

1. Nelson Maculan u~eenCladO)'. 
2. LiDo de Malas 
" Amaury Silva fU-:3enctado). 
,. Aurélio Vlar..na. 
5. AntOnio Jul'â. 

SUBSTITUtOS 

1. Edmundo Lev!. 
2. Melo Braga. 

O. 'l. N.· 

flTt/V ... 

Daniel Krleg~r. 
Dlnarte Marlz. 
Irtneu Bornhausen. 

Lopes da Co.eta 

SUPLE...'i"Ta 

t. l' "'nlr () Franco. 
2. Eurico Rezende. 
3 Joao Ag>1plno. 
4. MUton =1><>1. 

F!' ... 

tm1LAR<. 

Mem de Si... 

.".....,.... 
1. AloysJo de ca .... lhO. 

Reunlli ... , fa, r.lr... _ 10,00 110-
::M. 

SecretarlO, Cid qt!gger. Awillar 
LPglSlatlvo, PL-IO. 

Comissão 
de Legisvação SOCIal 

(9 MEMBROS) 
Presidente~ ·Vivaldo Um:! _ P'l'B. 

I Vl~J-P=c.s!':;)ntOt -:- 1. Oarneiro -
,<PSDI. . . , 

I 

1'1TCIUIII:. 
R~ carneiro. 
Walfredo (lurgel; 

Jos~ Oulomard Qlceccla.clo)".:~ 

Raul Glubert. 
_t.INn:O, 

f.,L<lt< N'~. 1.1. 
I. Ulbló di SiI ....... 

IU1lotmrrOlJ 

A.tillo .... ·~tan .. 
2 Jori "AluI •• 

P. 1'. ,) 
:ITl"Dt .~. tA 

AmS.t11'1 f ·WIl tUotl 

Hert aJ'd('l ,.., etl"lt 

Vl ... ldo LIma 

STn>'"~n-'· 

1. !. '.tréJJo V~e.Ma ( •• ,~ 
2 _ da ~..wlroL 

3. AO_o Jue4. 

Jane~~ de 1964 • ~ J 

1. Melo Brag:~l 

O. D. N. 

TITt1LAtlFJJ 
hUl"lOO Rezenae 

nt.rnl0 ~: .105 
1. [..ope.s ('h! Cos .. a 

: •. ZacaI"'a." de Asmnçãe 
Reuniões: .!. 3. f~1ra.' M 10. hnrM .... · 

SUP"L' 'uS 

ctecl"etArl". Vera de Alva.renga M.a. ... 
Cr.a. lo.)f~1aJ. Legislativo. .ru-'i. 

Comissão 
do Polígono das Sêeas 

i'l ME~""'ROS) 

..t-l~·esldente _ ."(.uy carneiro (.lffi)) 
V1~:.:Pl'esldente - Aurél.~ Vlallnfll 
(P.;...-) . 

C'OM·~~"'-"': l 
1'.' 1'1 .•. 
"rT~"'" "-RU 

Wl: on QonçalVe... 
Ruy Carneiro 

SUl'L!:1ITE1 

1. Slgetredo Pacheco 
2. LeIte Neto 

'. 1 B. 
.t1T1TLAB. U 

DIx-Hult Rosedo 
Aurélio Vianna 

aUl' .. ,:NTm 

1. Argemir() de Fiaueircoo 
a. Ar on d{ Melo 
3. JuUo [.cite 

V. D. N. 
'llTULA::!FIt 

Dmarte Ma.r:l.Ii 
Jo.se Cilndido 

SU1.'l.1l!ITD 

1. Jol.o Agripino 
2. Lo""lc.! da ~ta. 

ReuDtOe"· 6a. feIras _ 16 b.orM~' 
SecretârJo~ Ney Pa.s.Ws Dantaa. 

AI1~ilinr Legislativo P'L--9. 

Comissão de Redação 
- (U ME>vú!RQS) 

Prf'.51de:.\.te... D'.1X.Hult 
.PTB). 

Vice-P.",ldente _. Padre 

t,,,rp',,,,ç!o 
P. 8. D. 
m"ULAIUlI 

walfredo Qurgel 
8ebaaul.o iU'Oh"" 

'U\'LDmII 

1. Lobl.o di SuvoIra. 
t .. J0Il6 !"eUc!""". 

1. Men..... Pimentel l1Io"".I""o)'.,'. 
-- . P. 't. 8. 

_"' .• a .. 
DIlHfuli Rosa.4o. 

tuP1JI!l'l1I:l 

IIl1!'1baJdo VteIrt., 

O •. D. 11., 

= ...... 
Pa.dre CAI...."... 
JIlIlo 1.eIte. 



I 

/98 Quarta-feira 15 ' _. 
• - fi: -:'!"<'l".,...~&;"...~ 

ComISS"IJ ,,<' ''"''''-,,',; 

de Relações ElCteriores 

111 MEMBRO)S)" '. "c"" 
hlsb~.dent. ,- JofferõOD de AgUiar 

Vleé-Presldente - 1"""'08 d. QuellO" (I'TB). 
coMPOSIçin 
1', S, O., 

~.I. 

Benedito Valladare ••. ' 
Fillnto Müller. \ 
J.fferson d. Agular<~ 
Aarão St.lnbruob. 

stIt'LENTES 

~. Menezes Pimentel. 
2. Ruy Carneiro.-
8, Jose Gulomard (Ueenelado). :a. Vletorino Fr.lre. 

~ 
.1. José Kalr.I'. 

\ P. T. S .. 

" 

Pessoa de QÚelró,. 
Vivaldo LIma, 
Eduardo Cat'IAo. 

SuPLEImlS 

rI. Ooo.r'_.' 
,li. Argem1ro de Flgu·'lredO. LII. antonio Jucá. 

'" 11. O, N. 

TITULA'" 
Antonlo Carlos. 
JÓSé Càndldo. 
Padre Calazans. 
Arnoo de Melo. 

SuPLENTES 

:l. D.nlel Krleg.r.· 
I. Eurico Rezende. 
3, João Agrlpmo. 
&, Mem d. Sá, . 

, 
I 

j 

Reuniões: ó)\ls-telras \- 15,00 ,ho 
raso 

SecretárIo: -CasteJon J. B. Branco 
Pf!Claj LegiSlatiVO, J?L-6. 

-Comissão de .Saúde 
<11; MEMBR()S) 

Presidente ._ t..open da posta _. 
t1DN. 
'Vtce~Presidente, -_ Dix-HUit Rosaóv 

,IPTBl ' . 

COMPOSIÇ'AO 
p, S, D. 

TITULARES 
Pedro LudoViCC 

81getredo Pacheco' 
,. SUPLEN'I ES " 

1. EugeniO Bastos· 

a. Waltreoo Ouisel"' 
P,l B, 

ITI'ULAR ES • 

DIx-Huit Rosado 

Suplentes' 
AntOnIo Jucé. 

o ,D li. 
SOPLENTIlIII 

!Ape~ ::la' costa 
, SVPLEN'l'l!' 

Padre CAlazellB 

DI~RIO DO CONCRESSO NACIONAl: (Seção Ir)' , / Janeiro dá 1964 

llaul GIII>.rtl <, 
IteunlOee: Qulnt .. -felras -

rao) • 

Beoretã.rlo: Eduardo Rui 
A_ LegiBl.tlvo PLo10. -

Comissão 

15 bo-

Barbosa 

de Segurança Nacional 
1'1 MEMBROS), 

Presidente _ Zacarlas de AssunçD.o 
(t1DNI. 

Vlce-Presld.nte - Sllvestre I'érl
eles (PTB); 

COMPOSIQAO 

PsD 
TITULARES 

JOsé' GUiomard (Licenciado) -r 
Victorlno Freire .~ 

SUPLENTES 

1. Ruy Carnel.ro 
1. At1l10 Fontana (~) 

SUBSTITUTO 

3. JOSé Kalral. 
p.T.S. 

TITULARES' 

Silv.stre Pérl.l .. 
OscaI P&.ssos 

Slll'LENTES 

1. Dili-Hult Rosado 
3. Vago. 

O,O,N. 
TITULARES' 

1I1neu Bornhausen 
Zacharias de Assumpçâo 

Slll'LENTES 

I, Adolfo Franco. 
2. Eurico ~esende . 

P,S.P. 
_ T1T01.AR 

RaUl Glubertt 

E!OPLENTE 

S-- """",.,,,,,J .... _~... .,'':'l{~J~ Prorrogações: ,,;;( 

Antonlo CarJ'" 
Padre CallIZ3/1S 

S11PLI/1'ES 
I. DIDarte Marlns 

At6-1~12-1962 - BequOl'imento rid. , 
. mero :611'61. aprovado \lIJl. 15-12-61; 

,AI» 16-12-1963 _ lWquerlrnento 
, 119 ~18-62. aprovado em 12-12-62. / 

3: Lopes da Costa 
PL 

, 'I'm1LA1I 

AloysIo de Carv.lhO 
SuPLENTE 

lIem de Sã 
Reuniões: Terç.s-I.Ir .... - 16.00 ho

ras. 
secretáriO: J. Ney passo. Dantas, 

Aualllar Legislativo. PL-O. --
C.omissão de Transportes. Có· 
municações e Qbras Públicas 

(5 MEMBROS), 

Presidente JllOê Fellelano (PSDl. 
Vlce-Presldento - Irln.u Bornhau

sen I.UD~2-. 

, 
pSD 

Tmn.Atu:s 
José Fellclano 
Seb .. tlllo Arober 

S11PLI/ ... 

1. Jefferson de Aguiar 
2. Flllnto Mull.r 

PTB 
Tmn.Atu:s 

Bezerra. Neto 
Llno de .Matos. 

SI1PL ....... 

I. Silv.stro Perlcl .. 
t1DN 

'I'm1LA1I 
Ii'lneu SOrnhaw.en 

SuPLmI'ES 

Zacharlas do AssunçAO. 

":' Membros - PariId.,. 1 
I Jell.rson de Aguiar - R.I.tor _ 

I'SD. 
I Lobllo ela Silveira - I'SD. 
3 Ruy Oarneiro - PSD. 
4 Benedicto Vala.."!are,s.- PSD. 
5 Wilson Gonçalv .. - PlSD. 
6 Nelson· Ma.culan _ PTB. 
1 'SIltieslre Porleles _ PTB. 
8 Nogu.lra da Gama - PTB. 
9 Barros carvaJbo _ PTB, ' 

W Daniel Krleg.r ... :Vlc.;Pr.slden. 
to - t1DN. ' 

11 Lopes da Costa _ UDN .• 
12 MUton O'mpllO - t1DN. 
13 H.rlba.!do Vlelr6 - UDN. 
14 RUy Palmelr. _: t1DN 
16 Aloysio d. Carvalho _ pT" 

16 . Mero cie Sã - pL. 

Comissão Especial do Projeto 
de Emenda a ConstitUição 
n9 3, de 1961. . 

Altera o I I' do art.' 181 da 
OODstltu!ção Federal., 

(Aposentadorl.do tunelonârlo 
D.I\S trinta a.nOl! 110 .ervlço). 

EleUo em 31-5-62, Balvo os Sr!. Se-
nadores: 

Lobllo da SUveira 
Wilson Gonça.!ves • 
Amaury SIl .... ã"!mado 

a.brlI lIe 1963. 
ProrrogaçOes: 

em2Rde'· 

- Até 15·12-1962 - Requerimento na
mero 610-61 aprovado em 14-12-1961. 

Até 15-12·1963 _ Requ.rtm.nto 
nlim.ro 198-6~. aprovado em 12 ela 
Uezembro de 1962. 

M.mbros -, PartIdos 
I Jetterson á. Agul.r - PSD. 
2 Lobão da Silv.lra -- Rel.w'io _ 

PSD. • 
1, Mlgu.l Couto 
aeu~ões: Qumtas-reiraa _ 

ras) . 

. R.unlões: ~uartas-!elra. - 16.00 
nd boo nor .... 

3. Ruy Carn.lro - pSD. 
t. Benedito VaIlad.ree _ PSO. 
5. Wilson GonçaJvee _ PSD. 

Secretã.rlo: Alexandre Plaend.l. 011-
ela! LegislatIvo PL .. ~. 

secretário: Alexandre Pfaender. 6. SUvestru Péric.les - Relator 
OfiCIai Legisl.tlvo. PL-8. PTB. • 

,.1. Rmaury SUva - PTB. . 
. - D. O.N. 24-8-63 lS.T.1 pág 2,132 

(O) _ Em substituição 80 sr. J~ Comissão Especial I do Projeto 8 .. Nogueira da a..m. - PTB. 
O'''om'- como titular E' à C 't' - o. Barros CarvaJbo - PTB. - .u, . de menda onstl Ulçao 10, oe.nlel,KrI.g.r .;.... t1DN. ' 

Comissão 
de Serviço Público Civil 

(1 MEMBROS) 

n9 2 de 1961. 11. Lopes da COSta - t1DN. 
, 12. M1Iton Campos - t1DN. 

DlspOe SObre: Altera Os a.rtl· 13 . .Ruy Palmeira -;- UDN. 
gas 26,56. ôlI. 60. 110 • '0 p"r~- 14. H.rtb'ldo Vieira _ t1DN.' 
lIl'aJo umco do art. 112 da Co,,", 15. Aloysio áe Carvalho Pres! 

?residente - Sl1vestre .p é r i c I e il 
tltU1~ãO Fe<leral. dente _ PL. . 

_: orga.n1ZaÇ1lo admlnistratlVll 16, Mem de SI> _ PL. 
<10 DIStrito Fecleral. IPTBI -~ 

Vice-Presidente - Leite Neto (PSDI - vencimentos doe desembar-

COMPOSIÇio 

PSD' 
TITUt-ARES 

Leite Neto. 
Sigefredo PRclÍeco 

SUPLENT1!8 I~' 

1. Vlctorlno l"relre , 
2 Benedito Valladarea 

• 
PTB 

l'lrULARES 

SUvestre Pértcles 
Nelson Maculan !lIcenciado) 

SUPLENTES 

1. Edmundo Levi' 
2. V",. " 

'1'1reLAR ... 
Al>tonlo Carl"; , 

\ 

gadores do !'ribuna.l de Justiça 
do D1Strtto Federal; . . 

- regime de rendao <10 Distrl· 
to FeaeraJ; . 

Comissão Especial' do Projeto 
de Err' nda a' ConstitUição 
n9 4, de 1961.' . , . _ composiçllo da CAmar. do. 

Depu[6(l0s ,e elo Senado FederaJ 
• elo Tribunal superior Eleitoral: Da nova red.açAo ao Item n do. 

'- processo cle escoiba do Pre- art. 9ó da ConstltUJçllo FeclereJ. 
sic1ente e elo \11ce·Presidente do Urrectut1bU1dade dOI VeJlclmen-
TrlbunaJ aeglO1W El.ltoraJ do tos doo )uI,e.<!. 
Distrito Federal:' , 

_ . puca"ã,o da co"" d impõs.w Eleita em 27·6·61, salvo Os Senbo-
a ~ ~ . ....,. o. re,s 'Senadores: . 

de ~en<1a \. _,1n~da aOs ~unlCl. Lopes da Coste. des1gnado em 29 de 
. plOI!. . outubro de 1962' 
'Eleita ,em 15·6·1961. com exeeçllo ; Lobllo d Stiv~lr. desl8na<1o em .la 

;f: dos Sra. Senadores:_ ~,. de abrU d: 1963;' . 
."'i.,; 86rro,s Carvalho .- 4eslgnado em .Bezerra Neto deslgna.do em as· de 

, ~O'2-1962" -" " 
: i(eblon -MacUlan _ .designado em ~ru, de 1963. . 
.i -:16.6':1963. ~~ \ t pr~rrogaçO~: .~ .... ~ 
, Lob~ da !lUvelra - designado '.m Até 15-12-1962 _ Requérlmento Il~ 
13,4-1963., . ' m.ro 609-61. aprovado em lf-l2-111: " 

Lopee da ·Co.sta -' ãeo\inaoo em _Até 15-12-63' - Requerimento ll1) 
29-10-19\12. ..,. mero 779-62; ap,ove.do em 12-12-62. 
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'lw. Membrco - PMtId... ..I;~, 
1. Jef!erson de Agul,... - PSD., ~. 

DIARIO DO CONORESSO NACIONAL: (Seção 11)' Jant'iro oã 1964 9t 

',D. Lobll.o da SIlveira - PSD; "'!! 
3., Ruy Oameiro - PSD. '>j,. 

( 
<l. Benedicto VallOOo.res _ PeD.. , 
li. Wilson Gonçalves - PSD. 
11. Silveotre Pérlcles - ~. 
7. Bezerra Neto - ~. 
8. Nogueira da Gama - ~. 
U. Barros Carvalho - PTB. 
l~. Daniel Krleger - VDN. 
:ti: Lopes da Oosta - UDN. 
12 .. Milton campo., - Vice-Presidente 

- UDN, 
13. Heribaldo Vieira - UDN. 
14. Ruy Palmeira - UDN. 
15. Aloysio de carvalho - PL. 
10. Mem de Sã - PL. \. 

. Comissão Especial do Prejeto 
de Emenda a Constituição 
n9 7 de 1961. 

Dá nova redação aO art. 65, item 
1, d. Constituição Federa.!. ". 

IOlspOe sObre as matérias da 
competêncla privativa do Senado 
inolulndo "" de propor a· exone
ração d .... Ohe! .. de missão diplo· 
mAtica de caráter f!rmanente t 
.. provar O esto.beleclmento. rompi
mento e reatamento de rela.çOes 
diplomáticas com pases estran. 
seiroa.). 

Eleita em , de outubro de 1961. sal
'o os Senhore Senadores: 

Guia0 Mondln - designado em 29 
di outubro de 1962; 

Guldo Mondln - Designado em 30 
do outubro de 196~; 

Jefferson ae A .mar - Designado 
em 23 de abril de 1963; 

Ruy Carneiro - Designado em 29 
ae abril de 1963; . 

Eur.1co Rezende - Designado em 23 
do abrU de 1963; 

Pinto Ferreira ..., Designado em 23 
de abrI! de 1963; 

Bezerra Neto - Designado em 23 
de abrU de 1962. 

I Amaury Silva - designado em 23 
abril de 1962. 

Prorrogações: 
Até 15 de dezembro de 1962 -

Requerimento n9 608·61. aprova.do em 
14 do dezmbro de 1961. 

Até 15 de dezmbro do 1963 - Re
querimento n,9' 781-62. a.provado em 
2 de dezmbro ne 1962. 

Membros _ Pa,rtldos 
1 Menezes Pimentel _ PSD 
a Ruy Carneiro - PSD. 
3 Lobão da Sli veira - PSD 
, Feflerson de Aguiar - PSD 
6 Guldo Mondls - PSD. 
6 Pinto Ferreira - PSB. 
'1 Bezerra Neto - P'l'B. 
8 Araury Silva - TB. 
9 Vivaldo Lima ....:. P'I'B. 

10 Daniel Krieger - UDN. 
11 Eurico 'Rezende - ODN. 
112 Milton Campos - UDN. 
13 Heribaldo Vieira - UDN. 
a Lopes da Costa - UDN. 
16 AlOYsio de CIU'Valho - PL. 
16 Lino de Mates _. PTN. 

Comissão Especial do Projeto Comissão Especial do ProJe . 
de Emenda à ConstitUição de Emenda - a ConstltUlç 
n9 lO, de 1961. n9 1. de 19!)2. '11'''''11 

Acrescenta paTágrafo ao art. 16 (Altera .. redaçl!.o 40 art. 186 
da Oonstltulçll.o Federe.! (aplica- da Constituição. reterente a obrl;-
ção ·tia. t)N"CelB proveniente das gatorleda.de de concurso para a 
cotas de Imposto< destlnad ... aos investidura em cargo tnIc1aJ da 
Munlclplos) • carrelra, instituindo a proibição 

Eleita em 28.2.1962, SalVv '" Sr.. de nomeaçOes interinas). '4_ 
Senador..s: 

Lopes da Costa _ designado em 
30.3.1962; 

Gu1do Mondin _ 
29.10,1962; 

designado em 

Eleita em 10-0-1962, salTo os Sr ••. 
senadores: 

Menezes Pimentel - designado em 
15-5-1662; 

Wilson Gonçalves' - deSignado em 
Wilson Gonçalves - designado em 23.4aI963; 

23,4.1963: 

Eurico RezcnJe 
23.4 ;963; 

Leite Neto - designado em ~ •••• , 
designado em ., 23~4.1963; 

João Agripino - designadc em 
23.4.1963; 

Silvestre· P .:l1cles - desIgnado em 
2,.4.1963; 

Catteu Pinheiro - designado em 
23.4.1963. 

senadores _ PtU·tldos 
1 .~efferson da .1guiar _ PSO. 
2 Wilson Gonçalves _ PSD . 

a Ruy Ca.rneiro - PSD 
, Lobão do Silveira - PSD. 
6 Guldo Mondln _ "SD. 

• Sllvestr. Pôrlcl.. - PTB. 
7 ~ogue!ra' da Gama - 'P'rB, 
8 Barros CaTValh" _ PTB' 

Eurico Rezende 
23a~a1963; 

designado em 

João Agripino 
23-4-1963; 

designado em 

Aurélio \"lanna 
23-4-1963. 

desIgnado em 

Prorrogação: 

Até 16-12-1963 
785a 62, aprovado 

_ Requer1mento n.9 
em 12-12-1963. 

Membros - Partidos 

1. Je!fersun do Aguiar - PSD 
3. Wilson Gonçalves - PSD 
3. Ruy Carneiro - PSD 
,. Lobão da Silveira - PSD 
6. Leite Neto - PSD 
6. Menezes Pimentel - ;>SD 
1. Silvestre Géricles - PTB Vivaldo LIma - designado em 30 

4e março de 1962; 
Ruy carneiro - designado em 23 

de abril de 1963; 

9 v.gc - J?T!;s. 

Comissão Especial do Projeto 10 Milton Campoa _ UDN 
de Emenda à ConstitUição 11 

t Noguelra da Gsma - PTB 
9. Barros Carvalho - Pl'B 

10. Milton Campos _ UDN 
WllsoD Gonçalves _ designado em 

23 de abrU de 1963; 
EurIco· Rezende _ designado em 23 

de abril de 1963; 
Pinto Ferreira - designado em 20 

de abril de 1963; 
Amaury Sllve. - de.slgna.rlQ. am 28 

de abrU ae 1963;' 

Prorrogações: 
Atô 15 de dezembro de 1962 - Re· 

querimento n9 "~7-61· aprovado em H 
de dezembro- de '1961. 

Até 16 de lezembro de 1963 - Re
querimento o!1 780·112. l'lprOVado em 12 
de dezembro de 1962. . 

Membros - Partidos 

Acrescenta Uspositlvo ao artigo 
15· revoga o Item V e o I 60 do 
artigo 19 su"l)stitutu o I 59 cio a.r
tIgO 19 e o '.ut. 22 da ConstJtUição 

fModiflca ti regime de d!.scr1m1 .. 
nação de rendas). 

Eleita em 20 de novembro d.e 1951, 
suJvo os Srs Senador~s: 

Barros carvalho - Designado em 
30 de março de 1962; 

GuMa Mondin - Deslgnad(" em 19 
de outubro do 1962: 

Jefferson de Aguiar - de.slgna.do 
C'n 28 ~ de abri! de 1963; 

Ruy CarneIro - designado em 23 
. dI. abrU de 1963; 

12 
Heriba.ldo VIeira - ODN 
Lopes d. CDSte _ ODN 

13 João Agrlp!i,o - UDN. 
14 Erulco Rezende _ UDN 

15 Jo.sapha.t Mar1nh. _ S/legenda 

;6 LIDo de Mato. - PTN. 

Comissão Especial do Projeto 
de Emenda a Cri\lstituicão 
n9 11, de 1963, . 

11. HerlbaJdo Vieira - UDN 
12. Eurioo Rezende - UDN 
13. João Agrlpino - UDN 
14. Daniel Krieger - UDN 
15 Aioysio de Carvalho - PL 
16. ~uré1io Vianna. - PSB. 

Comissão Especial do Projeto 
de Emenda a Constituicãe 
n9 Z. de 1962. 

CInstitul nova discrimfnaçlio de 
rendas em favor dos MUD!CIP10S 
brasileiros) • 

Acrescenta parng-rafus 4e e 59 ao El~lta em 23-5·1962, salvo os Sr!. \ 
art. 28 da COnstJtu;ção Federal Senadores: 
(Crlaçãc. ~-'I novos Municípiosl. 

W1l8.vn Gonçalves - designado em 
Eleita em 28.3 1962, ,alvo os Sr. 23-4-1963; 

1 Menezes .)imentel - PSO. 
:ia WilSOD oGnçalves - PSD. 
3 Lobão da SlIve!ra - PSD. 
" RUy Carneiro - eso. 
S Guido Mondin _ PSD. 
e Silvestre PérlCJes - PSD. 
'1 Vivaldo Lima _ PTB. 
8 /Ullaury Silva - PTIl. 

semv.;ores: 

l 
Eurtco Rezenue - desjgnad(, em 23 Leit N to d si d 

de abrU de 1963; . úu1do Mond1n _ de.~lgnado em •. "&3-4-1:63; e - e gna o I!m .... ,. 

Am li d Id 23 211.10.1962; 
e~ry S Va - es gna o em WlIson Gonçalves _ ·d'fisignado em Josaphat Marinho - deslgr.adtJ em 

de abrIl de 1963; 23-4 .. 1963- 1,3.4-1963; 

Bezerra Netc - designado em 23 Eurico' Rezende .,:' deSignado em e:urlco Rezende 9 Pinto Ferrolra - PTB. 
10 Eurico Rezende - UDN. 
!1 Daniel Krleger _ ODN. 
n MUton Campos - UDN, 
13 lIerlbllldo Vieira - UDN. 
11 Lopes da Ccota - UDN. 

de abril de 1963; 2~-4aI963; em 23-4.1963; 
Prorrogações: João Asrlplno - designado 

deslgnado em ,. 

15 AlOYSiO de Carvalho _ PL. 
18 LIDo de Matos _ PTN. 

Até 15 de dezembro de 1;>62 _ Re· 
querimento D/I 605·61, aprova.do em 
14 de. dezembro de 1961; 

At. 15 de dezembro de 1963 - Re-
~ querin.ento 09' 'l82 a 62, aprovado em 
Çomissão Especial do Projeto ·12 de dezembro de 1962. 

de Emenda à Constituição Membros - Partlóoe 

n9 8, de 1961. I Je!1erson de Aguiar '- PSD, 
2 Menezes PimenteJ _ FSD. 

Acrescenta Item ao art. Sç do 3 Filinto MUller - PSD. 
CapitUlo fi _ Presidente da Rew 4 uUido M.)cd.1n - eso, 
plibUca _ da Emenda Consti.tu. 5 Ruy Carneiro - PSD. 
elonal n' ,. de 1961. que instituiu ! Amaury Silva - PTB. 
o sistema Jarlamentar de govêrno ' Barros (Ja!'valho - PTB; 

(Sóbre 9. exonera~ão por pro- 98 Argemlro Figueiredo - PTB. 
• posta do Senado do chete de Bezerra Neto - PTB. 

missão diplomática de cará.ter 1
1
°
1 

Daniel Krlege: - UDN. 

12-4-1963; Prorrogaça", 
Cattete Pinheiro - t.1esignado em 

23-4-1963. 

Prorrogaçâ.o! 
Até .15 .. 12a 1963 - RequerImento D.\ 

IU4-62, aprovado em 12-12.82. 

Membros - ParUdo. 
1. JetlerB~n de ,Aguiar - PSD 
2. Wllson Gonçalves _ PSD 
S. Ruy Carnelro - PWl 
4. Lobão da Silveira - PSD 
5. Guldo Mcndin - ?i;D 
6. Silvestre Perfcles - PTB 
1 Nogueira de. Oama _ PTB 
8. Barros Carvalho _ PTB 
9 Milton Campos - UDN 

10 Heribaldo Vieira - ODN 
Il Eurico ttezende _ UDN 

Até 16.12 11162 - Requertmpnto DO 
W6~62, atlrovado em 12 12 1962. 

Membros - PartJd06 
1. Jef1erson de Ag'..llar _ PSD 
2. WILsoD OOllçaJ"V(.J - PS.L.: 
3 RU) Cameiro - PSD. 
.. Lobão da Si17elra - Pau 
5. Leite Net~ _ PSD 
6. '4e·nezes Pimentel _ PSD 
7. Silvestre t'érlcle.s - PTB 
8 Nogueira na Gall4' - PTB 

. 9 Barros Carvalho _ ?Ta 
10 Milton Campos _ OON 

permanente) . .,l) . EuriCo Rezende - UDN. 
1. Milton campos - UDN, 

r 

Jt:lelta em ~ de outubl'O de 1961.·13 Herlbaldo Vieira - 1;1DN. 
12 JOão Agripino _ ODN 

11 '1\ 'Ibaldo Vieira - UDN 
l:t • Josaphat Marlnito _ LJDN 
13 .&."'u.rlco aezer.lde _ UDl~ 

.aJyo os 8rs. senad..o~$: I lo{ !.:tuy Paimel.ra - UDN. 
Vivaldo LimA -- Designado em ao 1f Aloys;o de Carvalho - PL. 

te março de 1962: . lG Line de Mat.os - PTN. 

13 Lopes da Costa - UDN 
14~ Aloysio de Carvalho - PL ...:;;§-: 
15 Miguel Couto _ PSP ,~ 

)6. Catete Pinheiro - PTN . _. 

14. DanIel Krieger - UDN ~ 

15. Aloysio de Car.. .. nlho _ ?L 
lt.. Llno dr MattOs PTN 

.. 
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~O~iÍlS;O EspeGial~do' P1~let, O comissão ~ ÉsPeeial do' proJ~to ~,uI cQ ~~tesigna1~' em; 23 '~I'comiSSão 'Especial do Projeto 
de Emenda 4· Constituição de ·Emenda à 'Constituição abrll1g. j,W3>. _' " , "de Emenda: a Constituição 

.' nÇ 8, de ,1963'~" -- '-' n9 3;de 1~62; . .. Prorrogaçáj)!. .. . __ nQ 2. de 1~63 •. 
- ...... _. ....,. ·-'DiSPôe ~l'e e. data_40 -plebfa. Até 1&. 12.l963. - Requer1mento De._ 

tOng1nãr!o da:Cãmarn dos ,.. cito previsto D...I. Emenda COnsti ... 790.:62, aprovedo em "12. p.-l~-.. 
,o. :De~a~O~r ~ -::. •. '. .tucional nO O. _ -- _. Me!:tl.bros __ .Pa.~tJd03 

'Q""dé'uOV6 .edação·~o 11' 4e Eleita em 10.7.1962, Sl<Ivo 05 Srs, . 1. Jefferson de Agular;-.E'SD 
.art 28 da ~nst1tU!çt.o Fed.\!raJ Senadores: _. 2.' Ruy Carue1rc·-.; PSD 
.Iautonumia dos MuniclplOS). Wilson Gonçalcea =- . ~. 3~ Lobão da Sf!;oelrã - PSO 

. __ 1)es:in;Jçá~ em 22 dê,,:~utubro -~ 1963 Leite - Neto 4. ,. . \~llson' Gonçalves ~ PSD-

.
,'. . .. João<Agripino . 6. Benedito '\Ye.lladare;, - PSD' 
, Eurl R d 6. M.: neZe8, PImentel - PSD ,'- Membr!lS. ;.;. Pa.r:t1d0.3. Co ezen e e 

,J_hàt MlU1DIlo (designado em ~. Vago - PTB . 
23 4 1963> 8. NoguelI·. da aam" - PTB ... 

.. . D. Barros Carvalh ~ PTB 
\. ProrrogaQã.o: 10. Milton campos _ UDN. 
Até 15.12,1903 _ ROQuerimentou' 10 •. He";baldo . Vieira - UDN 

18.1 C''1 rQ'VO.d 12 12 1962 12. Josapbat, arinho - úDN . 
. --. e.p, O em '. 13. DanleI-K11eger.- UD" 

...-~ '4.embroa - Pa..rtidos 14, EuriCo Resende: _ l1DN 
-.r. Jerterso.a de Agu!ar _ t"SI) 1'5. M~' - PL . 

2. Wilson Gonçalvp~ ._ PSJJ 16, Jullo ~.e:.te'_ PJl 

c 
Je1tersoD à.e Agw.a.r _ PSO'; 

,Ruy CarneiJ:o - PSU: 

Jose FeUcliUJu _ PSD: 

Lobãu da SHveira - PSO; 

3, .Roy CUIle!.,·c - PSD. ' 

~ Al1;-eY3 03 - arts. 14\. \4.6 t H1 
da Constituiçao. Feaeral lroeleren
~e D.~ dlreito_ (j~e prOPrieaade)., 

O~i~a~~\- em 23~4~lD63_ 
Memc.r03 ~ Partld03 r . 

'1. Jefferson' 'de ÀiUiar:- PSD 
. ~. -Ruy ICarneiro - PSD ... 
3. Lobão da 'Si Jvelra - PSlJ 
•. Wilson CTQnçal"veg - PSt) 

- S, Menezes Plmer.tel - PSD 
6. LeIte. Neto _. PSD 
'l, . a~Õ1ury SUVa _ P'rB 
8, B~'l,f!J1'a Neto - P!'U . 

. 9.- Vago...:...· Pl'B . 
- 10', süvatre PériCle!" _ PT13 . I 
. 11. Arg'ffllliro C!· Figue1reao - ~TB 

12. ~..z.ritt' Rezen-de~ 'DDN,. 
.13. MIlton Campos. -: 'OUN 
t4. Oao'et Krleger ~ UDN ~. 

Bezerra· Neto .- p'ra; 

E~UDdo l·eVi _ PTB; 

A.rg.emlrO de F!guelfear; fTB; 
4. Lobão da Silveira - PSC 
5. Menezes Pimentel _ PW 

- + 15. Josaphat Martnho - S ,Jegendt. 
Comissão. ESpecial do Projeto 16. AloY-lio. de Qarvalht>- .- ,PL 

6. Leite Neto - PSD· . . 
Melo Braga - P'fB; de Emenda-à Constituição c -"-'-

< .M.llton Campos. p.resldent1' .;;. Ol)N. 
AlOYsiO de C"a.rvall'O _ ODN. 

Afonso 'Ar100; ,:.- .UDN ;.' '-~' 

7. Silvestre. Périclea _·PTB 
8. Noguei.a da Gama - .PTB 
9. BarrOS Carvalhc - PTB 

lO: MI:toD.·Ca;npo" - UDN ' 
11. Hezibald(.. Vi;..1ra - UDN 
12, João Agripino _ ODN 

n
Q 

7. de 1962. / éomissão. Especial dó ProjetD < " 

. itévoga ,a: Emenda Ct>=tuclo-~ v deA:menda. -a . Constituiéã9: ... 
nal '0' 4. qúe Illstitulu o iÚ!tema n~ 3, de 1963.' . Co 

!:url~9 Reze~lde .- UDN; 

Josaphat Marmbo ~Relator);' -,·Pe.
quenas Representaçôes; 

Aurélio Via;J1ria ~ .Pequen.aa...R.ep~· 
sente.ções; 

júJl0, U!iie- (Vwe-Pres1t-elheJ 
.' Pe9uena:!o ~iepresent.a;;õe.i. .'. 

Comissão, 'Especial para eslu
dár a .situação da 'Casa da 
Moeda .. 

.. 
Criada. em Vfnude d.2. jprova~ 

. ç40 do Requeflment -n'" ':..;,,~63 à(j 
Sê,. Je1ferson d6' dguiQ'~ :d sea· 

, -i:to de 14--8-63, ' 

~nGçáo em "!8-8-IOO3 <. 
Membros _ Pc.",ttdos 

Je!!~rSOD de Aguiar ,:- l __ • .:;'te) 
PSI:; " . 

- Wilson acipcah'Bs ._ ~ PSlJ 
Arthur v;"gnlo- PTB 
EdmundO LO", - PTlI ' 
Adolph~ Franco' _ ODN 

( 

Eurlco Rezenaê - tVlce-.Fi'esldeDte) 
, lIDN • 

Jos~phi1t Marln~ - .91 t.t:g~~t: -
~omiss~oEspecial, para' o es

tudo das"causas que dificul
tam a prodOcão agru'imcuà
ria e suas repercussões ne
gativas na'expGrtação; 

ICrlatÍa em vlrtud. ~o lIeque
ri, ' _" to ". 569-e3. do sr .senãdot 

. JQS4 Ermfrlo~ aprovado. nn I~SC, 
..... - .... '-8~1963). ~, 

.11 Mm.maos) 
. J!.mbrOl _' partlif<l. 

. ,'iMA FelIelano '" t>So,. • ';' 
~ .. 
81gefredo Pacheco ,1Vl .. -~r .. !4eate) 
!(~7~ PSD ,- . 
::~1"~ , __ 
i70sê Errnfrfo /Presidente) - l."l'D 

. LoPes de Costa -tlDN . 
j\urêllo Vianna lRel.lort' - peque· 

.,.. !!'1§ p~4oo·' 

.-

13. Eurico _Rezenue ~ UDN 
14. D? ... nJeJ .Kr1ezer - JIDN 

pa.rlamentar-:de g07êrno c~ o art. -< • 

. '61 da C.onst1tu1;âo. fo;:~-d~rai. 4e 18 Da; nova red.9,çãO. ata 'W"Ui,OS . 
d~ setembro de ,1946. n_"'s 2G. e 63 -da ConstituIção e'e- _ . 15 M'm de Sá, - E'L 

l6, Jo.sapn~t MarinL.o -..,: S/legenda.' ~Elelta em ô.12·.19L·~ aalvo ()S Sn. deral tadmlnl.stração do DLstrlto· 
Senadores . -. - , F'ederal e mat:êrla da competên-

. Comissão Especial do .ProjetG 
de Emenda .a Constituição 

. 'l,""7tLon Goncatvee- eia Pt1":Rt.lva do Senado! ":_ . .,.,. ..... 
Eurico Resenda . ..., 

. nQ 5 ílé 1962" -
Dâ no"-va ·rédaçãc '1.0 art. ~o d" 

COnsCitlliçãO. . . '-....../ 

Amaury -Sl1"v·~';. -. "E;leita 'em. 2+1963 .., 
aau1 O!u,bert!- ·,des~f71a·dos •. 'em -23 

~. a~·rn de 1963>., , 

·Prorrog19ao:. . 
Até l~ 1: l?ô'i _ Requerimento Ile ' 

19l·62. aprr-vado em· 12.12 1952.-

14emllr<lo _' PartldOlÍ 

l.. Jefferson de Aguar -~. PSD 
1. Ruy, CjU'oetro. - PSD 

-" . 

.~ 

IDeterm~na a entr~ga a03 Mu
nlclpír"JS de ""30% da &l'fecadaçàG 
dos Estados quando exceder at 
rend~s- municipais).. 

- Memb;.Qs - Partldoo 
4. Wtls?O Gonçalves - - .·PSD 
ã. Menese.; Pimeotel .'- PSO 

6. Leite Neto - PSD 

• ....i_ 

Eleita em 13 9 19G:l. .. Ivo oa Sra, 
Senndor~ 

Wilson .Gonç!'t !veS 
Leite NetO 
JQSI,fptla,t -M ar1p.ho 
l!;urico ?.esende 

. MIguel Couto u'esi.gn:- -o t>m 23 dfl 
:Ai}rU de 19631.' 

Prf'ITogaçâo:_ 

'Até 16 12 190>3 
189 62, ap~"8.do 

RequerimentO 119 
em 12.1262. 

. Membros - PaJ:t1r..~ 

'-1. Jefferson"..te Aguia.r _ PSD
:2, Ruy ·:carneiro ~ PSD -
8, Lobão da flUveIra. - I?SD 
4. W:.1..~D. QQnçaJves ;.... PSD 
5, Leite Ne", - PSD . 
6. - Menezes 'Pimentel' - PSll 

.'7, Vago - PTB. ' . 
8. 'Togueira da Gl..mA - PTB.· 
9, B3rroe Oarvalho - l."l'D.: 

10. MllMn· Campos _ UDN -
11. Herlbaldo campOS ... UDN 
lJ. Josaph<ll Ms.r\lIho - UDN. 
13 .. 'Daniel Krleg" .;;. UDN 
I'. EnrlCo Res..:d., - UDN 
1&. '. Mem cle Sã - PL' 
16. MigUel ço.;to -., P!;P 

.1. Jefferson da Agu!ar - P.SD 
2 •. R.u,y ;)arnelro - I'SD' 
3. \ Pedro L.udovioc; - PSO 
I. 'Wi1SOD G-nçalvea _ PSD -
6. - Benedicto, VaUadares :-., PSD 

·6. Mene, .. Pimentel _PSD 
7 Amaury StIva. ,_ PTB 
8. Nogl,leira d~ "le,ma - PTB 
O. Barro. carvalho _ P'l'B 

10. Mllton Camoas ._ 'UDN , 
11. Heribaldc V{C!:1ra. _ 0011 
12, Eurtco Resende -.- UDN 
13: Da.:!!el Kl'fe~(":, - UON 
lo, JM" AgripIno _ UDN. 
1!). M~'n de e:á _ Pt.. 
16. Rllltl Giubert. _ PSP -, 

Comissão especial dO,Proleto 
de Emenda a Constituição 

: ri' l.de 1963 •. 
Altera0 redaçllo do ,lIie1so DI 

<lo art. 157d& ConstltulçAo .re
ferente RO. tra.balho do menOJ'f!l 
e' mulhere! e ao· trbalbo em tu .. 

. d~.trln. _Iul>r..,. 
DeslgIlada em 23 .... 1D83 

Membrai -Partido> 

'1. 3efferson d. ArU1Ar - !'SD 
.3, Ruy Carneiro· - 'PSD' <.' 

Comissito . Especial do Proleto 3. LobAo da S11~o!r. - PaD 
íle Emenda à Constituição. i, Wlloon Qo!lÇ'~ - PaO .' 
n~ 6, de 1962. ' • .: .. I, Menezoa PlIDl1lItel -- 1'81) 

,. Heribtll40 Vieira -. PSD 

'r, Ama1JTY l!1lva - PTB 
,8 'Bezerra Noto - PTJi' 
.9 'Vago c_ I'TB 

10.' Eduardo Cataláo - l'TB 
11. V~concel~ rorrea - ?T8 
12. Eurico Rezencie - UDN 

13. MIlton camPos '- UDN 

14. Daniel Krleier - Í7DN , 

16. AloYsio, 'e C ..... oJho -
PartidOl • 

18." JosaphatMerlnho ..., 
_ Pa.r~idos -

Comissão· Especial do Projeto 
de ;Emenda a Constituição 
nQ 4. pe 1963. ...' 

Da Ilova rOOação ..,. . ...-ti. ·ü í 
•• da constituição Federal. '.psrt 
cOllceder tmtUlidadea &05, ,ert:a;' 
dores.; 

. Designada em 30-0-1961 

:&enadorea - ro,rudcl 
,Jef!erion daAllUlar -'-l'flI) 
Rur lJametro -' l'SD 

. Lobão' da Sllvelr6 - l'SD 
, W\lSOD.' Clonçalves - PSD . 

Altertl • :-edaçM doa 11 1" • ,. 4.ma1ll'1 eu... _' PTB 

F" d d~, "'rt. 60 da OCInstltulç\lO S. Bezerra Neto _ PTB 
e e._. O a PTB . . ,"'0 -
(Aumenta para 'O namoro 4e 10. SlIvestre P6r1oleB _ Pl'9 

repre.en!anleo dos Itstadol, • 40 11. Arthur '11rIr\IIo _ l'TB 

Menu.. Plmentel - .!'SI' 
LeIte Nato ~'PSI)' 

f .:: AmaUIJ - suva _ PTB
Bezena Neto .;. PTB 
P\I1to FerreIra - l."l'D . sll_ ~ .. ' -' . l1't'I. 

Dlatrlto Federal no .,."odó). lJ, Ettrlco Rezende _ UDN 
Eleita em 13 9.1982, .. 10 OI 81'1. 13, MUtOn Campo. - UDN 

Senadores' 14. Jo~o Agl'lplno - UDN 
Jo"'ph.t Marinho 1~ Jos.phat Marinho ~ S legenda 
Wilson Clonçl\.!.eo 16.' AlOYsIo de Cartalho - PL' 

. 'Adal_.. Sena - PTB 
Eurico Rezende - UDN 
MUton CampOS - UD~ 
João Agripino - UDN 
Aloysio de JamLlho - Pti 

'Josaphal Marinho - S/Iogeu .... · ., , 

, . 
.~ 

~ . 

, 

." 

= 
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lmissão Especial do Projeto 
de Emenda a Constituição 
n9 5, de 1963. 

Dà ':lava redação ao item II e 
ao § 4.9 do artigo 19 da Constitul.. 
ção referentes aO ImpO.sto 'de 
Vendas e Oon.slgn""ões: 

· Jefferson de Aguiar _ ~SD 
, Ruy Carneiro - PSD 
· Lobão da Silveira - PSD 
· WilSon Gonçalves - PSD 
· Menezes Pimentel - pSD 
, Leite Neto - PSD 
, Amaury Sil va - PTB 
, Bezerra. Neto _ ?TB 
, Vago - PTB 
· Humoerta f"Jeder _ I?TB 
· Argemiro de FIgueiredo - PTB 
· Eurlco Rezende - UDN 
· Milton Campos - UDN 
, 'Daniel Krieger - ODN 
, Aloysio d. Carvalho _ i'L 
,Josaphat MarinhO - "equenos 

Partidos. 

omissão Especial para efetuar 
o levantamento da produção 
mineral do país e estudar os 
meios capazes de possibilitar 
a sua Industrialização. 

.Criada em virtude da aprova. 
~Oo, em 18,9 1963 • .... ao utraor· 
dináTÚl. do Requ67'ime"to li' •• 
665-63. do Sr, Ssnador José Er. 
mzrlo) . 
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Comissão Parlametnar de In
QUérito para averiguar a 
aquiSição, pelo Govêrno Fe
deral dos acervos de conces
cionárias de servicos públi
cos e sôbre a importacão de 
chapas de aco para a Com
panhia Siderúrgica Nacional. 

(6 MEMBROS) 

tCrlada. Péla ResoluçãO nQ 1l.6in 
lY1 embr08 _ Partidos 

Jefferson de ! .. gular _ PSD 
Le1te Neto IPresjden~e) - PSD . 
Nelson MaeulUn - PTB 
João AgrilJino (Relator) _ UDN 
Josaphat Marinho - Peq,uenas 

pl'esentaç es. 

Lopes da costa - UDN, 
Milton Campos _ PreEiclE.üe 

aDN. 
JI1JIO Leite - Vlce~Pre:.sldente 

? .. .}uenas .Repr<>sentações. 

Comissão Parlamentar de In· 
qUérito para averiguar ~ 

aquisição, pela Govêrno Fe-
dera/, dos acêrvos de con· 

M~lo Braga - PTB 
João Agripino - OPN 
DanIel Krleger - UON 

Comissão Especial do ProietG ~ 
de Emenda à Constituição 
n" 6, de 1963. 

AtleTa o art l'3B da Constttu(-
(ão I"eaera, U1zeleg ibUidadeS). ' 

Pro1eto de micwtiva do Sr. S,
nadO? Aurélio Vianna. , 

Desldnação em 2-10,,1963 

cessfonârias de servicos PÚ- Membro. - Partido. 

blicos e sôbre a importar.ão, Jerferson de Aguiar - PSD , , I Rt:.v CarneIro - PSD 
de chapas de a'o para a W'l.son Gonçalves - PSD 

'!- ( Jose Fal1ciaDO - PSD 

Comissão Especial para o estu
do dos efeitos da inflação e ' 
da política tributária e cam
biai sôbre as emprêsas pri
vadas 

Cómpanhia Siderúrgica Na, w.lIl'eOo Gurgel -:- PSD 
L\.rg-elillro de Figuelre<1O - PTB 

cional "zerra Neto, - PTB 
. ~t'~tre perlcles - PTB 

ICnad'a peTa Resolução nç 

de 19631. 

. ME .. bros _ Parti.los 

Jellerson de Agul ... - PSD. 

:~li lodo LeVl - PT.B 
... : ,'u ,teí;ende - UDN 
,,· ... n Gampos - UPN 

\''';l.. de Carvalho _ U'ON 
'Ii~O ArinOS - UDN 
.unat Mal1nho _ Sem Legenda· 

.i, (;lulJertl - Pequenas Represea
<I(,:nes. 

(Criada_ em virtude da aprova
gao. em 2-8-1963. do' Requerimen
to n9 .31-63. do Sr, Senado, Gou
v~a VI,lra) 

\6 MEMBRCO)" 

M ombros _ partido, 

Leite Neto <Presidente) _ PSD 

Nelson Maculan JVi~e-Pl"es;d<, Lreltt - Reqrena" Representa-

- PTB. 

19 MEMBROS) 

Membros - E'artldOl 

JOSé Fe11Clano - PSD 
Atllio Fontana - PSD 
EuiênlO BIUTOS - .I'ISD 

i,l, NUlo Fontana (E'residentel _ PSD. 

João Agripino (Relator) _ 

Josaphat Marinho - p ~ . 
pres.ntaçõ .... 

''''lo Especial do Projeto 
v' I:menda à ConstitUição 
n" I, de 1963. 

JOSé EL'lDIrto atelat<>r) - l'TIl 
Bezerra Neto _ PTB 
iMelo Braga - PTB 
Lopes da Costa - ®N 
MIlton campos Presidente - ODN 
~llIIo Leite. Vice-Presidente _ 1'e
quen.. ::tepresent",,5 ... -
om issão Especial para o es· 
h:dQ dos efeitos da inflação 
e (ia política tributária 8 
cambial sôbre as emprêsas 
privadas. 

IC'rIado em .Irtude do apro"". 
çdo. em 2-8-1963. do Requenmen. 
to nO 5~1-63. do Senador Gouv&! 
Vieira> • 

(5 MEMBROS) 

Membros - Pariidos 
Wlo Fontana (f'residenter - PSIJ 
)Sé FellClallo IVlce·Pre.sldente) _ 
PSD ' 
"'6 Ertnlrlo lRelator - P'I'B 
dolpho Franco - ODN 
uréllO Vianna - peauena.! Repre
sentaçoeo. 

José Fe11c!ano IVlce-Presidente) _ 
PSD •. 

José Erm!lio lRelatorl" - P'I'B. 
Adolpho Franco - ODN. 
Auréllo lIanna -I ,Pequenas Repre· ' 

sentaçlSes. 
Comissão Especial paríl efetuar 

o levantamento da produção ' 
mineral do paIs e estudar os 
meios capazes iie possibilitar 
a sua industrialização 
, (CrIada em IJIrtude era aprova
Ção, em 15-9-1961t. • ... ao snraor
dinárla. do Requerimento n' 665 
de 1963. do /ilr. Senador JOs~ 1!r. 
m!riOI. 

19 MEM:BROSI 

-
Comissão Parlamentar de In 

quérito para apurar os tato: 
apontados da tribuna do Se
nado, na Sessão de 23 do 
corrente, e outros relaciona
dos com irregularidades gra
ves e corrupção no Departa
mento dos Correios e Telé· 
grafos. 

Vá nova redaç/lo ao I 49 do 
art, 182 da Constitufçdo Fe4eraJ 
ttrans/elénc1a para a reserva do 

111ihta, da ativa Que 8e candida
ta, • cargo elet .. o). Proteto a. 
Intat.tiva da Sr. Senador AUTtli~ 
Vianna. 

DesIgnação em 2-1Õ'·1963 

Membro. - Partido. 
Jefferson de AgUiar - PSD 
RUY Carneiro - PSD 
Wilson Cl<>nçaiv.. - E'SD 

CÇrlada e'D vIltude' da apro- J(IOé Fe1lclano _ .I'ISD .""a.. em 7-11.1963. sessão ex-
traordinária. da reroiuQão n' 32. wal!redo aurgel - PSD 
d. 1963. apresentada pelo Senhor ATgem1ro de FIgueiredo - PTB 
Senador Jefferson "de AguiaJ' • Bezerra Neto _ PTB 

. outros Senh.'Jot'es Senadores) I 

(Criada pela ReSOlução n' 32. de 10031 SUve.tre Pêrlcles - J?'I'B 
Edmurulo LeVl _ PTB 

MEMBRo~ - PARTIDOS , Eurico Rezende _ llDN 
Membro. _ l'artldo.! 

lO&! FeUc!ano - PSD., 
Atruo Fontana _ PSD. 
Eugênio Barros _ ?::t). 

Presidente: Wl!son Gonçalves - MIlton campos _ llDl'I 
, PSD 

Vlce-Pres!dente: Leite Neto _ .I'ISD AloySiO ae oarvalho - UDN 

JoSé Erm!rio !Relator) _ PTB. 
B"err. Neto - fTB. 
Melo Bratrll .. ~ 

Relator: 'EurIco Rezende _ ODN MOnso ArlJ111! _ VDN 
Jefferson de Aguiar - PS1) Josaphat Marinho _ Sem Legentf. 
Atruo Fonl:ena _ PSD • 
Artur Vlrgfilo _ PTB RaUl Glubertl - Pequena. Represell-
Bezerra Neto _ P1'lI tações. I 
Auréllo Vianna - P'l'B Jdllo Leite - l'~uella.s Be~e.s,II\ao 
JllI!o Leite - J?'I'B ... fÕe.. ~,', ' 

• 
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ESTADOS UNIDOS DO BRASIL 

DiÁRIO DO CONGRESSO IACIO AL . -
pECA0 11 

• .\"0 XIX - N.· 11 CAPITAL FEDERAL QUINTA-FEIRA, 16 DE JANEIRO DE 19M 

SENADO FEDERAL 
ATA .DA 19' REUmAO. EM 15 

DE JANEIRO DE 1964 
.1' SESSÃO LEGISLATIVA EX

TRAORDINARIA nA 5' LE
GISLATURA 

PRESIDENCIA DO SR. ADAL
BERTO SENA. 

As 16 hol'as, acham-n pl·esente.s os 
Sra. Senadores: 

Adalberto Sena. 
zacharias de Assumpçã6 . 

Joaquim parente. 
Menezes Pimentel. 

Antôruo Jucá, 
Al'gemiro de Figueiredo. 
Ennirio de Moraas • 
Júlio Leite. 

JO/!aphat Marinho. 
Aurélio Vi.",,: 
Benedicto Vala<laretJ. 
;086 FeliCláUO. 
""'100 LUdovlOO . 
FlImto Muller. -
Adol~ho Franco. 
Melo BrB4la. 

I 
Daniel Kl'Íeger. 
O SR, PRllSIDEN'rE, 
A lIsta de presença acusa. O com .. 

pal'ecimento de 16 Sra. Senadores. 

\ 

número Insuficiente para a 'S,bertul'tt 
tia sessão. -

Não há. sôlJre a mesa, expediente a. 
despachar. 

Nessas condições, encerro a p?ee~n .. 
t.e reunião designando para e. proxi .. 
nlI\ sessão a segUInte 

ORJ)E~I DO DIA 

8~o de 16 de janeiro de 1964 

<Quint,a-telra) 

Discussâo, em turno Mico, do Pro
jeto do o<>crelo Legislativo n9 29. de 

RIo a""'<lO\12. Sllv .. tre Pél'lcl.. - A1B4lO .... 9, Waltredo Gurgel -
do Norte, MESA 

preslóente - Moura &M;e<tt (PSD 
... SP)' 

Vlc:e-p".l<1cnto - NOI!~"1.ra 40 
Gama 1t'Tll - Mál. 

10. RIlJ' carneiro - Para1ba, 

11. Leite Neto - Sergipe. 
12, Antônio B.lblbo - Ba.hIa. 

13. Vasconcelos l'orres - Rio d.e J ..... 
nelro . 

14. Nelson Maculan (lIcenciado ..... 
.u\Jst1tUl~âo) - para".. 

Prlmelro-secretár!o _ RUI Palro.... 13, Jetter<on do AgUiar - toplrtk U, 
fa (ODN - I..L.. santo. 

Amo. ury StIva. _ parllDA (em 
exercício o suplente. Sr. Melo 
Braga) • 

Segundl)·SeoretArlo - Gllborto Ma' 
rlnho U'SD -; "Bl. 

Terceiro-5ecretArlo _ J\<WberlO 
!lona U'TB - AORE>. 

14. GUberto Marinho - Ouan.b .... 
15. Moura Andrade Sio PvJlo. 
16. Atmo Fontana - santaoata

rlnlt., 

17. Guldo Mond!n - R. Q, Bal. 
_ MUw Quarto-Secretár!o _ oattete PI-

lIheiro (PTN ... PAl. 18, Benedicto Valadares 
O.rala, 

Prlmelro-tluplenle - Joaquim Pa-
rente _ ODN _ PI). 19 FWnto MUller. 

Segundo-Suplente _ QUI>!a Mon- 20, José Fel1clàno - Gol". 
dIn (PSD - 'UI!. 21. Jusc.Un<> Kubltsohek - OoIÚ 

T ..... 1ro-Sup!ente -
'l'orrea U'TB - RJ). 

v ... on<>llo,s 22 Pedro Lud<meo - Oo!". 

REPRESENTACÃO PARTlDARIA 
P.4.RTIDO 

TRABALIlISTA BRASILEIRO 

IPTtIl 
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO 1, Adalberto Se'" _ Acre, 

(1'8DI 

1. 301<1 OUlO!IlII< Acre lem nerC!-

3. EUllênlo S.1'l'Q.O - Mar.nhào. 

t, Lobão da SlI.eIra _ Pali.. 
a, EugnIo Barroa - Ma~. 

4. Seb .. tJllo Archer - Marll.n.'IQ<>. 

2 Oscar E\W;os - Acr,. 
3, Vivaldo Lima _ Am.zonlLl. 
4. Edmundo Levl _ Amazona.t. 

5 Arttll VlrgU!o _ A!nazon ... 

6 Antôn!o 3uca - 0 .. 1'1\. 
1. 01xM Hu1t Roosdo - RJo 

do Norte. 
Grande 

16. Noguelra aa Gama - MInta Ge
L Zae.rlas de ASSunção _ Pará. 

2, JO"'lUlm Parente - Plal1l. 
I. J .. 6 C4nd!do - PlaUl. 

4, D!narte. MarIz -R. Q. Norte. 
S. JOllo Agripino _ Paralba. 

6, Ruf Palmeira - .\J .. goll4. 

7. Eur!co R""ende _ m.1>irlto sanw 

8. Afonso Arino.!: _ Gua.nabara. 
na. 

In, tJ.ezerra Neto. 

UNIAO OEMO!:'l'I ATJCA IUCIOSM. 
(tTOS) 

11, padxe C.alazans _ São r:oa.ulo. 
10, Adoi'phO Franco _ para0". 

11. tr1neu BornhauseD - Sdnta Os· 
tan':B. 

t:f AntOnf.a CuJ<t! - SantA Cg:f·art'l'lf!. 

13 Oantel ltr1eger - alo Qre.ndil J;' 
Sul. 

14 MlIton Camj)()l! - ~{\1Wl O"ols • V1coorlno Freire (em exetcroi.t é 
Suplente. ar. M'lgUelLJIlS) 
Maranhão. 

8. S!go/redo Pacheco _ Pi,Ul. 

8 Argemlro de Flgue1redo - PIA· In. Lopes da Co':!ta '7' Moto Or"sso 
ralOO. 

1'. Menezes PlrueDtel (em e.l::erc1ctc 
o Suplente, Sr. Waldema: de AJ· 
ea.nts"t" . 

a. Wilson Gonçalves _ 'Jelorê.. 

9 narrO! Carvalho - pernambUCO 
10 p~sso~ de Que1ro'Z - Pemam

buco. 
11. Jc~é Ermlrio _ pernambuco. 

I'ARTlDO LIBERTADOR 

,PU 
~ !. A10y.s1~ de C3.I'vnlho _ Bfl.hta, 

ta. Me::n Ce Sá, - Rio Grande 10 Sul. 

7T$_. _ 

1963 (n9 23-A-63, na Casa de origem) 
4ue apl'ova o Acôrdo Básico J:e ~ 
operac~o Técnica entre os Estada. 
tInidos do BrMil e Lsrael, concJuldo 
em Recife, em 12 de março de 1963;. 
tendo Pareceres Favoráveis 60b nd
meros 799. 800, 801 e 802, de 1963.<Iaa 
com.issões: de Constauiçao ti Justiça: 
de Rc/açO.., EXterior.s; de Educi1J;'@ 
e Cultura e de Fin~nças. 

Encerra-se a reunido <U 1& /Woo 
ras e ó 'minutos. 

P"-RTIDO TRABALHISTA 
NACIONAL 

(l'TN) 

1. C.ttete Pinheiro - pará •.. 
2. Lauro :ie Matoa - s~ ... _ ... -1;-

.PARTIDO SOCIAL PROGRESSISTA 
IPSPI 

1. RaUl G!ubertl - &.põ:':lo Ban". 
2. Mlá"UeJ 00"\0 - ruo d. JaneIro. 

PARTIDO 
SOCIAUSTA BRJ\Sn.II:IIlO 

(J'SB/ 

I. Aurélio VIIIllnO - Guanabara. 

~IOVlllmNTO TRABALHISTA 
RENOVADOR 

IM1.·RI 
1. AarAo StelllbruCi> - I!I<> 4. Ja. 

nelro. 

paRTIDO REPUBLICANO 

<PRI 
I, Júlio r..n. - Bergl»t. 

P.\RTIDO DEMOCRATA CRIST&O 

CPDlll 

1. Amo!'.! de Mc~o - Al"101l.). 

SEM LEGE!ND.' 

1. Josa·phat Marinho - qabfa. 
~ aertbaldo VI!!lta - S<>rgl»t. 

--~. 

RESUMO 
P a r t·j Q o 800-t81 DemocrAt1t..) 

(I', S D) "' .. ,, .... ''' ..... -, 

/partkto Trllbalh!sta Br'!s~letro 
'I' f. SI .............. , .... :1 

Li n t 3 o Democrâ ttca N J i!ton" 
lU O :'-1 "'''",,,,,, .. , .. li 
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~artI4o L\ber1IBdor CP. 'l..) .~.. ., 

s.arildo '.1'<abaJhI&ta Jlaclonal 
; ,(P. T. N.) .••••••••••••••••• 
li' " r t I d o Social Progr<solsta 

tP. S. P.) •••••• _ •••••.••••••• 

i' a r t! d o SOCIaJlsta Bra.UeirO 
1 .<P. S. S.) ••••••• , •••••••••• ,€ 

;, 
1/ 

I 

1 

DIARIO DO CONtRESSO NACIONAt:(Saç!lo If)' 

EXPEDIEN'TE 
pEPA'RTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL 

cm~.TQ.q .aRRAL 

ALBERTO DE BRITO PEREIRA 

l'artldo Republicano IP. r:." .... 
p" r ti d o DemocralG CrIstão 

1 CHatr:8 DO .... VIÇO oa P1JBLICAÇ&ES CHIlPIEl. DA BItç:Ao c. ".OA~Ct 

~ . (P. D. O.) •••••••• ~ •••••••••. 1 
INlovimento Traballústa Reno-

l vador (M. T. R.) .~._ •.• _ ......... ~ 

64 

Sem legenda '~ ••• I"" ,', or:t:. tI ,', ••• 2 

MURILO FERREIRA ALVES FLORIANO GUIMAR.lI.ES 

OIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEçAOu 

_Impreseg na8 oficinas do Departamento de ImprenB8 NaçTcneJ 

BRASILIA 
Total ••••••••••••• , •••• 66

1 

- -
: - A 8 8 1 1Il A T .U R-A S 

BLOCOS PARTIDA RIOS REPARTiÇõES 11 PARTIGULAREB FUNCIONARlOS 

_ l' _. Maioria (39) MembroS) J. 

PSD 

11,B...,. 
(1'7) Membros}: 

Capital e Interior 

S-emestro .... ,~ • .", e:-.,. Cr$ 

~q ..... It ...... ~,. • ..,1 I." Cr$ 

h\!u'íor 

Capital , Interior 

60,00 Setne8tf8 ..... , I e.:.., UI .... 

96.00 Ano I' " ..... , • ..,. '."1 ,-, 
Exterlo~ /' 

89.00 

16,00 

29 _ MInoria 

tJDN Cr$ 136100 Ano ,~ ...... .,., '.' • '.1 - CrI 108,00 . i '''110 .,.. ...... e::o .. ,. : ._. 

PL 
a. - pequena. Represen!a~Oe. (UI. 

).Iembros) ._ 

, 

- 1I" •• tuada. as para g utorlor, qu. s.rlo .empre .anuals, as 
aJilnaturas ioder..s-e .. !o tomar, em qualquer 'poca, por aefs mea-Gs 
ou UIL. de. . 

.t'T.ri 

l'~ 
. - A fim de pos.lbilltar a reme'.a de .. alore. acompanhadas de 

PSB 
UTR 

PR 

PDO 
,JO$a.phat MarInho ~Sem t..egent1a). 

LIDERANÇAS 
I _ DOS BLOCOS PÁRTlDARIOS 

MAIORIA . 

Llder: 
Barro~ carvalho - CP'l'B) - (PE) 

VIce· LIderes i 
Vlctorlno PreU'e - IPSD - MA). 

- VasconcellOS Torres lPTl3 
RJ) • 

SeffersoD de Aguiar lPSD 
ES). 

Lobão da su.elra _ IPSD - P A) . 

Artur Vlrgllio - !PTB - AMI. 

Bezerra Neto - t'P'l'B) - MT) 9 

MINORIA 

Llder: 
-João I.,;rlplno - roD;~ - Pl!). 

Vice-Ltder6. 

DanIel ~r!eger - 'tJDN - RS). 
Mem de Sá - ,pt - as). 
PEQUENA.. REPRESEN'1'AQOES 

Lld .. , 

Llno de Matos - 'PTN .- SP). 
Vice IAderes ~ 

Aurélío Viana - lP3B - OS> 

n - DOS PARTIDOS 

PSD 
Benedicto val1adares. -. \:\10, I 

Vice- LWeTts. 
WUson Gonçalves .- ICE). 

Slgefredo Pacheco - 'PII. 

lesOlar •• lmontos quanto .. sua apUoaçlo, solicitamos dêem pref,erênela 
• rem ••• a por meio de ohequeou vai. postal, emitidos a lavor do 
Tesoureiro de. DepartamentoO de Imprensa NacionaL 

- O. suplementos" edlçOes dos Orgia. oficiais "rio lorneoldos 
ao. asshiant.s s6mente mediante solicitação. 

- O custo do número RU'uado seré acrescido de Cr$ 0.10 .. por 
e"erciolo decorrido. cobrar .. e-Io 1IIal. Cr$ 0.110. 

Walfrodo Gurgel - <ROl i 
PI'B 
'Lidel-: 

Artur Virgmo - ~'4t. 

vtce-Ltaeres: 
Amauri Silva (licenciado). _ (PRI 

Vival,': LIma - IAM). 
Bezerra Neto' _ (MIl... ... 

l1DN 

Llàer: 

Daniel Krleger <RSF. 
VfCB-Ltd~es: 

Eurico Rezende - fES): f 
Padre Calazans - (SP)~ 

'Adolfo Franco ~ (PR1.J 

PL 

Llder: 

Mem deS4 - fJl.S). 

Vice-LtdeTe.s; 

AloYSiO de Carva.JJlO - tJ::{A,. 

E'TN 

Lider: 
L1no de Matos _ (SP). 

Vlc8-J,fáeres: 
Cat·tete Pinheiro _ <PA). 

PSP 

Llder: 

Mlgu.I Couto - 1RJl. 
Vlce-Lfder~ 

Raul Giubertl - ,'ESI. 

COMISSõES PERMA,NENTES 
Comissão Diretora, 

Moura Anaxade Presidente 
(PSDI. 

Noguelra d. 0o!"" (P'J'B) •• 

Adalberto Sena !PTB). 
RUl Pa.JmeU'a (UDN I , 
OUberto Marinho (PSD) 
JoaqUUD Parente <UDNl; 
Ca.tete Plnhelro IP!'N)., 
Gwào MonCUn tPSD) 
Vaoconcelo, 'rOrres !PTB)'. 
ReUIllOes Quar.a.s-feU'as. as 10 ho-....... 
Secretário: Eva.ndro Mendea Vian=,. 

Diretor-Geral. 

Comissão de Agricultura 
I' MEMBROS) 

Presidente _ vago. 
Vlee~Presldente -. Eugêruo Ba.rroa 

,PSDI. 
COMPOSIÇAO 

P. S. O., 

""""'UlUS 
EugêniO Barr~" 

José Felicianó. 

eoptJl'NTESI 

1 At1lio- Fontana~ 
2 Pedl'u LUdovieo. 

P. '1', B. 

~1TULAR.EB 

Raul Q1ubertl. 
1.)ix .. Buit ..:oosado, 
Nelson Maculan tUcencnaao). 

Janélro ail 1964 
__ o 

1 Eduartll Oatalllo 10);' 

B Aarllo stelnmbruch. 
a v ... o. 

:O. D. N. 
=ut.Aua 

J.oOpes da, OIlsta.. I 

•• AntoniO Carlos.;~' 

:mPLE:N'.lES 
1 Daniel K:legél: • 
2 João Agripino. 

SUBS'ITl'1TrOS 

__ !it 

RsuniDu 

1i<U<maS-felras, as 16 horll8. 
Secretário: a. Ney Passos Dant .... 

Aux11ar .Loeglalatl.o PL-9. 
~ 

CllImissão 
de Constituição -!l Justiça 

(11 MEMBROS). 

Presidente - MIlton Campos (ODN)] 

Vice-Presldonte - Wilson 
Gonçal.es IPSD): 

COMPOSICAQ 

P. S. D. 

/ ~r.l'Ul.AIU!:S 

:Jefferson do AgUIar. 
RUl Csrnelro., . 

Lobão da SU ••• 
WiI.son Gonçalves. \ 
Jos~h.t Ma.r1nho. i 

lm'LEIITEII 
1 Menezes Pimentel (lJoenolado).'; \ 
a Leite Ne"'., 
8 Bene<llc'" VaII6c1ar .... 
4 Aarão Steln"bruch. 

P. T. B. 
'fl'.I'lJWlEB 

Amaury Slll'a Ulcencla.aor.; 
Bezerra NelG. 

Edmundo Levl. 

"""-1. ArgemU'o 11e Figueiredo (U):.' 

a. SUvestre Périclu. 
a. MelO Braga. 

O. 1). N., 

Aloysio de Oarva2:i.O., 

MUton Ca.mllúS. 
1. Alon.so ArUlUB •• 

2. DanIel Itneger. 
3. Joaa AgrlpUll) •. 

Ileunltl .. 
QuarlA\·feira, ~ 16 horas. 
tiecretarlO; RoJl8ldo Ferreira Df6e.' 

)f1CIRi 'Legtslativo PLo.8.. ./ , " 
1 

,.) Em 8ub.Stltulçilo do SeDhQr 
NetsoD Maculan. como t1tUlar. '~'::'1 

(O.) Em substltulçllo do Senhor 
Amaury SU.a. como titular. 



Comissão I 1118="" 
do Distrito Federal a .... lI 'ndlcp 

P. '1'. B. 

m-tn.Allu 

Argem1ro 1e J.<ligue'''ea!.1 
Se" na Neto. 

SUDs'l'ITtrr05 

1. Melo &raga 
17 MEMBROS) ~. 1. Mclo Brt J" , V. O. N. O. D. N. 

Tl'l'Ul.AIlE8 Presidente - Llno d.& Ma.tos. j" - J'I'l'ULAR&.:S 

VICe·PresIdente - Peàro Ludovtco. Adolto Franco . 
COMPOSIÇiQ 1 Lopea da Costa 
.P. S. D.... SUPLtN'TI!.:, 

DIa-Hu1t Rosado. 
Pessoa de Queiroz 
J....sé Ermllio. 

Si1PLIn<l:Tt9 

Eurico Rezenae } 
'nt.f nio ":! •• los 

1. [.,ope.!l d"!l CC\SV& 
4. Za.cllr's$; de Assunção 

TI'nJ'LAllEfJ 

Menezes; P1mente.1 ... 

PeC1ro LuàoVICO. 

Uno ae MaWs. 
SUPLli:.lin. 

1. FUlllto MüJJer. 

a. EUiêlllo aa1TOl. 
a. HenbaJI10 '.?ieira. 

P. 1'. S. 
1'I't'tJ....aca. 

Ose&r P a.s.soa • 
O",·Hull Rosado 

a'OPLoEN1'81 

I- Aarão 5temb..'1lC4, 

I. ADWll1g Juct.. 

O. D. 11. 
1'LL'UL'\R~' . 

Dlna.r;o Mariz. 
EU.n.co Rezend.e. 

I11PLENl'D 

1. Lope. da OOSIa. 

1. -""lao de .usunçl\o. 
.Reunwa 

QUlntaa·!eJraa a. 10 lIor ... 

_etarlo: JUUeta RIbeiro doa $a:1. 

01101111 Lllgi.sIativo PW. 

Comissão de Economia 
'9 MEl\WROS) 

erUl4elite - ~"1II1lto Müller IpSD, 
V1Ce .. ~l'e:UQenHI - .Ioso &rnur1o 

<PTBI. 
COUPOS1CAO 

P. 5· D. 
SnU1.4lur .. 

Fllinto ~mlll>l. 

Eugêruo BMrOi 

At1I1o F'Onta,na. 
JOie o-wuma.rQ Wcenelnao), 

ou.".,.,. 
J. JertersGll ua Aiut3r '41 
J. Slge1reàc ~.~neoo 

I. Sebawão <\reher 

.. J"",phat Marinho 

1. JO;Â B..alraJo 

1". r B. 
SUSS1'l'lVl'0S 

"""'"'""" JoW ~IO 
Nel.iiOn MiWUla.n ~oIl1il.) 

roo (A't4 
i.oUPt.r.N'l'QJ 

1. Oscar Pt &!lOS \ .. ~ 
I. B ... ,.... Neto 

,.) -,!l;n IUbstItulÇl\o .... se
nhor José Ctu1oma.rd CG.on(J 
titular . 

J 

(U) _ Em subst1t1.ÜçIo ao Se
r.thor Ntlson MacU.lan. oomo' 
tItuJ.>r • 

1. José Oü,dld. 
2. Zacarias de Assun .. A<l. 

1. NelSon Ma-eulau li.icenc1ado). 
2. L1no de Mat~ 

Reunlões: .: s. feira' M 
SUPL' 'l:S 

Reun!ões tI'..l'ça--feira, - 16.00 horas] 
secretárJo: 1J1d Brugger, Auxll11lJ 

(AglSla\lvo PL-10. 

ComissãL . 

., Amaury :Cm.V(I (l1~encl.:Hto). 
4. Aurélio Viar.r~a. 
6. AntOnio Ju:"1 

StTB5T17'C"l'OS 

1. Edmundo r.evJ. 
2. Melo Braga. 

c;ecl'etM1:>. Vera de Alva!'enga Ma. 
tra, ~)f1cial Le6rtslat1vo, PL,,·7., 

Comissão 
do PoliRono das SêC39 

<'1 MF:'-~ROSl 
de Educação e Cultura 'i U. 'l. N. 

TTrU'Uttsg 

Dantel Kl'le~ ~r. 
Dlnarte Mariz 
tr:tneu Borr.halJSe1l. 

Lopes da Co..c:f.a 

}l"'esldent.e ._ .'(,uy ca.rlH'lro C:JSO) 
V1:~-.Pre.s1dente - Auré1..", ViaDJUl 
(1'-_. 

(; MEMBROS) 

PreSidente - Menezes Pimentel 

IPSD' 
Vi •• -Presidente - Paelra Ollla • .". -
ttlDNJ 

OOMPOSlçlo 

F. S. D. 

=m.A'" 

Mere-aes PJmentel 
Wal!redo Qurget 

5tlP""""'" 
1. Benedito VlIlIadar .. 
3. SlfIelredo Pacheco 

. . 
lW8SitlO LOII 

1. Le't4 Neto 
F. T. 8. 

mut.AI!E8 

Pessoa de QUOlroz 
Amal1.ry SU,,, tltcenclado). 

.""""", ... 
1. VAg<>o 
2. V9./IQ. 

11. O. N. 

mtn.AIIm 

AntOIllO oarlos 
Padre 0111 ...... 
Mem d. Si 

rm'1oE>l'lTB 

I AdQHQ Franco 
: &fiItoDcam_ 
8. J\rnon de Melo 

Roun!6.s: , .. ·Ietr.. _ 15 00 ho1'll'. 

'See.retã.tto! Vera de Alvarengá Ma~ 
Ira. OnClal (Ag<alatm> Pi,-1, 

Comissão de Finanças' 
(18 MEMBROS, 

Iftll"LENn;s 

'~ .. J""'o!,:" o Ffnnco. 
. 2. Eurico RezM"Ide. 

3 J"Ao Agrlplno. 
4. MUton Oamp"' .. 

~ 

lTl'Ul.ARU 

A2em de S{. 

SUPl.ruITJr.s 

t. Aloyalo ri" <' Ca.rva.\ho • 
ReunI5 ... , 4" /elr.. _ 

. ras. 
10.00 M. 

SecretãJ1o: Cld 'RUgger. A uxWa.r 

!,PglSlatl'O. i>r~ 10. 

P. -. l' 

Wi' :>D ODnçaJve.. 
Ruy Carneiro 

STrPL.I!:N'rtl 

1. 5lgefredo Pacheco 
2. Lene Neto 

1 B. 
tITTJtMU3 

Ulx~'!ult R,o;;odo 
Aurélia Vianna 

SUl 'l7l!ll 

1. Ars-emil'Q Qe l<"igurnedo 
:lo Ar ')':1 d, Melo . 
3. J llUO f ,(>H~ 

V D N_ 

Com,'ssão umano MarlI 
Jooe C'odido 

de Legis\' ação Social '1m'''''''' 
C8 MEMI'''<O"l i t. João AgripInO .... !I, [,c')el' da ~ta 

.Presidente: Vivaldo LIme' _ PTB. > ReUll1ô~ fia tefrM _ Hi ftr)r9~ ... -
Vl~<:.i'rc.s!':'.:ntf): '" 1 carneiro _ Secretario! Ney Plt..1S0& UU11U!õl. 

(1)501. Auxillor LegislatIvo f'L-O. 

. cm.noorirr~o. I i:omissãõ de Redação 
P. 5. O. I C •. \(E. .. .3ROSI 
mvt.llI .. ' 

--Oiro. PresJde.J.t.l D'lX Hult Rosad'; 
ItUJ _.. PTBl . 

Wal!redo Gurvel. 
Jos{; Culomard (lleenctado)'_ 

bul Qlubert. 

SlI1'LB>I' .... 

r. r...ettr N':", '-). 
I. Lob!iO clt. su.""",. 

Vtce-P ."!sldente _ Padre Oa.laztu1~ 

OOMPoSlçAo 

P. S. D. 

mvt.A ... 

w3nTe(lo Ourge1 
Seba.tlÀO __ 

3. Eug~nlo ~ .TOS 
PresIdente - A:icmlro d. f'lllUoI' J 

rodo -1l"'1'Il1. t. \l"; l.' t.. 

-""""'" 
1. Lobão da Silveira. 
I, Jos& I"ellc!lUIO. 

V!c&'E'l'es1dento - \):lolel 
CUDN'). ' 

P.8. p, 

co -:"osyc';a 

Trrt1\.A • .,. 

vr.ct.:)l'lno Freü'e 
Lobão da 811 •• 11'&. 

Smefte'do Pacheco. 
1lI'll .. " Gonçalv ... 

• LeIte Neto. 

'11PLEli"tI:lt 

1. José Gulomu4 il..OMlcta<loL 

t. Eugênlo 13""", 
t. ·4en.... Pbnen~ 
•. r.lmo [I'On_. 
5. Pedro LudMlco. 

SUBSiUDtOi 
I. J~ R:a!roJe. 

2. JOSé q"-.a1rala. 

P. 1'. ~. 

lTl'tI'L ~, .'QI 

AInou,y r 1ft 1lIoo, dor 
Hetf aldl'\ ~ eh .. 

Vlval40 LIma 

S~U:~·' 

1. !'. '.lréHo V~annll .... l. 
2 Pessoa da ~t\nla. 
3. ADt6nl~ 3"" -

.t1B9TITl1'tOI 

1. Menezeo Pltnent41 
P. T. B 

TmJU1tll 

D!Jt·Hult R.oaOàO. 

I~ 
Herlbllldo VI.In>. 

O. O 11. 
mut. ... a.1Q!I 

Padre Oolaano. 
.tQIIo Leite. 

,tm."""", 

Joio Agrip1no. 
J .... pbat Marlnbo. 

IUCen~J.tdo} .. 

1. 
,.) - Em Silbatltulço, .0 "."hor t. 

. JoMi Guloma.."tl come titula. a.unlo ... , ... Fel"'" .. le bOTCl& 
( •• ) _ Em subst!tutetloo ao F "1h:C: secretâr1o' Sar1\b i\Ora.hAo .... lt.Clai 

.Amau:17 til \ """'0 '.ltul... I LeglSl,tivo. PL·8. 
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Comissão 
de Relações Exteriores 

(11 MEMBROS) 
Presidente _ Jefferson d. Agular 

:(PSD) • 
Vice-Presidente _ Passos de Quel. 

roz' (PTB). 

(l()'MPOSIÇÃO 

P. S. D. 

~ 

Benedito VaUadares. 
Filinto Müller. . 
Jefferson de Agll1al'., 
Aarão Stembruch. 

SUPLENTES 

1. Menezes PImentel. 
2. Ruy CarneIro. 
3. Jose GUlomard tUcencladnl. 
~ Victorlno Freire. 

SUBSTITUTOS 

~. José Kalrala. 
• P. ·r. B. 

TlTOLAREs 

ressoa d.e Queiroz. 
Vivaldo L1IIla. 
Eduardo Catalão. 

SU1'1oENTES 

1: Oscar Pa.ssos, 
2. Argemiro de FIgueiredo. 
S. AntOnio JueA. 

O, D. N. 
~ 

TITULAREs 

AntônIo Carlos. 
Jose CândIdo. 
Padre Calazans. 
Arnon de Melo. 

SUPLENTES 

1. Daniel Kfleger. 
~. EurlCO Rezende. 

3 João Agrlplno. 

,. Mem de, Sã. 

/ 

Reuniões: 5"s·telraa - 15,OD h0-
ras, 

Secretârio: CasteJon J. B. Branco, 
0!1C181 L"egLS18tIVO, PLr-6. 

Comissão de Saúde 
lia MEMBROS) 

Presiden te - Lopes' da Oosta 
VDN. . 

Vlce-Prestdente - DiS-Hult Ro.s1Vlo 
.tP'rSI 

COMPOSIÇAO 

p, S. D. 
TITULARES 

Pedro LudoViOO 
SlgetreC10 Pacheco 

'SUPLENT&S 

1 EugeniO Bastoo 

P- WaJtredo Ourgel 

P.l.B, 

TITULAR&S 

Dtx-f:Juit Rosado 

SUplentes 
Ant-Owc JUcá 

O.O,N. 
SJPLENTJj8' 

LOpes da Costa 

SUPLENTE 

padre ca.lamna 

DIÁRIO DO CONCRESSONACIONAL: -<Seção 11) ,Janeiro de 1 964~ • 
SUl'LENTl1l 

&ul GUbertl 

R.euullles: Qulntas·feL ..... -
rasL 

S<crrtârlo: Eduardo ~U! 
Awillíar 1..egislativo PL-I0. --:-:"..1issão 

15 ho-

Barbosa 

de Seguranoa Nacional 
(7 MEMBROS) 

PresIdente - Zacarl.. de Assunção 
(UUNI. 
Vlce~Pres1dente - Silvestre Pél'l

eles. (PTB). 
/ COMPOSIÇAO 

~D 

TITULARES 

José Guiomllrd (LicencIado): 
Victorlno Freire 

SUPLEI',TES 

1. Ruy_ CarnelI'O 
1. At1l10 Fontana "(.) 

SUBSTITUTO 

2. José Kalrala. 

p.T.B. 
TITULARES 

Dllvestre- Péricles 
Oscar passos 

SUPLENTES 

1. Du-Bult Rosado 
2. Vago. 

O,D.N. 
TITULARES 

Irtneu Bornhausen 
Za.cbarias de Assumpção 

L Adol!o 
3' .... ,fm"tco 

SUPLENTES 

Franco. 
Resende 

P,S.P. 

TITULAR 

ttaw Oiubertj 
SUPLENTE 

1. Miguel Couto 
ReU!l10es! QUintas-temi", _ no bo-

ras) • 

Prórrogaçoes: 

AIloonlo Carlos 
Padre CaJazans 

Sl1PLE/TEs 

í AW 14-1ll-19i!2 - Requerimento nl1 __ 
\ mero 611--61, aprovado em 15w12-6lt' 
, Até 15-12-1963 - ·RequerlmentO' 

no 776-62. aprovado em 12-12-6~. " 
Membros - Partidos 1. Dlnarte Martns 

2. Lopes da Costa 
PL 

TrruLA' 
AlOYSIO de Carvalho 

SUPLEmE 

Mem de Sá 
Reuniões: Terças-feiras - 1",00 bo ... 

raso 
Secretâl'lo: J. Ney passos Dantas. 

Auxiliar 1.eglslatlvo, PL-9.· 

--

1 Jefferson de Agu1a.r - Relator ..... 
POlD. ' 

2 LOb~ da SUveir<l - PSD. 
3 Ruy Oarnell'O - PSD. 
" BenedIcto U'aJa..::ares - PSP. 
5 Wuson Gonça.!ves - PSD. - " 
6 ~elSoD Maculan - PTH, 
'I SUvesr..re ~ericles _ PTB. 
8 Nogueira ela Gama - PTB.: 
9 Barros CarValho - PTB. 

10 Damel Krleger - Vice-Presiden .. 
te - ooN. 

11 
12 

, 13 
Comissão de Transportes. Co- 14 

Lopes da Costa - VDN. 
Müton ::"'"'ampos - UDN. 
Herlba,ltto Viell'G. - UDN. 
.Ruy PoJmelra - UDN 
AloySIO de Carvalho - PL. 
Mem de Sá - PL. 

mUnicações e Obras Públicas ~: 
(5 MEMBROS) 

presidente JOSé pel1clano U'SDl. 
Vice-presidente - lrineu Bornllau .. 

sen IUDN). 

PSD = ... 
José Fellclano 
Sebastião AI'cher 

SUPUhES-

1. Jefferson d. Agular 
2. PUlnto MulJer 

pTB 

= ... 
-Bezerra Neto 

LIno de Matos 

SUPLENTES 

1. snvestre Pér1cles 

UDN 
Trrtn.As 

J.fweu Bornhausen 
SWLENTES 

Zacharias de AssunçãO. 

Comissão Especial do Projeto 
de Emenda a Constituição. 
n9 3, de 1961. ;,i 

Altera o I lO do arl. 181 da 
Constltulçll<> Federa!. 

(Aposentadoria do tunc1onál'1l) 
e.os trlllt.a anos de serviço). 'j 

EleIto em :n-5-62, salvo os SrS. Se. 
na.ctores: 

l.IOba.o da SUVe1ra 
- WUson Gonçruves e 

Amaury SIlva, designado 
abrIl de 1963. 

Prorrogações: 

Até 15-12-:1962 - Requerimento n..t: -
",ero 610-61 aprovado em 14-12-1961. 

Ate 15-12·1963 - I1equerlmento 
número 798-62. aprovado em 12 de 
dezembro de 1962. ' 

Membros - PartIdos 
1 JeUel'S<>n ae AgUlar _ PSP. 
2 Lob~ da SUveira - Relatório _ 

PSD. 

Reuniões: Quart""·fe!ras 
boras. ' 

8. RUy Oarnelro _ PSD. 
- 16,00 ,. Bene<!lto ·Valladar .. _ PSP. 

5. WUson Gonçalves _ PSD. 
Pfaender. Do !:Iuves". PérlCles - Rel .. ~ ... Seoretârio: Alexe.ndre 

OfiCial Legtslativo, PL-8. PTB, 
,.1. Rmaury SUva - PTB. 

D. O. N. 24-8-63. (S. T.) pãg ual 
(., - Em SUbstItuição ao sr. J~ Comissão Especial, do Projeto O.Nogueira aa ae.ma - PTB. 

GUlomara, com. tltul...... E d à C t··· 9. Barros Carvalho - PTB. 

Secretârlo: <\lexQndre Pfaendel. Ofl
claJ LegiSlativo PL·8. 

Comissão' 
de Servioo Público Civil 

de men a ons ItUlgao 10. DenlOl Krteger _ OON., 
nY 2 de 1961. ll. ú>pes da COSta - OON •. 

. " . 12. MIlton Campos - UDN. 
Dl5pOe SObre: Altera Os art!- 13. Ruj' Pa.unell'a _ DUN. 

gos 26. 56, ólI, 60. 110 e o po.rQ. 14. Rerlba.Jdo Vieira _ UDN. 
i1"alo umco do ar\. 112 da com- 15. AloysIo de Carvalho 
tltul~Oo pedere.!. dente _ 1'1.. 

Presidente - S!Jvestre p6tlale a orgaruzaç~ adminlstre.t1va 18. Mem de Sá _ PL. 
(PTB) , do Distrito Federa!. _' 

Vlce·Presldente _ Leite Neto ~) . - venc!lllentos .dOl) c\eSembar. 
.' - -- gadores do 'rrilluna1 de Ju.stIoa 

COMPOSIÇAo 'do Distrito Federa!;' Comissão Especial do Pro)etG' 
PSD - regime de rend.., do DIstrI- de Err.~nda a Constitu'l~ão lia FeâeraJ.; .- ~ 

l'rnn.A1IIII _ composlç~ da Câmllra d<Jo 'n9 4. de 1961. -" ,"'-> 

-
Leite Neto. Deputooo. e do senado, Federal , 
Slgefredo pacheco e do Tr1J:)unal Superior E\eltoHJ.; Dê. nova l'ede..çA.o e.a ttem n «o. 

~"""""'" - processo de escolha do Pro- art. 95 aa Co1l.litltulç~ pederal. . 
s1dente e do VIce-presidente do UrredutibUldade dos venclmeil.1 

I.' Vlcoorlno Freire TrIbuna.! llegiolllll Iilleltoral do tos dos JUIZes) '. " 
a fl;enedlto VEúladares Distrito Federal' ti EL _ • --'~_1J1 
. _ pllcaP!io tia cota d Im"'''n elta em 27-0-61, III\Ivo Oz Sonho. 

PTB a ..... o ~" ... ~ Senadores: -"h 
""- .___ d. ~enda c ,lllada aOS Munlcl· ú>pes da Costa, designado em 29 4e --- _. -~~- ~ SIl.estre perlel.e . Eleita em 15-6-!961, com exceçAo Lobll<> da SUvelra, designado em • 

Nelson MaC1l1a.n Illcenclt4O)~ _ Ilos ,Srs, Senadores. de abril de 1963; \~ 

L Edmundo ~vlLENTES'· ,~- -«",' eo!::. = = ::= : >l>~~~·19~~· designado em 23 ~~ 
2. Vago 15-5-1963. ' 'ProrrOllacOes: . _ 

uPN Lob~ da SIlveira _ dtalgnado 6ID Ate 15-12-1962 _ Requerimento a .. ' 
T1T1lLA.... ' 13-4-1963. ero 609-61, aprovado em 1'-12.011.. i 

ú>pes da Costa '- desll!nado em Ate 1&·12-83 - Requerimento Iio$o' 
An\onlo eMl.. 19-11l-19i!2. mero 119-t'l; G.PlowAo em 12-12-62. , 
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Membros - Pa.rtidos '{0-
I. Jefferson ele Agul~r - PSD.;- ~ 
2. Lobtlo d~ Silveira _ 1'SD. ,\-

3. Ruy C~rn.lro - 1'SD. ,~' 
4. BenecUcto Va.lla.deres _ PSD,j 
5. Wlloon Gonçalves - 1'8D. 

Guldo Mondln _ DesIgnado em 30 
ele outUbro de 1962: ' 

Jefferson de A ~Iar - Designado 
em 23 de abrU de 1963; 

RUy carneiro - De~lgnado em 29 
de abrU de 1963; 6. Silvestre l'érlclea - l"I'B., 

? Bezerra Neto - l"I'B. 
8. Noguelr~ ~ Gama - l"I'B. 

Eurico Rezende - Deslgnado em 23 
_ de abril de 1963; 

9. Barros Carvalho _ PTB. ;:, 
10, Daniel Krieger - UDN. 

1'lnto Ferrelr" _ Designado em 23 
de ~ril de 1963: 

I!. LoPes da' costa - UDN. 
12. Milton campos - Vice-Presidente A BezeUrr"d N

1g
e
6
to - Designado em 23 

UDN ~e abr e 2. 
13. Herlbal~ Vieira _ UDN. ~' Amaury Silva - de.slgnado em 23 
14. RUy Pa1melra _ IJDN. I abril de 1962. 
15. Aloysio de ce.rvalho - PL. .Prorrogações: 
16. Melll d. Sá - pr.. Até 15 de dezelllbro de 1962 

Comissão Especial do Projeto 
de Emenda a Constituição 

'; n9 7 de 1961. 

Requerimento n9 608-61. aprovado em 
14 de dezmbro de 1961. 

Até 15 de dezmbro de 1963 - Re
querimento :r.,9 781-62- aprovadc em 
2 d. dezmbro lIe 1962. 

Dâ nova redação ao art. 68, 1tem 
1, da ConstitUiçãO Fe<ieraJ.. 1 

<Dlspôe .Obre .. matéria.. ~ 2 
competência. privativa do senado ! 
incluindo as de propor a eXOD&
ração dos Chefes de missão diplo- 5 
mátlca de caráter !,~rmanente E ; 
aprovar o cstabeleeimento. rompi
mento e re&tam~nto de - re1a,ções I : 
dlPlomàlica.. com p .. .., estran- 10 
gell'OS.), , 11 

Elel'" em 4 de outubro ele 1961. sal-I ;132 

'0 os Senhore senadores: 14 
GUido Mond\ll - deslgnado em 29 15 

de outubro de 1962: 16 

Membros - Partidos 
Menezes Pimentel _ PSD 
Ruy carnalro - 1'6D. 
LObão da. SUvelra - PSD 
Fetterson de Aguiar - PSD 
Guido Moncll.B - PSD •. 
Pinto Ferreira - PSB. 
Bezerra, Neto - PTB., l 
Araury aUva -. TB. I 

Vivaldo Lima _ Pl'B. 
Daniel Krleger - IlDN., , 
Eurico Rezende _ UDN. ' 
Milton Campos - ODN~ 
Heribaldo Vieira _ UDN. , 
Lopes da costa - UDN •. 
Aloysio de Ca,i.'Valbo - PL~ 
Llno de Mates _ PTN. 

Vivaldo LIma - designado em 30 
de março de 1962; • 

Ruy Oarnelro - designado- em 23 Comissão EspeCial do Projeto 
de abril de 1963' d E d • C t·t·· 

WUson Gonçaives _ designado em e men a a ons I ulçao 

Comissão Especial do Proleto Comissão Especial do ProjetQ 
de Emenda à Constituição de Emenda a ConstitUlgllj 
n9 lO, de 1961. n9 I, de 1962. "\ 

Acrescenta parágrafo ao art. 15 
d. ConstituIção Federal (apilea
f..ãO da 9P.rcela. proveniente das 
oot.. de Impostos destln~ó.. """ 
Munlclpi",,) • 

EleIta em 28.2.1962. salvo 0& Srs. 
Sf:nador"S: 

Lopes da Costa. _ designado em 
30.3.1P62; 

Guido MOn1\ll - deslgllado em 
29.W.I962; 

(Altera a redação do ano ~ 
d~ COn.stltulção. referente .. obri
eatoriedade de concurso para • 
lnvestldur~ em cargo !Il1cial da 
earrelra. Instltulndo a prolbJ,Çi\o 
de nomeações interinaS) • 

Eleita ell1 10-5-19~2. salvo o. sra., 
Sem.adores: 

Menezes PImentel - d~lgnado enI 
15-5-11;;62; 

WUson Gonçalvee -:... designado em 
23-4-1963; Wilson Gonçalves - Cies1gnado em 

23.4.1963: 
Leite Neto - designado em •••••• 

. designado em •. 23.4-.1.963; ~!co RezenJe 
23.4 '963j 

Joâo Agripino -
23.4.1963; 

Silvestre P ~'icles 
2'.,4.19&3; 

designado em &. 

designado em 

CQ.ttetf Pinheiro - desIgnado em 
23.4.1963. 

sena.dore.s _ Pa.rtJdos 
1 ,;efferson de ·'1-gu1er _ 1'8D. 

2 Wilson Gonçalves _ PSD. 

3 nuy Carneiro - PS:p 
4 Lobão ~ SUvelra _ P6O, 
5 Guldo Mondin _ t'SD. 

$ Silvestre Péricle.,. _ PTB. 
7 Noguelra da Gama _ P'rB 
8 Barros Carvalhu _ PTB. 

9 ".se _ n'E. 
10 Milron Campos _ IlDN 

11 Herlbaldo VieIra - IJDN 

Eurico Rezende 
23-4-1963; 

designado em 

João Agrlplno 
23·4-1963; 

designado em 

Aurélio Vianna. 
23-4-1963. 

designado em 

Prorrogação: 
At.é 15-12-1963 _ Requerlmento D.' 

785-62, aprovadO em 12 .. 12-1963.. --' 

Mimbros - Partldoa 

1. Jeffersun de Aguiar - PSD 
2. WilSOn Gonçalves - PSD 
3. RU) CarneIro - PSD 
4. Lobão da Silveira - .PSD 
6. Leite Neto - PSD 
6. ,M,enezeb Pimentel _ :'~SD 
7. Silvestre Géricles _ PTB 
t N o!:;ueua da Gama - P'rU 
9. Barros Carvalho - PTB 

10. MlltOD Campos _ UDN 
11. Heribaldo Vieira - UDN 

? 

23 de a.bril de 1963; 
Eur1Co Rezende _ deslgnadO em 23 Acrescenta iispositivo ao artigo 12 Lopes da Costa _ UDN 12. Eurico Rezende _ UDN 

13, João AgrIpino _ UDN 
de ~ril de 1963: . 

1'lnto Ferre1r~ - designado em 20 
de ~r\l de 1963: 

Amaury Sl1V6 - designado em 28 
de abril de 1963: 

prorrogaçõea: 
Até 15 ele dezembro de 1962 _ Re

Querimento n9 f~'? .. 61. aprovado em 14 
de dezembro de 1961. • 

Até 16 do 1ezembro de 1963 - Re. 
querlmento n9 '180 .. 1l2· aprovado em 12 
de dezembro de 1962. 

Membros - ParUdoa 
1 Menezes .~entel _ PSD. 
2 Wilson oGnçalves _ PSD. 
3 Lobão ~ SUve'.a _ P6D. 
4 Ruy carneiro - ESD. 
5 GUido Mondin - PSD. 
6 Silvestre Pericles _ PSD. 
7 Vivaldo L1m~ _ PTB. 

15· revoge. o item V e o I 69 do 13 
artigo 19 su1Jstitulu o I 59 do ar
tigo 19 e o ll't. 22 d~ COIlSt.ltuIçfio 14 

João. 'Agrlplno - UDN •. 

Eurico Reze;e - UDN 

14. Daniel Krleger _ UDN 
15. ~Joysl0 de Carvalho - PL 
16. dUl'~llo Vianna _ PSB. 

(MadWca o regime de ã1scrim1-
na çâo de rendas). 

Eleita em 20 de novembro de 1961 
salvo os Srs Senadores: 

Barros Carvalho - Designado em 
30 de março de 1962; 

Ouldo Mondin _ Designado em 19 
de outubro d\l 19,62: 

Jefferson de Aguiar - designado 
e~ 28 de abri! de 1963; 

Ruy CarneIro - designado em 23 
dt abrU de 1963; 

Eurico Rezenue _ designado em 23 
de abrU de 1963; 

15 Jorophat MarInb. _ S/legenda. 
16 Uno de Ma.tOb _ PTN. -

Comissão Especial do Projeto 
de Emenda a Constituicão 
n9 2, de 1962. . Comissão EspeCial do Projeto 

de Emenda a Const'ltul'ça-o Ilnstltul nova dlscrlmlnaçl\o do 
rendas em favor dos MuntC'lplos 

n~ li, de 1963. br~iJejros). 
Acrescenta parágrafIJS 'to e 5. ao EI~lta em 23-5-1~62. salvo os Srs .. 

art. Z8 da Oonstitu'ção Federal Senadores: 
(Crla'cã.c ~'I novos Munic1piOS'. 

Eleita em 28.3.1962. salvo os Sra, Wllson Gonçalves - designado em 
sena.c.ores: 23-4-1963; 

CtUldo Mondin _ desIgnado em •. Z3~4~1;~6~eto - deSignado t.!m •••• t. 
29.10 1962; 

8 Amaury Sllv~ - PTll. 
9 Pinto Ferrt;ira _ PTB. 

Amaury Silva - deslgnadc, em 23 
de abril de 1963; 

Bezerrâ ·Neto - designado em 23 
de abril de 19-63; 

Wilson Gonçalves _ designado em Josapbat M.arInho - desir.r.adtJ em 
23-4-1963: :&3-4~ 1963: 

Eurico Rezende - deSignado em EUrICO Rezende _ des1gn".0 em 10 Eurico Rezende - UDN. 
11 Daniel !trleger _ UDN. j 
12 Mllton Campos - UDN.' 
13 Herlbaldo Vieira _ IlDN; 
14 Lopes da Costa - UDN. 
15 Aloysio de Carvalho _ PIo. 
16 Llno do M~tos - PTN. 

Prorrogações: 
, Até 15 de dezembro do lJe2 _ Re-

querimento n.9 605~61, aprovado em 
14 de dezembro de 1961; 

23-4-1963; ~ 
João Agrlplno _ desIgnado em 23-4-1963;' 

13-4-19G3; 

Cattete Plnbelro - desi~nado em 
23-4-1963. 

Prorrogação: 

D,I 

Prorrogação: 

Até J5 12 ,ll162 - ReQuerlmpnto .. ' 
~t06-62. aprovado em 12 12 1962. 

Membros - Pa.rtJd~ 

1. Jefferson de -Comissão Especial do Projeto 

Att. 15 de dezembro de 1963 - Re
querin.ento n9 782-62, aprovado em 
12 de dezembro de 1962. 

Memb,QS - Pattlõ"" 

Até 15-12-1963 - Requerimento 
184·62, aprovado em 12.12.tf2. 

Membras - Partidos 

Aguiar PSD 
2. Wilson GonçalvE~ - PSC 

de Emenda à Constituição 
nq 8, de 1961. I 

3 
AcreScente. ltem ao art. I' do '4 

C~pitulo n - Presidente ~ ao
públlc. _ da Emenda Constltu- 6 
cional n9 .. de 1961, que lnStltuiu ~ 
o a.tstema ,arlamentar de govêrno 

(Sôbre a exoneraçAo. por pro- 8 
posta do Senado elo ohere ele 9 
missão dlplolllÁtl"" do .. tAter i~ 
permanente> • 13 

.il!leita em 6 de outUbro de 1961. 13 
Ml.,!,Q Q3 Sra. Senadores: /'1>( 

!dVa1iI,o LIma - Deo\gnado em 50 If 
.. março d. i&62: 16 

Jeflerson. de Aguiar - I'SD. 
Menezes Pimentel _ PSD. 
F1l1nto MWler - 1'8D. 
uuldo Mondln - P5D. 
Ruy Carneiro _ PSD. 
Alllaury Silva _ l"I'B. 
Be.rros Carvalho _ PTB. 
Argemlro Flgualredo - PTB 
Bezerra Neto _ PTB. 
Daniel Kriegf!j _ UDN. 
Eurico aezende - UDN; 
MIlton campos - UDN. 
Herlbaldo Vieira _ UDN. 
Ruy P4im.eira _ UDN. 
Aloys:o de Carvalh<> - Pé> 
Uno de Matos - PTN. 

/ 

1. Jefferson de Aguiar - PSD 
a. Wilson Gonçalves _ PSD 
3. Ruy Carne1ro _ PSD 
4. Lobão da SUvelra _ 1'5D 
5. GUldo Mondln _ PSD 
6. Silvestre Perlcles - PTB 
7 ~ Nogueira da Gama - P'f:E 
8. Barros Carvalho _ PTB 
9 MUron Campos _ UDN 

10. Herlbaldo Vlalra _ UDN 
11. Eurico R.ezende _ UDN 
12. JOão Agripino _ UDN 
13. ~es 'lia Costa _ UOrq 
14. Aloysio de Carvalho _ PL 
15 Miguel Couto _ PSP 
16. Catete PllÚlelro - PTN 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8 
9. 

lO, 
a. 
12, 
13. 
14. 
15. 
I •. 

RUl Ca.rneiro - P5D. 
Lobão da SUveira - PSD 
Leite Nero - P6D 
·I.t.~npzes Pirr.ten tel _ PSD 
SUvestre cléricles _ 1'1'5 
No ~'Ietra na Gall'l.:! - P'IT 
Barros Carvalho - I'TB 
Milton Campos _ UDN 
H,y,'1ta.Jdo Vieira - um. 
Jose.pha.t Mar1Th.lO - OON 
Eurico ~ezerlde _ UDN 
Da.nlel Krleger - UDN 
AlOYSio de. Canalha _ PL 
L!no de Ma.ttos _ PTN 

, 



'108 Quinta-feira 16 DIARIO DO CONCRESSO NACIONAL: '(Seçió If)' r Janeiro (fi 1964 

Comissão Especial do Proieto Comissão Especial do Projeto 
. da EmendaàCónstituição de Emenda à. Constituição 

~';;,<lG ~en~eS!gnadOS em 23 4e/ Comissão Especial do Projeto' 
abri! de '1963) , de Emenaa a ConstitUlçã~ 

n9 B, de 1953 n9 3, de 1962. Prorrogação: nV2, de ~ 963. . 

. (Orlglnâr!o da CAmara doa 
. Depiltad<m> 

'Dlsp.le ,Obre a data do plebIs
cito previsto n.. Emenda ConstI
tucional n9 .. j). . 

Até 15.12, 19{j3 _ Requerimento nO I 
790-62, aprovado em 12,U.1962: ! Altera.", .rU!, 141. 146 e 147 

. Me!llbroa _ Pa. ',idos da Constituição Feaeral (referen-
te ao eure1to de propriedade). 

que dA nov,nedaçQo ao I I' do 
tu"t. "28 da ÜOIl$t1tuição FêderaJ 
tautonumla dos MunlClptos) • 

t>eslgneção em 22 de outubro de 1963 

Membros - partid~ 

JettersoD de 'Agular _ PSD; 

Ruy Carnelro·- PSD; 
Wilson aonçai,.. _ 1'5D; 

J~ Pellclano - PSP.; 
Lobão da SUve!ra - PSD; 
Bezerra Neto _ PTB; 

-t: Edm\Uldo Levl _ PTB; 

Argenuro de !l'iiuelredc ~; 
Melo Braga - PTll; 
Milton Campos. Presidente -UDN; 

Aloysio de Carv.lrO' _ UDN; 

Afonso Arinos ,_ UDN; 

Eur!co Rezende - UDN; 

Eleita em 10.1 .lnS2, · . ..u.o OS' Bra. 
Senador ... : 

WUsOD Gonçalces 
Lette Neto 
João Agripmo 
Eurico Rezenc.e e 
J"osapllat Mali!lho 

23,41963), 
<designado em 

Prorrogação: _ 
Até 15.12.1gea Requerimento n' 

7ô7-~ .. provado em 12.12 .ln6.2. 
... .1:embrus - partidos 

Jefferson de Aguiar _ f-Sll 
Wilson Gonçalv<>.,s _ PSr. 

. Ruy Carneirc - PSD, 
Lobão da Silveira - PSI: 
Menezes .Pimentel _ fim 
Leite Neto - ?SD 
Silvestre Pér:clea - PTB' 
·Nogueira da Gama _ PTB 
Ba.rros carvalhç _ PTB 
Mi:ton Ca.ilp0.s - UDN 
He:ibaIdc.. VL1ra - UON 
João Agripino _ ODN 
!Eurico Rezende .- UDN 

I. 
2, 
3. 
4. 
6. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

Josaphat Marinho tReli.\or} - Pe· 15. 
Danl-e] Krieger - UDN 
Mem de Sá - P.L 

quen&G Represen~es; 116. 
Aurélio Vianna - 'Pequenas Repre· 

aenooçãea; . 

Josapnat Martn!.o - S/legenda 

JlllIoLelta (Vice-PresIden'.) 
Pequena~ depresenta.t;õea. 

_I Comissão Especial do Projeto 
. de Emenda .a Constituição 

n9 5 (!e 1962. 

Comissão Especialparll estu· 
dar a situação da Casa da 
Moeda. 

'1 MEMBROS. 

Crfada em Virtude da -,prova
Clio do ReQueJtmer.t n" ·hd.-63 do 
Sen. Je/Jermn de ·Aguiar, 11 seS· 
• 10 de 14-8·63. • 

Designil,r:ão t!M "$-8-1003 
Membr~ _ Pt..-rtldos 

Jef1er"on 'e Agu1t.r C 
PSL 

WiL~on Gonç!!.lves -:- PSll 
Artbur VU'gll1o - Pl'B 

Dá nova redação 4-O.art. 20 da 
Cunstitu...çãO. 

(Determ na a e.nt·ri'ga, aoa Mu· 
ruotpimo de 30% da arreca.daçAo 

,dus ~te,dos quam10 exCeder: &! 
rendecs :n!.UlIC1Ç1aist. 

Eleita em lJ 9 1962. 3alVO os Sra. 
SenaOorea.. 

Wilson GODA;I' 've;s 
LeIte Neto 
Josaphal: M;;i.rmho 

. Eurico RelSende 

I 
Miguel Conto tOeslgn.-· o "rt't 23 de 

<l-JiÜ de. 19631. . 

prl~rfDgaçâo: 

Até 15 12 1903 __ Requerimento n9 

?89 62. a"provado em 12,12 62. 

MembrOS - paj:ti'I~. 

EdmUÍH3Q Le~'Y _ P1.'B 1 ~ 2. 
Jetter50D 'le <" .. guiar _ PSD 
Ruy Carneiro - PSD 
Lobão ela Silveira _ pSD 
Wilson G:mçalvea - PSO 
Leite NetO - ·PSO 
Menezes ?L~lt'ntel _. PS'D 
V.ago>- PTe. •. 

Adorpbo Franco - crD~ 3. 
Eurico R.ezende (Vice-Pres1dente) :: 

ODN 6 
Josaphat Mar!nho - ·S! [.,l?gl'!.nch .~: 

- I», 
Comissão' Especial para o és lt 

tudo das causas 'Que dlflcul· 12. 
tam a produpão agro,oecuá- i1: 
ria e suas repercussões 'w- 13 
gattvas naex(iortação. 16. 

:roguelra. di Gt:m4 ~ P'l'B 
Be.-rns 'CfW'Valho - 1?rJ! 
Milt..m· campos _ ODN -
llerlbaldo 'Campos _ 'lJON 
Josapha.t J.\1a;rlnho _ UDN 
D!Ullel Krlego _ UDN 
Eú,teo It .. e"tle - UDN 
Mem de Sá - PL 
M!guel Couto _ .!'SI' 

f Criada 'em virtude do ReQue
r!' "fn n'l·569 ... 6~ .. do tlr senadm 
Jose r;;,-mtrto, n'Pr.oOOdo na lessfG 
de 2_-'8· 1963' • 

ComiSSho .Especial do ProJeto 
de Emenda à Constitmção 
n9 6. de 1962. 

I, Jefferson de Aguiar - PSD Designada em 23-4-1963 
2. Ruy carneirc - PSD _ -
3. Lobão da Sevelra - PS.o Membros - Partidos 
4. \'tiJaon Gvnçalvea - PSD 
6. Benedito \'O,l!adares - 1;'$D 
6. M~nezes Pimentel - PSD 
'1. Vago - P'rB 
8. Nogueira da Gan16 - PTB 
9. Barros -Carvalb - PTB 

lO, Milton Campos - UDN. 
10., H'~;bajdo Vieira _ UDN 
12. Josaphat 9.l'inho - lJiJb 
13. Daniel Ktieger - UD' 
14. Eurico Resende - UDN 
15. lIlem de Sã - PL 
16. Julio r.elte _ Plt 

Comissão Especial do Projeto 
de Emenda < 'à 'Constituicão 
n9 7. de 1962. . 

Revoga a ,EmenIta. COllBtltuclo-
Dal U9 •• que t.n.s:t!tuiu o sistema 
parIameIltAr de go;r:êrno , D arl 
61 d. constituIção 'l-ederat, '<Ia IB 
do setembrQ d. 19~6. 

EleIta em ô.12.~19{''' salvo as SI'I. 
Sena-dores 

I,""flkon aonr.-alve.w 
Eurtco Resende 
Am9.ury Sllv·"j. '" 
Raul Glubertl Idesig-uados em 23 

e. "'-tU a. lP63) 

PrO:rog'\ÇllO: 

A~ 1& t~ 1961 _ Rt-querlmento ·D~. 
19l-G2, ~prev •. ~em 12 l~ '1~1l2, 

I. 
'1. 
3. 
•• 5. 

Memb"os - Pa.r~dQ,J 

Jefferson de Agu:a-r - PSO 
Jtuy .~arnelro - ~ 
P.adroLlu<1ov1cc - PSD 
W!wn a--nÇftjv~ -PSD 
Benedict-o Valle.dare& _ psr 
lI!enez1!.9 ·!'lmo.ntel - PSD 
Amaury SU .... - PTB . 
NO~!l""~ra d .. '"lema - PT.l 
B-:ln'rt", Cana,lho - PTB 
1Il11'.on CanlpOS - liDN 
Retfbàldó Vl~l'a _ 'ODN . 

1. Jefferson de Aguiar - PSD 
2. RUy Carneiro - PSD . 
3. Lobão da Silveira - PSD 
4. Wílson Gonçàlves - PSll 
5. Menezes Pimentel - PSD 
6. LeIte ~eto - 'PSD 
7. Ama.ury Stlva '!""" PTB 
8. B~erra Neto ...: P1'.B 
9. vago - PTB 

10. Sllvostra Pér!.les - PTB 
11. Arg.miro Oe Ftguetre<lo - PTB 
12, EUJ'lco Rezende - UDl~ 
l3, MUtoD Campo. - UDN 
14. ·!)aroel Kr!eger - UDN 
15. Josapbat Marinbo - 5, legenda 
16. Aloysio de carvalho - .PL 

Comissão Especial do Projeto 
de Emendá a Clmstltuioão 
n9 3;' de 1963. . < 

DA ,nova radaçAo aoe e.rt!gQ. 
u,," 26. &B da COnstltulçAo ra
tlaral 'admtnIstr"çllo do .Plalrtió 
Federal 8 matéria da competen
c~ privativa do Senado), 

Eleita em 2·~·1988 
lIlembroa _ Partldlll 

1, Jefferson d. AI!I1W - I'SI> 
3. Ruy Carnolro - !tBD 
,. WilSon Gonçalv.. - PSD 
~~ Meneses Plmentel - PSD 
O. 1.e1te Neto _ PSl'> 
t. A!IlaUl'l1l:lU ... _ P'ilS 

a. Bezerra Neto - i'TB 
.9. VaiO _ PTB 

lO. EdulLrdo Cat8.1b4 - PX8 
11. Vasconcel"" rorrea -n'I>. 

12. Éi.rlco l!.ezendo - UDN 

'I 

6. 
7 
8 . 

'9. 
10. 
11. 
12 .. 
13 .. 
14. 
15. 

.16. 

Eurico Resende - UDN 
Da.;Jiel Kr!eJ:l;t':' - UDN 
'ci~o Amplno _ UDN 
Mem de ~ã - I'L 
RaUl Glubertr - PSP 

'jl3.MII\On Campos - UDN fi 
14. DaDlel Krlell'Of - UDR '; . 

16. Aloysio do carvaJho - l'.queDOI. 
Partld"" .' . \ 

Comissão I:speclal doProleto 
de Emenda a Constitltiçã9 
nO 1. de 1963. . 

Altera a redação do incisO IX 
do art. 151 da Constttulçllo .re. 
re_to ao tráblilho d. ",enOl'l!O 
o .. mulheres e ao ~trbalho em <1D-
4ústrl.. Imalubres). 

16. Josapllat M.r!n1lO 'I'equ~ 
PlLrtld .. 

Comissão Especial do "rojeto 
de Emenda a Constituição 
nO 4, pe '963. , 

/ 

IJ.SlgnOda em 23 ... ·.1963 

Metnbr?" - Parti<! ... 
DesIgnada em ao-5-~ 1. 3efterson 'dl ~!.r - PSD 

•. RUJ Carneiro - ~D .. " seiwlore.t - P&rtltlOll 
~. 'LobAo «. Sllvelra - PSD Jên ... on lIe AgUIar - <I.'SD 

, Ruy 'OanIe'tro - 'I'$D 
•. WIlson QOIIÇaI1'~ - PSI:1Loliaó ar. llI\'velra _ '\lSl) 

I, Men .... P:mente' - PS.D WllBon Gonçetv .. - ~SD 
. Mene... Pimentel - l>SD 

la ~!EMBROS, 

M~mbro! _ P.J.rtld~ 

José FeL\c:ano H .PSD 

• ller!lleldoVlelra - PS.D LGlle' Nel4 _ Cp$]) 
Alte,.. a :eãa<:ão dos .. I'. . PTB 'AlliaiuJ aUta _ P'l'B 

iI' do ."t. 50 <!& COn.ot!tu1ç&o ,. Am'1ll7 au... - ... 'Se..... N.· ... <_ ~B 

Slgefre-do Pdcher.o {Vice-PresIdente I 
-PSD -

,osé. El'rnlr!o (Pl'~.stdantel - PTB 
[..opes d(l Costa - .ODN 
iuré~'o Vianna (Relator) - peque

nos rartldo.s. 

Federal. a. Bezerra Neto - P'l'B _. ~ "". 
• Vago _ "i'TB . .. 'P1líto< '\I'e1'l'01ra _'!'TB 

fAIL'l1 enl> para 4 O nJllnero ~! 10: SlIvestro Pérlol.. _ PTb SUV(!ét1'e -Pérlcl.. - .E'Tl5 
represerítlu1t.. doa· l!:5ta:dO> • "'! 11. Art\lur '!!rgIJ1o _ PlrB -AdJilbiJl't.o Se"a - PTB 
Dlstrlto Federal no .,.,....sol. U. Eurloo l!.ezende _ UtlN ·JJurlco R ... nde _ O'DN 

Elel!. em 13 9 1iltl2. W'4 OI SrI. 13. Mflton (J.mpoa - UtlN '1 ·MI!ton Cl<mpo, - t100 
~enadore. . n. Jo!io Agtlplllo - IIDN ;João Agripino - UDN 

Josaphat MarInho 1&. Josaphat Ma.rinho - S legen~a Aloysio de 'Jarvalho - I?L 
Wilson Gonç.l... 16. Aloysio de O>rvalho - PL JosapMt ·l>i:ull1ho ~.8/1.gend. 

I 

, . 
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Comissão Especial do Projeto Comissão Parlametnar de In-

de Emenda a ConstitUlQão quérito para averiguara 
Lopes da Costa - tlDN., " , . 
Milton Oampos - Presldent. -

UDN. 

Melo B .. ga - l'TB 
JOlo AgrIpino _ UDN 
J)anIel Kr1eger _ UDN 

!10 5, de 1963. aquisição, pêlo Govêrno Fe· JollIO Leite - Vlc .. Presldenlf· 
~.:tuenas Repr .. .sentG.çOes. -DA nova redação ao Item Il e deral dos acervos de conces-

0.0 I 4,9 do artigO 19 da COnstitUI_ cionárias de serviços públl. Comissão Especial do Projeto 
de Emenda à ConstitUlçãq 
n9 6, de 1963. • 

çdo reterente3 aO ImpOSto de 
Vendas e Conslgn~Oea: cos e sôbre a importação de Comissão Parlamentar dv In-

1, Jefferson d. Aguiar - PIlD _ chapas de aço para a Com· I. • "" 

2. RUy Carneiro - PSD panhia Siderúrgica Nacional. quérlto para averiguar a 
3. Lobão da Silveira - P5D 

Altera o arl. 138 da C01lstttul-
çtio FeãeraJ (Jnelegibtltdades). ) 

4. Wilson Gonçalves - PSD (6 MEMBROS)' aquisição, pelo Govêrno Fe-
6. Menezes plnlentel - PSD (C la<! la I 

Pro1eto de intCtatiVa do 81. Se-
naàor Aurélio Vianna. ' 

6. Leite Neto _ PSD r a pe Reso ução n' 1l-11!t'1 deral, dos acêrvos de con-
,. Amaury Silva - PTB Membros - Partl/108 Deslgmçilo em Z-10-19D3 

8. Bezerra Neto - PTB Jefferson d. I.gular _ P5D cessionárias de serviços pú- Membro. - partidos 
9. Vago - PTB 

10. Humberto Noder _ PTB Leito Neto (PrOSldente) - PSD blicos e sôbre a importação, JRetUy!ercSoa~ne~reo ,::ulpaSr
D

- PSD· 
11. Argem1ro de Figueiredo _ PTB j NeLson Macula0 - PTB 
12, Eurico Rezende - UDN \ João AgrlVlno (Relator) - UDN de chapas de aço para a Wilson Gonçaoves - PSD 
13. Milton Campos _ UDN Josaphat Marinho - Pequenas Re. Jose FeUclaDo - WD 
14. Daniel Krleger _ UDN presentap os. Companhia Siderúrgica Na- WaJlredo (Jorgel - PSD 
15. AloysIo de Carvalho _ ?li I Argemlfo ae FlgueireaO - PTB 
16. Jooapha~ Marinho - i'equmos Comissão Especial para o estu- cional "Bezerra tieto - PTB 

Partidos. . Si! vestre perlcle.s - PTB 
do dos efeitos da inflação e 'C11ada pela Resolução ." 11 Edmundo Lo'" - n'B 

Comissão Especial para efetuar 
o levantamento da produciio 
mineral do pais e estudar' os 
meios oapazes de possibilitar I 
a sua industrialização. 

ICriacl4 em mrtude cl4 01>1'0""-
940, em 18.9.1963 .• es.do ..,traor
dlnfjrta, do ReqummenID n' .. 
665-63. cl4 Sr, senador ./0'6 Er. 
mlrúJl. 

19 MEMBRCS) 

Membros - partid", 
José Pellclano _ PSD 
AtUlo Fontana - PSD 
Eugênio Barros - PSD 
José E!'mtrlo (Relator) - PTB 
Bezerra Neto _ PTB 
Melo Braga - PTB 
Lopes da COSia - UDN 
MIlton campOs PresIdente _ uJ'>N 
J!l1Io Leite, Vice-Presidente _ Pe
quen.. &epresenlallóes, 

Cllmissão Especial para o es
tl!OO dos efeitos da inflacão 
e da politica tributária' e 
cambial sôbre as emprêsas 
privadas. 

; 1C'TIacl4 em vIrlude cl4 oprOllQ
ç40. em 2-8-1963, cl4 ReQuerimen
to n" 631-63, cl4 SenaolD7 Goulllo 
VieIra) • 

(5 MEMBROSI 
Membros _ putldos 

Almo Fontana !Presidente) _ PSD 
José FellClano (Vice-Presidente) 

PSD 
~osé ErmIrlo <Relator - I'TB 
Adolpho Franco - UDN 
,AurélIO Vianna _ peauena.a &.a:nre. 

dnt.RfhAR 

. da política tributária e cam- de 1963), EuriCO ,{"ende - UDN 
MIlron Campos - UDN 

bial sôbre as em~rêsas pri· 15 MEZI'!J3RQS) AlOyslo de Oarvallw - UDN 
V d Me .. bros _ partUo, Afonso arinos - UDN 
a as Josaphat Marinho _ Sem Legenda 

Jefferson ãe aguiar - PSD. (Criada em VIrtude da aprova
ç4o. em 2·8-1953. de Requerimen_ 
to n' ~31-63, do Sr. Senador Gcu
v~a Vl.ofro) 

Raul GiulJerti - f'equena~ Represen-
Leito Neto lP.,resldenlel _ PSD. taÇOes. 
Nels('In Maculan .(V1 .. e p Preslden' JúliO Leite - Reqrenas Representa-

ÇÕes, 
(6 MEMB!!C") - PTB. 

Membros _ partidos João AgrIpino (Relator) _ UDN. 

}olmo Fontana. (Presidente) _ PSD, Josaphat Marinho - P. '11.P1,!H D .. p 

José Fel1clano (Vlce~Presldente) _ presental;Oes. 
PSD. 

JOSé Ermfl10 IRelator) _ PTB. 

Adolpho Franco - UDN." 
Aurélio rlanna. ~ iequenas Repre .. 

sentaçÔes. 
Comissão Especial para efetuar 

o levantamento da produção 
mineral do pais e estudar os 
meios capazes de possibilitar 

Comissão Parlamentar de In
quérito para apurar os fatos 
apontados da tribuna do Se
nado, na Sessão de 23 do 
oorrente, e outros relaoiona
dos com irreqularidades qra· 
ves e corrupção no Departa
mento dos Correios e T elê
grafos. 

Comissão Especial do Projeto 
de Emenda à Constituição 
n9 7. de 1963. 

Da nova ,eaaçd~ ao § '9 tfo 
art. 182 da ConstztUlç4o Feaeral 
(trans/e1enC1a vara a reserva elo 
mUita, da ahva Que se cand'da_ 
tal a cargo elet,vo), Proteto de 
fntezattve. de 81, Senado, AUle!llo 
VIanna. 

DeSIgnação em 2-10·J963 

Membros _ ParttdQ3 

Jetferson de AgUiar - PSD 
RUy Carneiro - pse 
Wilson GonçaJves - PSD a sua industrialização (CrIa<! a e'll virtude da apro- Jose Fellctaoc _ PSD 

, vação. em 7-11-2963. sessão ex· 
(Cnada em tlfrtude 44 aprova- traordinl\r1a. da reoo~u~o D~ 32 Waltredo Gurgel - PSD 

p40. em 18 .. 9 .. 196~. sess40 e:ttraor- de 1963. apresentada pelo senhor Argem1ro de Figueiredo _ p'rB 
dinária. do Requerimento '" 665 Senador Jefferson de Aguiar e Bezerra Neto _ PTB 
de 1963, do Sr. Senador JOs' Ir.. outros Sen"""l'p.!= Senadores). 
mlriO). (Crlad3 pela Resolução n9 32 de 1963 ,SUvestre Perlcles - PTB 

. ' [' Edtnundo Lcvl - I"I'B 
(9 MEMBROS)" MEMBRO o - PARTIDOS Eurico Rezende _ UDN 

Jl(em~08 - Partf<los pJ;jesldenle: WIlson GOIiçalves - Milton Campos _ UDN 

JOSé Fellclano - PSO.~· V1ce"Presidente: Leite Neto _ PSD AloysiO :ie Carvalho _ Ll'ON 
AtDlo Fontana - PSD. Relator: EurIco Rezende _ UDN I Afonso Armos - UDN 
Eugênio Barros - PZ!).. Jeffel'son de ~far - P8D I Josaphat Marinho _ Sem Legenda 

AtIlY. Pontana - PSD l .JOSê Erm!rlo <Relator) - PTB. Artur VlrgUlo _ I'TB RaUl Giuberll - Pequena. Re~res.n. 
B~zerm Neto _ PTB. Bezerra Neto - P"Jl!, ta('Ôeb. . 

Auré110 Vianna - P'I'B JÚliO Leite - Pequenas Representa_ 
M_lo BragA _ m.. Jollln f .. lt~ _ l>'l'8 li .ô.a. 
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SECA0 11 

~ ..... -- =-- .. 
lNO XIX _ N.' 12 C.\PlTAL FEDERAL SEXTA-FEIItA, 17 DE .TA~EntO DE 19íi4: 

=-- • 

SENADO FEDERAL 
ATA DA 3~ SESSÃO, EM 161 ao segurado o respectivo salário, 

DE JANEIRO DE 1964 I no seu ~alor lntegral." 
,.. Art. 29 Fica revogado o Rrtu50 21 

,1' SESSAO LEGISLATIVA EX- do Decreto-lei n' 6.905. de 26 de se
TRAORDINARIA DA 5~ LE'I tembro de 1944. 

GISLATU RA 
Art. 3(/ Esta lei entrará ~'ll vigor 

na data de sua publicação. cevogadas 
PRESIDf':NCIA DOS S'RS. MOURA as disposições me contrál'io. 

~DRADE E ADALBERTO SENA 

As 4 horas e 30 min l.OS a.chsm· 
se o:esentes os o5e11J10.:. e.!i Sentido
res: 

Adal.o-~· to Sena 
Ed.mu.1do Levy 
Zachal 'as de Ass'i.lUp\,:ao 
Joaqul!U PareLte 
,Menez,,;S Pimentel 
Antúnl? Jucá 
Dina: te Ma.riz 
Argemilo de Figueireào 
Ermír:o de 'VlOl'aeB 
Josap.lat Marinh." 

A Comissão de Legislação S,)'!lal. 

Projeto de Lei da Câmara 
NQ 2, de 1964 

(N' 50l-E. DE 1963, NA CAMARA) 

Concede isenção de licença. pré
via e de imposto de importaçdo 
e out~os tribU'j,s e taxas 'Para 
donativos consignados à .4 '1<10cia
ção Ob~as Sociais Irmã Du?ce. 

O Congret;.So Nacional decret.a: 
A ul'eliJ Vianna 
Benedw:.o Va,lloadares Art. 19 l!: concedida isenção de ll-
LIDo "e Mattos cença prévia. de importação, do im~ 
Moura Andrade posto de consumo, da taxa de eles .. 
.Tosé <;,'.-1iciano pacho aduaneiro, das t.axa.:; de meLho. 
Pedro t.llI.doVico ramento de Portos e de reno;lação 
.FUinto Müller de Marinha Mercante, de emolumen~ 
Adolp\1 J Franco t.os consUlares, de taxas de armaze ... 
Daniel Krieger _ 19. n<>gens e capatazias. para 00 donati-

vos até o limite de quinze mil 05.(00) 
O SR. PRESIDENTE: toneladas anuais. constituídos de gê
A lista ("e pl'esen ·P. Musa o oco}"')? neros alilnenticios, roupas usacla'i, cal ... 

eecimen 'o de 19 serlhores ,.enaa.o'·-es çados usados, medicamentos. ma~erial 
Ilavendo Llúmero letal, deckro aoerW audro-visual de bese, livros usados, 
• ·e.ssão O 51', 2'1 :.ecretaric procede materiais de construção, remetido." 
lá à lit·.l.(Q das ata,) da 58l'lfão e re'.l. até .1~65. inclusive, à AsSOCiação Obras 
•. oes m f'riol't."s. SDCl~lS Irmã Dulce, para sua distri ... 

Sá.} lidas ,. suces.<.;iva~nen~~ .buiça~ gratuita ati'avés de obras de 
apnvwas as atas da se.::.são e ren., asslstenc!a. social mantidas pela mes .. 
niões anteriores. ma Associação, na Cidade de Salvador 

Estado da Bahia • 
-- A.l't. 20] Esta lei entrará em vigor 

O SI', 1Q Secretário lê o seo-uintelna data de sua publicação, .r:voga~ 
o- das as di.<:::poslções em contrário 

EXPEDIENTE . . 
A Comlssão de Flnanças. 

~al'ág:afo único. O 'd:,sp.osro :rest.e I der JuJiciário - Tnbu:1Rl Re-glonal 
artIgo fiCa sujeíto ao que dbpnsel tI d':) L:'J:i)aiho da 1<1 RegIão - em re
legislação estadual específica \ fôrça da Verba 1. 0.00 _ Cus, elO, 

Art. 29 Esta lei entrará ~m V!g01" Consi~lla~o 1.:> oq - Serviços de 
na data de Sua publicaç:lo, revoJ':lrias Tercen'os, Subconslgnn.ç.10 1.5.12 -

as disposições em contrário. Aluguel ou MTendmnentos" de lmá-
nis. 5-C5-JT, 05.02 01 _ Tribunal 

As COm1.ssões nE' E::onomia e de Regional/e Juntas de c:mcillação e 
Finanças, Julgam~'!lto da p.t Re;ião, 02,Q1.01 -

Proieto de Lei da Câmara 
NQ 4, de 1964 

'(No 1 031-B, DE 1963, :'irA CAMARAl 

Autori::;a o Poder Exec'ltivr, a 
abrir, 'Pelo Ministérto da Pa:~cn~ 
da, o crédito espec'al de Cr$ .... 

20.00c.000,CO (vinte milhões . de 
cruzeiros) para Quxiliar a a'!"plia
ção e reerwinamento do r.orvr: de 
Bombeiros Vf)]v.ntário.~ t1e .1ail1-
vi!le, em !nin1'il['!. 110 Estad.o de 
Santa Cata1"ina. 

o Congresso N:1cKmal ·dec1'eta.~ 
Art. 19' Fica o Poder E'xec:ltivo ~ll~ 

t{)li~EHio. a abril', Delo M!nsté"ío da 
Fazenda, o crédito t"sppcial de Cr$ ." 
21).000 000,00 (vinr-e milhóps de cru
zeiros) para auxiliar a a.mpIíacão· e 
reequlpal11ento do C'orpo dp I3f)mbei
ros me.,ntido pela Sociedarie Corpo de 
Bombeuos 'Voluntários de .Joinville 
em Jofnville, no Estado de sa.ntll Ca~ 
taJ-lna. 

I Tribun~l . R.e2..ion~l do ~r~bal~o. d·a 
."nexo " a Lei Q,çameOlat'ta v,gente. 

Art. 2". A pl'~ente let ent.l'ara em 
vigor tla data de sua pUJlic3Çâo, l'e .. 
vO:6adas as d:sposições em contranOe 

À .Com!ss!io de Fiaanças. 

Pro;eio de Lei da Câmara 
NQ 6, de 1964 

(N9 2 569~C, DE 19tH, NA CAMAfu\) 

Federaltza o Conserratória Dra-
11w.lico e MUSIcal de São Pa.ulo e 
dá outras providenCla8. 

O COl1;SreSSQ Nacional decreta: 
Art. 19. O Con.:,erva~ól'io Dramá

tico e . .\1uslcal de SRo paulO, a que 
se reíCl.·!: o D~cret..o n'" S 132, de 28 de 
ou ubro ae 1941, passa à cawgol'ia de 
esta,JclcclmenLO muntldo pela UnIão. 
nos têrmos do art. l° da. Lei n Q 1.254, 
de 4 de dezembro de 1950. 

Art, 2°. Serão incorporados j!.O pa ... 
trullólllo nacional, medlant-e escrIt"u .. 
ras públIcas e illdepenaent~mente ele 
qualquer indenização, todos OS bens, 
móveis e imóveis, e direitos do eSta .. 
belecimento l'ereôdo no artlgo an .. 
terior. 

Art. 3Q • E' asseg'.J!'ado o aprove! .. 
~amento no Serviço Publico Federal 

As ComIssões de Const.itu1ção e do pessoal do estabelecimento rete .. 
Justiça e de Finanças. rido no al't. 19, nas seguintes con~ 

Art. ~ A presente lei entl'ari em 
vigor na. data de Sua publicação. re~ 
vogadas as disposicõps em cont~árío, 
e o crédito a que se refere ficsr:í au
romàticamente registrado no Tribu. 
nal de Contas da União. 

Projeto de Lei da Câmara 
N9 5, de 1964 

diçoes; 

,'rojeto de Lei da Câmara I' 
N9 1, de 1964 

(ND 2.804-B. DE 1961, NA CAMARA) 

I _ Os professôres catedrãticos, n-o 
Quadro Permanente do Ministério da 
EducaÇã.o e Cultura no serviço 006 ~ ... 
pectivas cátedras, contando-se o tem .. 

Projeto. de Lei da Câmara (N' 4.411-A. DE 1962, NA CAMARA) po de serviço para efeiw de dlspo-"0 3 nibilidade, ~posentadorla e gratifica. .. 
.. . ,de 1964 Autoriza o POder ExecutIVO a ção de m8g1stérlo; 

Dá' nov.a redação final ao art. abrir, ao Poder Juaczário - Tri- TI _ Os demaIs empregados, em 
25, da Ler nQ 3.807, de 26 de agôs- IN\> 439-B, DE 1963, NA CAMARA) bu~l Regional ~o.Trabalho da lq. Quadro a ser crtado, para. ê8.'5e flJn. 
to de 1960 (Lei Orgán:ca da Pre- Dispe sóbre a venda de bilhetes rtegtdo - o creUtto suplementar pelo Poder Executivo, con:..ando ... se O 
vidência Social). de Loterias Estaduais. de Cr$ 8.002.87"7,00 (oito milhões, tempo de serviço para os efeitos I .... 

O Con ess N· l' O C 8eiscento8 e dois mil, oitocentos e gais. 
gr o a<:10na aecreta: ongre.sso Nacional decreta.: setenro e sete cruzeiros), em re- parágrafo llnlco. Os professOres 

Art. 19 O art. 25 da Lei ni' 3.007, Art. 19 São livres o transp,)l'te, a Jôrço de dotação orçamentária. nã.o admitidos em caráter efetivo. na. 
ce 26 de agôsto de 1960 (Lei or:gftlllCal dlstrlbufção, a proPfiganda e a venda O Congre..<:zo Nacion.aI decreta: fortll.a da .1f\gislação federal, poderão 
tIa PreVidêncIa Social), passa a vigo- de bilhetes das Loterias EstaduaiS nos ser aproveitados como interinos. 
Par com a seguinte redação: Estados e Territórios:, revogados os .Art. 19'. Fica O Poder Executivo Art. 49. Para os efeitos do artJg~ 

"Art. 25. Durante os primeI., dispositivos do Decreto-lei nO 5 25() autorizado a abrir o crédito suple- anterior, o estabelecimento de que 
.TOS 15 (qUInze) dias de afasta. de 10 de fevereiro de 1944, ::fUe coU_ mentar de Cr$ 8.6(.2.877,00 (oito mi- trBita o art. 19 apl'esentará à DIre .. 
mente do trabalho, por motivo de dam com a presente lei, e demaIS dis.. lhões) seÍBcento..q e .dois mil, oitocen- taria. do Ensino Superior a relaçAO 
doença, incumbe à emprêsa pagar posições em contrário. , .tos .e set.enta. e set ... CIl.lZeirOO) ao l!o .. de seus professôres e demais .servido-
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r'= . 
res. especificando &. forma. de inves-j 1 menor. podexá ~J.ax.ar a internação,' 
;rtidura, a natureZa do serviço que ele.. E X P E' D I E N T E se houver elementos que evidenciem 
eempenh. am, a data da. admissão e 8/

1 
a cessaçã.o da periculosidade. caso em 

Il'emuneraça.-o. . . PRE NAC ONAL que procederá na forma do § 79. 
Art. 5'. Serão expedidos pelas au' DEPART AMENTO DE IM· NSA I I Em casos excepcionais de manifes~~ 

ltoridad-es competentes os títulos de cessação da periculosidade, o Juiz po-
'nomeação e design.llção deCOrreLl:.es do DIRIllTOR . GtlRAL derá relaxar a. 'internação após o de-
'"proveitamento determinado no artl. AL8F!RTO DI! BRITO PF!Re:IRA curso da metade, pelo menos, do refe • 
. ga 33. rido prazo. observado o -d1spost-o no 

~-d Q <l1' i 7'. . 
,Ax1t. 69. São Cn~ os, no ua o eMIlPIS! DO SS-RVIÇO pa PUBUCAÇÔ&'. Çt-lB.F8 D. 6sçAo Da AI!OA..ç.!O O desligamento COnstará, sempre, de 

:permane:r;lte do Ministério da Eductt- IRA ALVES FLORIANO GUIMAR,AeS" deeisão motivada. observando-se, no 
lçãc e Cultura, 39 (trinta e nove) car· MURILO FE:RRE: que fôr aplicável, o disposto no arti. 
jgos . de Professor Catedrát.iw para o go fr.' 'e JSeUb parágr.ãfos, qlJ,anto ao 
,conservatóriO Dramâti.~ e Music.l de DIÁRIO DO CO. NGRESSO NACIONAL reexame, quo terá efeito SUlipensivo. 
leão pauto, bem como três funçOe.~ enh 
!gratificadas, senda uma de Diretor, SElçAO 11 § ~ N. uma ine4ida será apli~-
t,uma. de Secretârio e uma. de Chefe . da se ocorrer causa. que isente de cri-
.de Portaria. Impresso nao oflcln .. do Departamento de impren8a Nacronal me ou·de pena as pesstJas.Q1aio-res de 

Art. 7". Dentro de 120 (cent<l e 18 anos. re.saalvado O dis~ no pa-
/Vinte) dias. o presid.ente da Repts.- ORA SiLlA rágrato seguinte 

! blic.a. baixará, por decret,o," o ~egl- § 4Ç>. se, mediante pencla e olitroS 
J,roento do Conservató:cio' federallZado elementos de convicção, ficar positi .. 
, A S B 1 11 A T' U R A S Mele a illSanidade montaI ao menDr, 
por . esta. le1. o Juiz. sempre depois de ooservá~ll)l .... ; 

ParágTllfo únIco. A c<>ntagem ao A TiÇõES E PARTICULARES YUNC10NARJOS pe.s.soalmente, ordellará ajlua; intern. .... 
prazo mencIonado neste artigo e a RE~ R' ~ . ção em manicómio judiciário ou e,U\ 
expedição dos atos referidos no art1- Capital e Interior Capital e interior ca.sa de custódia e trataplento pelo 

J go 5-9 dependem da efetivaçao óaS pra;?:o mínimo que fixar, não inferior 
lwedidas constantes do art. 29 e do Semestre. • •.• ••.• ••.••• Cr$ 60,00 Semestre .... H,. e .. _,e -Cr$ 89,00 a um- ano, tendo em conta a pena. co .. 
tre~pslro. pelo Tribunal ge Cont;:.s da \ minad.a na lei ao fato, até que possa 
União das escrituras nele preVl,,;tas. !nu ....... ,O:'" ...... , •••• • Cr$ se.OO Ano .'.................. crt 1S.GO I ser' desligado com observância. no que 
. Art: 8Ç>. Pata c~pr!mf:nto do d1.s- ExtQrior SxterJor fôr ap!icável, do ,dISposto no § 2Q

• 

pos~o nos artigos a.nteriol·es~ é auto- Verificada dIminuição, apenas, da 
,xizada. a. abín'tura. pelo M1n~térlo d.a. 1:..'0 G. r$ {36,oo Ano ................ Cr$ 108.00 .sa.nid.Mie mental do menor, o Ju~ 
:Edue8.çdG e cultura., do crê,dito es~e- 11_ -,-$."". U ••• , 4. 'I a.p1t.ro.d. 6 d~ no § 1'1 .. mas o 
cin!' de 01'$ 28.768.000,00 (vmte e OIto -- prazo mlnImo -da Internação poderá 
:m1Ih.ões. setecentos e sess-enta e otto _ Exodtnadas as pera o 8uartor. qUI 6.erGo sempre anuais. as lser, diminuido de um têrço. 

'mil cruzeiros). sendo Cr$ . . . . . . . . • • 1 é i § 5t EIn CjlSO de j3art;!et11ar perf-
I ~4. 768.-OOO.(l{) (vinte e quatro ~nh-oes, Anrittiaturas fOder.use-ã-o tomar, em qu~ quer poca, .po,r 19 8 meS.1 .eulQS1dade. ou quando não hOuver es-

6et.ecentos e sessenta. e: olto mil cru~ OU na. fWO. tabelecimento adequado. a tntema:-
geiros) para pessoal permanente e <V"'rS _ A fim de possibilitar a remessa de valores a.:ompanhadoa d. ção será feita em seção especial d.e 
•. 000.000,00 (quatro milhões de cru· .sol •••.• Im.ntM quanto 'à sua apUoav'o, solicitamos dêem preferlncla esta.beIeclmento destinado a a<luil<>s . 
.. Iras) para material, servlças e equ!' -.. ! (J1 completada • malorida1e llG 
pamentos. .. reme1lia por m~io 11e oheque ou y-al. postal, emtti'lioa a lavor do curso da internação. sem que haJa sl-' 

T.souralro do Departam.nlO do Imprensa Nacional. do lIeelarada a ~o <la penculo. 
Art. '9°. A Fáeu1dade de Dll"f'lto "- sidade. e.pliear-se.á o dIspost-o nps n 

de SO!OC1lba (Decr<lto n' :;0.951. <le· _ Os suple_ntos '" edições do. 6l'11fio. ol1elal ...... 0 fO,Deoidos 2' e a' do art .. 7' do Deorel<>-lel n' 
'14 de julho de 1961) e " EsoOla Mu· aos assinantes sbmente m.dlant •• 0Uellação. 3.914, d. 9 de dezembro <Ie 11141, ..". 
l1icipaI de Belas Artes, com .sede em . prejuízo do prazo da. internação -e daa 
CaxiaS do SUl, passam e. integrar o - O custo do número ,atralado Im .crescido ia Cr$ O.tO •• -por condições para. o deslig'atn.ento~ bbser .. 
~inistérlo da Educação e CultUl'a, na narelclo 4e.on'l40, ~obrar ........ mal. crt O.lfO. vancto-se, no que fól' apJ;eável, o dll<a 
categoria. de estabelecimentos feÓ'erais posto nos artigos 2Ç>, f :29. e 69 .1! seul 
ele enslno. pà.rágrafOB, competente o Ju\Z dq 

Art. 10 A gscWs. de EnfermelrM execuções criminais e, para -O reexame. 
do Hoopibtl São Pa.ulo, com se;<ic em AgrIco!a JoOO p~nheiro", 5ubordin!..da ,a) Se o !ll-enor ·praticar fa..to defi- Q Tribunal das a.pela~ crJmina.is. 
!São Pauto passa a est8:bele{:lmento â superintendênCla do Ensino Agrícola. nldo em leI oo~ infração penal a § 79 O Juiz deverá sujeJ.mr o me. 

I m..m.tidQl -peie. União -e Q- integrar, como e Vetetinãrio, para mtnistn.l' os cursos que não seja. oomi.nada pena. de l'e-- no! desligado e;m virtUde .da ce.ssaçrA 
'un~ds.de autôDGl11a e emn- o nome de previstos no Decreto-l-e1 n9 -9.613. de clusão e fôr moralmente Clbandona.do.. da periculOSidade a v!guã.ncla, Illtt 

. : Es~ola Paulista de :;ntermagem, a 20 de agõsto de 1946 - Lei Orgâlti"" pervertido ou se achar em perigo de condições que esblbel1lcer, e pGr pnma. 
'universidade Federal de São F.aUlo. do EnSino Agrloola. o. ser~ o JulZ poderã. tendo em .conta não inferior a um ano, e cassar o des-i'· Art. 11. O Instituto de Músiea (II..t Art. 29. Para ocorrer aOS encargos os elementos mencionados !lo , l~" ligamento-se.houver 1nDbsen.ãncla dai 
2spiri'~o santo, com seqe e~ Vitórla-, c:\eSta- 1e1. é autorizada a abertura de 2' pa.rte, .dêste art1go:· . - condições ou nova reve1aç!o de perl_ t" ....... Integrar " Universidade <lO lD!l crédito especial de Cr$ ........ II 1ntemá-1o em estabelecunon1;o culo.sidade caso em que dlla!ará • 
~irlto santo, na caregom de esta·. 10.000.000,00 .Ide. milhões ·de <ZU!iOI. aprnjl1ie.do para a sua reedueação, pe. prazo mlnlmo da inten",çãG, !1en~ 
fbelecimento diretamente mantJda pela !'OS), pelo Mmistêrio da. Agr1cultum. lo menos 1'01' se1s m-ese.s e elé .• no do máximo eStipuladQ no art. 29, í 19,. , 
ivn;ã~. importância quec nos orça~entos 4,," mAxlma, allnglr idade de 2111llOS, pro.. aumentado de um têl!ÇO. , 
j" 'ATt. 12. O curso -de Geologia do exermeios snbs'equentes ê. Gt1.B.ção,l1'8B- v~ s6bre es «m,!içóes 1h Interna... O menor e os r.espollBáve.i& PIll' sua 
1 Recife. a.tualmente mantido pela C&m &al'á a inrorparez-se_ às (lotações d.~.ÇaQ, observado o a.1Sposto nos " -'9, guarda; serão .adVert1dos pelo Jtt1z d3.1 
Ip&nha de .F!mnação de Geõ1<lgos.· é tin1\iIas à manutençao d ... ...,.,183 49, 19 parte, 89 ~ !l)'I 4êste artigo; . oondições da libuda. de ..;glada, à qual 
ttn.tiSi.mnado em· Escola <Ia. Jleologla Que tr&\e.." Lei Ql:üniC? <to 21 Ellttegà-lG à = famllia, (J1l " se a;pllea no em <\l1l> não oonm.nar 
'. incluldo ruo. Unlve:m<la!1e <lo Recife. AgrlCOla. ' uma outra. Idônea, medilU!!e "" <ltIl1d!. _ w o disl>oSto 1>, capitulo VIU 
, Art, 13, Dentro de. 60 (sessenta) Alt. W. Esta Iel. en~rA em vigor ções ~e de!ennlnar, ressalVada 1\ In. da PB.rté <le'z1ru. DecreiD .,. 17.943; 
I dias. partir da pub!wa.ção da pro· nO; data de SUa pubUea<;ao • ...,..,gadali teorm.ção se " medii!e. se mostraT In· de C! -<ia "_bro de l!l21 (C6tI;go.do 
f-Emte ie1. ~ Poder EXeCutivo env14r as dispoSções em cont.ril1? sutieiente. . Menores) . . 
I.mensagem ao CongreSso NacIonal.. As Comissões de Agrlcultura; 11. bl Se o menor prstl"... fam defi. A fisea~" da obseXVãnila da. 
I' <IndO, na _ da C<>nstltnlçD.o, Educação" OIllmra; de Senlço DIdo em lei cmno 1tlfraçã,o -penal' a eond\ções da'llbordarle vigiada fwa.rá 
\ ~ niedidas n-eeeasárlaS ao cum.p11... PúbliCO Civil; e de Fl!lm~a.s. que seja cominaria pena de -recltts§ô, ~ a ca.rgo dos agentes do JUizO. que po-
ment-o do ~ nos art1gos .9?, 1'0, _ o Juiz manda.-rá ~te~lQl em esta- derá confiá-la a particulares idôneos, 
11 e 111. Projeto 1Ie lei da Câmara be1eclment<> 91Jl'Ol>riaÇM I'..,.a .. 3Ua mediante compromlsoo . 

. A t. 14 Est.. lei entrará em vigor N9 8, de 1964· r~çãa, pelo mnpoe mos <lOTld!. . s. dur'!"1e " tn~o O? a lio!,r. 
r de bTIUçã<> ~'OgRcta.s ç OS ClCIIlS1m1tes <los parligTllfos se- dade vJg,ada o menor pratlcar novo . 

r ... ~!e;o'_"~u~ eon\ri11ó. (N' 1 921l-l3. DE 1960 NA cA.MAR!\o) g'1".~: . f~to nos têrmns do Inciso b dêst. ar. \.. as --..-~ .' . ' •• O prazo <la Internação não tigo, preceder·se·A na formado art. 
A:s eomiss5es de. Educ.a.ç.a,o e DiS1'ós s6bre medid.a.s aplfc4vefa será 1p.ferlor a dG1s tél'ÇOs do mfnimo, 3Ç> e- -BeUS pará-grafOs. Ne.st~ Caso o 

Cultma. de Sorviljo pUblico CI. /lOS menores de 18 anos pela pré. nem superior a dois têrQOs do máxl. Julz poderá dilatar o pr9Eo minimo 
.. il'o e de ~'. 'CtiClz de fa.tfJS újimrJos -como m- mo de. pena prtvatIva de liberdade da internação a que estav(t sujeito o 

, frrtJ.t;ljes penaiS. 6 dá outras. pro ... colllinada ao tato na lei penal. nen~ mtl'mT, ~1-ém. óe -a~ment'A:r ~'5e pTa, ... 
. -- " ~., tro dêsses limites, o Juiz fixarA o pra... 00. d-o Que ·fixar pela p.rát!ca do nôvo 

Pro;"to de lei da camara. o congresso ·Nsclono.!.decreta: . @ mlnlmo de In\ernaçã<l, o,te.ndendo faln. 113 f01'm!l 00 di!!pGSto "OS 1"" 
.~ Art. 1. ~ OS menores ,de H &DOS que à per.sonaUdade e; notadamente, ao rág"afas dêste artigo. . 

N~ 7, de 1964 ~m fatos definidO!!' como ln· mal"" OU m= gTllU de perl.cuIosi. Na fll\:lção da pena Ol'iminal aos 
r AMARA- fl'açães pma.ls ficam sujeitos a medi- dad-e, abandono mora) e perversão do maior~ de 18 anoS. serão levados em 
k (NQ 2.231-0, DE 1960, NA C ) da. de proteção, a,ssisWncla, v1gilância menor, bmt como à nn.ture'Za.. no5 mo- conta, pam -os -efEitos dI)' urt. 4-2, do ' 

Cr1a uma- Esoola de Ea.ucaçltO e r.eed.uca:,ção, de a.côrdo com ~ ~er- tivos e ,à.s circunst.âncias do fa.to. Código Penal os elementos da vida. 
J.~ "" .:lI_pio 9 J<JliO sonalldade p a natureza, os metiv"" 'I 11> Decorrido " prazo da in~. pregr ..... conStante, dO Juizo de Me· p;n._: . e a. ""'=~\"" do fol;o ~Bl't. -4,'). naç~ fixado na fonna do _ágr;!fo nores (~.rt. li'l. . 

.' '.. . Art: 2. OS menores de 18 .anos e anterIor, o Juiz de oficio, mediante § \l9 Nenhuma Medida serã aPlicá· 
O OS>ngresso NaolonSl 'decreta. mo.lores ~ a, pelaprãtlca' de t .. ~ p~osta <!li .. <!ministração do eslábe •. veI se da data do fat<> hOnver decoro 

• Ar!. 1'. E' ~ um. Esl>Ols. de deflnldoo oom.o jnfrações pe<>a!s. n. lecunento, 011 a requerimento do. plll nuo meta<lo do pra'Zo da prescrição 
~dt:ca<ião' Aogríttll>. no Munldpio de CO!3>.o. sujei.... às segUjn!;es medIdas, ou TeSponsável, ou do Ministério Pú· penal que lhe e~reEPond •• ""><> .Fmheil'o,:..:mtlldo de. MinAS Oe- sem .preuizo ~ referidas llQ artI·blleo, que serã sempre onldo. e pro- I 9> Os menores InternMos .<ecão 
tais. c~m a denomIna-çãq de "EsColá go -19., - - ~", cedend() exame 'perlcroJ: 'na pe$1)a .do sempre ~epara:d{)S dos. maio~s e' 08 
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'particularmente pervertidos ou ~ri~o-. \ Parágrafo único. Sem pr-eju:iw da I Art. 17. Fica: O Poder E:~~.'·,n!ivo 
80S dos outros menores. responsabilidade civil (Código CiVil,\auto.:izaco a abrir o c-:-e-dito a~.j a illl. 

§ 10. Nos es~-ab2'leciroent03 de- in... arts. 15~ e se~uint:::s), () Juiz; a~1J11.!'a- p~rt~cj.a. ele Crs 5J. OGJ. OJ'~,O.O :lo. 11.11-
. !ternação os mencres serã-o sujeit03 a rã, na sentcnça. em que date:-m:nar" Q I n.:stárw tia J'ub~iç.). e N~'<::";~:Js tntJ

trabalho e instrução c.dequ!l.:i::-s, da in!~rnação, a pçol'..J.ão mensat qtl6' o ín- dares para 6 crl!2Ç":O, 8J:1pE:t.:;ã..:> c re
acõrdo com os respectlvo.s res'.lb..men. ternado, ou qu~m lhe d;:!\\l ali!lle:1- tm:ma. ele est.a.belc,~i::n~n~i:3 d::,,,-t;i..-::"~JE 
tos. ser-lhes·f\, ministrilda eduC'J.çã.o tos, pagará pela sua mar..u~cr.('5.o n) à mtcrn~ç--::o dz t.ll!2'lw:zs. aj,:p~h~l~l~. 
moral parmitida a rel1 .... iosa. estabelecimento 8 que fól" rec:)l~l!do, c.a de mCd<) a a..~~;""::J.r a o::x.:cuç!;) 

Art: 39 Sempre qua tiver oo:1hrd- olUervado, n:> que .fô: .al';icá'\.·~l, o dis- d~ta lei. 
mento da prât!ca, por mc~ dJ 14 a p-:;8~O nos arts. 4:Kl e- 401 C:o Có~:~o ,Art:, 18. Ccntin:'t:l. em vlg:!t n le-
18 anos de fato definido como infra- Civil. gW:<.;:..:.o eS!)":c':':.:l Il rnp::t.o de r.~:J.::-
ção penal, a. autoridade p.oli~la.l ini- .Art. 89 O JUiz .po~erá ouvi.r cs t,éc_ r~s, no 'Jue não contrariar o c1;<,:'-:'-j-to 
cierá investigações e fará 3·ore.sentar nl-COS ou os funclonarlcs que h3jem nesta. l~l. 
incontinenti o menot:' ao Juii comp3- examinado OU assiEtido o mf'nGr. Art. 19. Esta lei ,enb1râ e"-l ~l·.v! 
!tente . Art, 99 Em tedos os casos o Juiz na data da. sua pt!.'iU.c1.\Úo, r;,; .. "~:-::rc.~ 

§ 19 O Juiz, depois de ouvir o me- es:udarâ a. pzrsonalidade dO" menOl'~ <ia dispusi~ões em contrério. 
!!lor, as testemunhas, Os pais e respoa... sobre~Udo em seu ambiente f~mar As Comis.::ões de CC-t~';!it'.liGão c 
lSávefs, bem como as pe~sQas que jnl .. e SOclaal, mandan?o pr?ced~r: r€ser- Justica; de Educação e Cijltura' 
gar conveniente: reso~yerá sôbr~ o seu vada.mente, a perícIas e mquerltos ne~ e de Finanças. ' 
destino pro-lisõrio e marca.rá prazc> c~ssários à individu.:tlização d'o trat..l-
para a conc:u.s~.o das in~stignções po- m:nto e da reeduc3ção. 
Uciais. Art. 10. A eut{)1'idade policial en- Ib- 't 

§ 29 Recebidrs e autuaca.s :IS in- caminhará ao Juiz competente o me· diOJe O
~" vestlgações, o Juiz mo.ndar{i abrir V;3,· D<lX de 18 ancs quJ' fãr en::ontrado 

de aJer3'~o LSQi3!!t:va 
r.l~ l~ de 13:4-?t.a. do proce·<'so- por cinco dias !lO Mi~ lifajando ou vcgando sem ter destino 

n1stério públlco. ' cert.o- ou meios própriOS o.e su'l).<:>lstÇtn· 
§ 39 A seguir, o Juiz determinará cia, bem como o q.ue fO:: a~ha~ç em 

es diligências que entcná~::.-, mercan- lugar ou companhia cUJa fr8quencia 
do o respectivo prazo. lhe é interdita. 

§ 49 11: sempre necessário o exame A~·t, 11. O processo de alrmentos 
pericial, para a.veriguar o grau de de.. dev~dos Q meno~ aba.nd-o~a:,dvs será 
senvolvimento- mental do meno:,,~ bem. iniCIado por p~tiçao aI? JUlZ de ~~~ 
'COmo se ocorre as condiçÕ<>...s 'V-,=:-vistas nores e obedecerâ ao rIto eS):,abel:ecldo 
no § 49 do art. 29. n? art. 685 do Código de PrQf~~s.:!) Ci-

§ 59 Co::nplet~d:ls as dil1gêncla~ o v,I. cabendo reexame da dec.sao na 
,,"uiz ouvirá n')yamente o- 'll,="UO: e, forma do art. 69 e seu § 19, no que 
conclusos os autos ll:r:;ós audiência, em fór aplicável. 
dez dias, do Min!...c:tério P'.lbliO:!I). no Art. 12'. ~ auto~ização para o tra
:prazo de vinte dias, prDfeiA d-'!clsão balho. e~p.edida pe.o Juiz de Meno
fundamenta'da. . res suprIrá, durante o praZ() de um 

§ 69 O menor eerá submetirto a, ano, a carteira de trabalhD- de que 
tra.tamento anropria.do quando o seu trata o- Titulo. m,_ cn:r>ituIo IV, S~çã-o 
estado o ex1D'ir llI, da Co.nsolld.e:ç~ d~ Leis do Tra-

Art. 49 Quando se tratar de me- balho apl"ot"ada. pelo Decreto-lel .mi .. 
nar de 14 anos. a. autoridad~ paltcial mexo 5.542, ~e . lI? d-e'maio d2 194.3. 
lego que tiver- conhecimento da. OCOT- • Pa.:,ágrafo ~.tnlCO. Expedida a auto
rêncta fará anresentar o menôr e as rlzaçao, o Jmz de Meno'i"es promoverá. 
testemunhas ã-o Juiz com:pe~nte que a emis.$=.o ds car~e1rn d~ trabalho do 
procederá sem prejuízo do disposto menor, envie,ndo- à Qutoné'zde co:npe .. 
!nesta lei' na forma dos artigos 6a- e tente os documentos necessãrl(}j,. 
seUg p"rágrafOS e 79 do Dz:cret.o n9 Art. 13. As multas esta.b~!ecidas 
l7.943-A, de 12 Jde ou:ubro d1 19~:7 pelas leis de es.sist~ncia e prot.eç:u,. a 
(Códi~o de MenoreS). eom audt€nt.>-!a menores, serEo impostas pelo. Juiz 
do Mini5t-érlo Público. compejente nos processos em C1U'.!;O. ou 

. em processos especic.ts. 
A internação não pcde-rá prolon~ § 19 O processo especIal de multa 

gat'-se elém da: data em que o menor será iniciado COm o- auto de infração 
comp:etar 18 anos de idade. lavrado por funcionário comuetente e 

Art. 59 O esCriV20 re,r,ist.l.'ará. em subscrito por duas testemu..>lb.ns. 
livro especial. QU!1lquer decisão de- § 29 Poderão ser utilizadas fónnu
.finiUva. sóbre nleOOr de 18 a·nos, bem las jmpreSS2-8 com os dlzeres comuns 
COMO a. a quall!íc.[U~eo do m~nor, dos do autQ. preenchidos as claros de mu
pais ou resporuávem e d'lS te.stemu- tillz:l..da.s as li.nhas em bronco. 
nhas. - § 39 Sempre que possfvel, n lavra-

A decisão só será. comunicada aos tura. do auto seguir-se-á imediata
pa.is ou responsáveis ou à auroridade mente. à verificação da infra((iio. cer
,Judlc:a.l ou })OUeraI re.servad~mente. tlficando-se. eIn caso. contrál"io, OB 

Parágrafo únIco. Para os ei'eitoJ. do motivos do retardamento. 
processo, deye- ser eonsidera.1a a ida.. Art. 14. Aos f.utu"ldCS Mm t'acul-
de do menor à data do fa.~o tado o prazo d~ 15 dis.s para e!,1re.::en-

Art_ 69 A decisão definItiva do taçéo da. defesa oontndo ;ia data da. 
;.Juiz ficará sueita a reexa..'l1e d-o Gou. lnthn!tç2G que .ser6. feita: 
8eIho de Justiça, no .Distrito- Fedem, a) pelo autmute, no próprio o.nto 
Ou de órgo Judiciário Mrre5ponjenta quando êste fOr lavrado na p.resença 
nos Estados a pedido do Min!Ftérb do autuado.; 
Público, ou do pai ou resnonsáveL b) por oficial ou funcionário do 

(N9 166-A 63, NA CA;.,!ARA). 

Aprova. o texto dI) A,:ôr-t!o- Cu!. 
tu..ra.! entre 03 Estados Unidos dú 
Brasil e a Esp:W .. J'.1:J. c.ss!nado em 
Madrid, e:n 23 de ju..'1..t.i.o de 1950-, 

O CODól'eSSO- N.acicnal decre:n.: 
Art. 19 E' aprovado, p!lrà tc:J.cs os 

seUs efeitos, o Acõrdo C-..rltural entre 
Os Estados unidas do B::l.sil e a Es 
pe.nha, D.S.simdo em Mad~id, aos 25 
da junho de 1960. 

Art. 29 1t.5te Dcc:e~o U?;:slátivo 
entrat,:á em vigor na da.ta 6.e- .sua pu 
blicaçao. revoladru; a'j d:~:J.S.!-;õ~s em 
contrárIo. 

MllNSAG~ N' 3B3, DO PQDL'l 
EXECUTIVO 

Senhc:es M:~m:.n-os do- Con:-;r~s 
50 NC:!kn21: 

De a.cõrdo cem o- e.rt. éS, ]lo l, da-. 
CcnstituiçC.o Ft'Cleall, tenho a h:n~"c. 
de submeter à a·precia;ão de Vos~u 
E:::celêneias, aCOlupanh'1;-o fla Exp!).tl_ 
çf!o. de MOtivos do SeIl.h:or Ministra .de 
Est!ldo das Relações Exteriores O inw 
CltBQ "Acô-rdo Culturel entr3 'C3 ~_ 
tg,.dos Unid{)~ cb Drs7:J e E""r:nha..", 
Msinado em Madrid, aos 25 de junho 
de ISca. 

Brasflia.! em 15 do- O:1t' ... .z1Jl'Q de 19-60. 
- Juscelmo Kubitschek de Oli'l:etra . 

EXPOSrçAO DE MOTIV03 DO MI
NISUi:UO DAS Ra..-\Ç;':;ES ~~ ... 
TERraR]:S 

Brasllla, em 25c!. julho de 1960. 

A Sua. Exce!~nc:la o Senhor Doutor
.Iu'Scelinl> Kubit:cb~k de OL:;,;ira, Prc 
sidente da. R~j:ú~!ica. ' 

Senhor r'tesid.ente: 

Tenho Q honra de- p1SS"r às múos 
<b Vossa Excelência sete cópias au. 
tentic:l~as do tcx~, e.n pO:",,,tlJuês de 
ACôrd-o CUltural tl.~sin.::.tlo en~re OS Es. 
tados unidos do B."..twil c o. Esp-:::.nha. 

2. O Ac;'}rdo qUe ora. st<.'J:n:to à c.ta. 

4, Cump:'e S'.::l1ent~r, dentre Os de
mo.l..S a._pzc.o~ (:0 Acô;.-Jo, a ins~HtI:.ç'~\) 
d:", p;·çm:c3 C~r:~nt;::3 e M:-:hc.d:J na: 
.'ts,si.3, e a ad.~;:':D de medl~=ts a~'i~!" 
nlst:'n:;':n~.s, r:;; ... clonadt.s 'com .3. d:':u;
gaç~--o da Arte em i.ôd~s aci 5:.: .... S nl:;t. 
niIC.3t:l.~.}:S. 

5. DU.l3 Ccm!.s~õC"i. int<>,3'rn.G.3 C:t:..la. 
Ur.13, po::- quatro menl;;':,,:::, d:-li~e::;.:~.u 

m~d:~dls d;::=t;:;:J.d~ a n:::::.pt::.!' o pre .. 
sca-::e Aci:.rdJ r::u ul~;:::kr deli:mvelvi .. 
m~tQ d~ rel::.çG~.:i cn~e C3. do~s 
países, 

6. NC3tas ccndíçê~, penso, Sp:1l1u-r 
Presidente, que o Acôrdu em apr,iça 
:nere:e a aprovação do. P.:;:i~r L~gis ... 
lativo e VO"!2f!. E:t.c~l§ncia se di;naTá, 
Ge a.ssün o h;:::.n·l'.r por bem, dar lne a 
cn:Jmi~.b:~~~nta C:e p:-t'.xe, em obser
vânch co ert, 66, nQ l. da. Cou.sl;.ttul. 
çâo FE-de;-al. -

Ap:o,;'::- _ b a O~Ol'tunidade para re. 
novar 9. Ve.::~..a E":::celênc;a, senhor Pre_ 
sidente-, os prot('st03 do meu m.~is pro
fund:> resr2:to, - Horac'o Lo.fer~ lV.ioi." 
nistro d.as Re12~ões Exteriores. 

TEXTO DO ACORD<J CUlITURAL 
B'R_'\.5IL- :.i: E:? ... '\N!iA 

O Govêrno. dos E:>t:o.dos Uni.dos do 
B:-Z:Sil e- o Governo d"l. F'l.panha, 

CJ.:J.3::~O.3 da comUIlidzde de tradi .. 
ções sc~:,e- :::'s quais se baseia a Vlda 
cu!!ur-21 dc.3- P,lÍses, e animados Q.(J 

d~~a de tc::-n::.r ainda. ma1s estreita.l 
e fecun:::ac; a rehções Ht~rárifls a1' .. 
tí.s~ic-a'S, cientificas e té-cilic~s, já eXis
tentrs çntre ambos os povos; 

AC:l'daram no se:.;ttin:.::: 
Art!.óo I 

Cüd.2. um':! cl!:>.;:;. Alt-9S part.es contra .. 
tank!-s ~:nn.ura a cnaçJo e farol'tco .. 
.rá,. CC!ll tôda'i c.s p{'ts~:lve:''i {.lr>L'-é's 
o fu.nc!')na:n(!nt.o e Q. dcsenvolvuut'nta 
no- seu p!'Cp':'JO terrltúrio, de l.O.':Lj~Il! .. 
Çi:~3 c'Jlfu:rls do outro Pàis, autort .. 
ad:.'s pe~-c.<:; rc.;p.;ctiv<cs Gov;:n103. c'l,ja 
etivld>1.· .. 2 S:2' drstme à efdIVt'l~';'O dos 
f~ns g'::-;f>U do p:,esente Acô;dO tlQt 
m~:o a.e CU1'EO~ confer~'ncias, ccncer_ 
te,,:, maúlicsta:;tzs de arte servi,o,<l' de 
b~bhot~{:~., dic;cot::ca, filmote~~, etc. e 
p~l"li1ltÍ!:P" Que imtitulçõ:os ou parti
culares 03 Rjudcm com mt~cs f.iDan
ce:.rJs ou de qualquer oulra na tureza. 

Ar!lgo II 

Cnda. uma. dU Altas Prrtes Cono. 
tratlntes favorecerá e in~('n.slficará 
juntQ :!.3 Oni'lrrrs!~2-d:s, BCS cu~:o" rns~ 
.itu~cJ CI1~';uro1s sttu-:!d-cs no próllrio 
t~!'Tlt.( ~"i::>, a C4·i.aÇ:'O cl..C cátcms IPi .. 
tor['cr.;.; e C:1:'"OJ livres d~ I.f:ngu3. Li
tert"~'J.rr., l-::.i.::l;tória e Art::.s do outro 
PaL . 

Arti:;<l lI! 
A~ Altas flertes Contratantes com

ptcm~tem s~ favorecer os contatos dt .. 
retc3 entre e.s Uníversid:tdes e os ou
tros orga.nismos de cultura humanlStJ.,.. 
ca, científica e artfstica dos dois P.af
ses, e"ltudanG.o a. PQS,IJibilidade de ar 
sanizo.r: § 19 O pedIdo de l'ee..~"Tl1e tp\':C\ e!el ... Juízo, que entregará CÓlY..a. do auto ao 

to devolutivo e será apresentado den .. infrator ou ao seu r~presentanta le
tro de dez dias contildo3 da. inl;i~,- gal, lavrondo certid::'.· 
ção, devendo as nt:tos su':Jir no p:an c) :Pc:- via. pos~l. " não fê!' en .. 
de cinco di:rs. após cnv!das. em tr! .... e.ontrado o infrctor Ol' ,JU r<,p-r~e-n .. 
duo, o Ministério Póbl1co, e, quantl.p bnt-e le~l' 

con.sider~ç;?_-o de- VCS3..."\ EX:-~:~:l~l.a. Tisn a) In~~rc-: .!!lhio de prcf,s:-;õres, de 
increment3.r os c::n-!;.t~tos c:.:!tu:'.:;is en ,con!crrrC':3t:..s, de P~ç<lis::d(;res e de 
t..""ã os doi.:;: povos ami~os, CC:1' r:~u!'!l.::tc e"fnC::~I:··"· 
('9 m...'\.Ueir!\ de~j<::lva p!l!R o d?"~u.\"Jl "i;) ·In:;~::nIl.bi(}- rc~t:.:!ar de- bolSiS-

'lôr caso, o pai o-u responsável. O ót- d) pôr- edlt.:!, ec!ll ~I'azo: de- JD dia.s. 
gã.o revisor poderá determinar as cli~ se inCfrt:> 0:1 Il:t} ~b:do o 'll'lr1\.deiro 
ligêncns -qUe entenc.'!r cOnl"en!.ent'::\ do infrator ou seu repl'1:sent~nte: 1e--
:lJ'3.ra. seu es.c-l:!.rec!!nento. g,al. 

§ 2" Da decisão a qu.e se retcnm. Art, 15. Com a defesa podl?rá o 
(lS arts. 29~ §§ 29 e 49, e 39. § S>}', ct!~ autl.lO.do apr't'sentar docur.le:n~o, erro
berá, sempre o reexa·me, por p7'OVtXi.l.. lar tes-ter-"j,-:.mh~, e rec;gle:2r 'O-'J.t.!'es 
ção do Julz, na pr6pria dZOClsão. de- proves, 
vendo OS auOOs subir hnediatam::nte §}9 Par:! ai prorluç&t) d.:zs pro't"as 
a.pós passa.do o prazo p&l'3: o- põJd:do. Eerâ conc~jido p-!'a-::> s11ple:ne:ü:.r d.::! 
de reexame referido no § 1 ~. 5 dias, fIndo. o. qual subirü.~ ru auto..:;. 

Art. '19 COMllete ao Juiz !.lo desig.. ao. Juiz. p~ decidir dentro d~ 10- dias. 
nação do- e.stabe1ecira.enta. a. oue- deva. § ~ D:l; c!ec-;"';:!o do JlÚ3 ca'1..et:\ re~ 
ser recolbídQ. o menor, atendida. a. ne .. exame, nos têrm-o.:; d:l art_ 6" e seu 
cessidade de tratto..mento especial. Me... ~ 19, no que couber se a mU"lI:l flir S:J,6 
diante dec1s!io motivo.da o .Jl1~Z pode ... perlor.a Cr$ 2,000.00. 
rã tra.ns!eri:r:· Q menor de wn para. (lU~ Art. 16, As militas serão Mbradas 
tro estabelecimento ou a.lterar o re~ pela União ou pelo Estado mediante 
lime da lnternaçãp' executivo fiscal 

\-t.mento das- rel.e.t:ões fLi;re B.ra~U e tas; e 
r~. c) InU!1·câ.mbio rqula.r de pUb-llea.. 

ÇÔe1 ofielais e das q'.te provenham de 
3. O 'P~.5ente AcJrdo. r-r.:,.~cia1"â UD~versidades Aca.demiM. Sociedades 

C:r~dlçõos c:iequa~:lS li c;;i.o:ç-.,o e f':',l Cien~l!icJs e Instltul;:õi}s Cft.lturais em 
c:bDunento de lnstitulçGf'3 c:.:ltur"': l ., geral. 
em &mbos os ~1.::e3' que, pl)r me-oi 01.:- 2. E.;:rá, além. disso, favorecida • 
cursOS) cQ.nferê!l~~:tS e concertes, f~!'~ cor:.'Stttuit;üo e o desenvolvimento de 
tQlec~:rf.o. a cam:.rn!d-ada- de- ti'~:l!i'é~s Instituiçõe, e FU!ldaÇÕes (lUa terw!t!Jl 
que n!ice."Çn·m a lida cnltm-al dos ~ por fim a. criação e a m:tnutenção de 
VOs brasileiro e- es,anhoL A org~.:t_ bôl~as destinadas a. estudantes espa .. 
ção t!e cltzdza8, Ieitorndc-s o- cursos 11· nhóia e bre.sileiros. 
vzes d~ lingua. junto a.' e-stabeleciI'mn 
tC's de ensino ú'e g:au médio e SlIlJ'G- Artigo IV 
dor, b;mt e,)1l10 o intercâmbi:l regUlar As Alt..as Partes Contra.tante! pro-
de professôf'% e ~!.ucantes, favorece- CtIrítrão fa.~er com que seja me!hor co .. 
rãoQ o con.Iiecimento ree1proeo das nhectda a SU$ cultura por me11',) da or
condições" culturais das Altas Patt;es ganização, no outro Pais, de t"'U1'!!M'~ 
cODtratant~s no .qUe ~e refere a0'3 se .. I eo~erencias, concertos, expos!ç6ee e
tores a.rt.Ls.tico, CIentifIca .@ téç:nico. eXlbições a..r.t4"lticas, ll'lostras editoriais 
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') quaisquer .outrüs manifestações re EM Ft DO QUE, oS abaixo assina- .. N t 
-l.t.onac!.BS cem a dinl1gação do livro, dos, devidamente autorizados pelos pre~ide~e~S 1::,~~n~iç~~61.a~~~ ~e:,~~~ 1 a .permit~r a~ nacio~is da outra 
)em (:-Gmo :':01' meio do . filme, do rá- se!.l.s rcspeçtivos Governos, assinam em merece a apl'o"s.ção do Pod~' i..'" I p'a1te, pOltadoles de dlploma de e.:-1-
iio. da ttle ,'lEão, da fotografia e do duas lias naB linguas portuguê::a e latlvo e Vo,·"u . Excelência di!>' egl~ - s.mo supel:ior ou técniCO, efetuar, em 
:.sp:)ite, c{}nczdendo ~e, l'edprocamen espanhola o present·e AcOrdo, sendo se as~jm o ~houver por be:. d~~~~~ seu r p:'ópn,O ;er:ritório, :stágios .pal·a. 
e, co rotal firl1, tôdas as facilidades ambos Os textos igualmente autênti. o encaminhamento de praxe, em oh- ape felç?Rl .... ua f~lmaçao pr{)fl~.slo_ 

iJ.Scals, alf,.'J1\...cgárias. etc, cos, apondo Os re-spectivos selos em servância do artigo 66, alínea l da nal, aSSl1~, c~!ll0 bol~a5 que pl'l'nlltam 
2. De Ulll moao particular fica eS- Mp.drid aos vinte e cinco de junho de- constituição Federal. 'a selL;'5 PlOp~IOS naclOuals, port~dol'es 

:a.be!eciao que a organização de moo- mIl novecentru e sessenta. _ Clóvis Aproveito a oportunida.de para re- d~ ~lploma. de en~~o SUperIOl' OH 
~raG de arte no quadro do presente Salgado da Gama, Pelo Govêrno dos novar à Vos.~o. Excelência, SCJJ.hol" t;cmco, l':~.ll~~.r estaglOs se~elhan
I.côl'ClO, ~era fl;icilitada pelas Altas Estados Unidos do Bre.sil, Fernando Pre.sidente os protestos do meu Úi t~ no tenltono da o\ltra Parte. me 

·)artes Cont!(:I.tantes substituindo !>OI' Marta Castiella, pelo Govêrno·'da Es- profundo i'e'peito _ Horácio L~fa. ~lante a aprovação das autoridndes 
;arantia idõnea. o depósito s.lfandf'- tado da Espanha. I ). el, mteressadas. 
:ârio qUe deva ser efetuado em rela~ As Comissões de Constituição e ACORDO CULTURAL ENTRE OS 
iaO a imp-crtação e l'x"portaç{í..o tem· Justiça; de Relaçõt'S Exteriores; ESTADOS UNIDOS DO BRASIL 

ArtJgo VI 

)orãna_ de Educação' e Cultura; e de Fi. E O REINO DA B.l'i:LGICA 
Artigo V nanças. 

.1, .Os serviços ~mpetente.<;· do MI
nIStérlo das Relaçoes ExteriorES t: (,0 

O Gorêrno dOS Estados Unidos do Ministério da Educação e Cu1tura eto 
Br,siI e o GOvêrno do Reino da Bél Brasil prOCederão em colaboração f!om A.o; Alta.,s Partes Contratantes con/ 

.!ederao tôW-S as possiveis faci1idades 
tcomo isenções fi,:cais, alfandegári.a.s, 
~tc.) à entrada., nos seus respectivos
.enitórios. de livros, jomais, revistas, 
uublicaçbes musicais, reproduções ar. 
.. ísticas. destinados a instituições de 
·~aráter educativo e cultural, sob a 
condição de que tais artigo.s não se 
;am objet.o de opel·açócs comel.·dais. 

Artigo VI 
As Altas Parte8 contratantes exa~ 

minar~o, de comum acôrdo e no es 
I)irito das respectivas legislações, a 
'Jossibllitlade de adoção de .normas, 
:neios e critérios sU3cetíveis de facilitar 
i3 simplificar o reconhecimento recí
proco dos tít.ulos, com ° objetivo de 
estabelecer a SUa eG,'Uivalência, seja 
para. fins acadêmicos, seja para fiM 
de exe1'<:lcio profi..C:Sional. 

Artigo V]I 

pa.ra os fins de fonnula..r qualquer 
propost.a de..',:tinada a. adaptar o pre 
sente Acôrdo aO ulterior desenvolvi
mento das relações entre os dois Pai 
ses constituir-se-ão duas Comissõea: 
um:a brasileira e outrá espanola in .. 
tcgrada cada luna por quatro mem
bros, . dOls relll'esentando (,) Ministério 
das Relações Exteriores e os outros 
dois representando o de Educação dos 
respectivOs f'aises, as quais se reun1-
l'ã.() Lolada oU coniunt.amente s\.!mple 
que necessário. 

2, 03 membrOs de cada Comissã.o 
serão nomeados por seus respootivos 
Governos com unicando' se Q designa .. 
ção ad 1iomtna. ao Govêrno da utra 
Alta. Parte Contrata·nte por via diplo 
mática. 

Artigo'vm 

O Brasil e a Espi'lnl1a comprometcm~ 
se n oferecer, em cada período de dois 
anol'i, durante a validade dêste AcOr
do, respecth·9.mente, Os prêmi~ o me. 
lhor livro publicado no biênio a.nte
rior, no valor de 100.000 cruzeirOS ou 
30.000 pesetas sôbre quaisquer aspec ... 
tos de sua cultura, por um nacional 
40 outro pais. devendo a escolha. do 
livro ser feita pelo órgão executivo do 
Govêrno ·ofertantc. 

Artigo' IX 

As Altas Partes Contratant.es CQtnM 
prometem-se a. estabelecer uma estr1tn. 
COlaboração entre ambas Ac1ministra. 
ções, com O tim de evitar e reprimir 
no futuro o tráfico. ilegal de o'bru.'õ 
pertencentes aO ]Jft-trimônio artísttco, 
Ws"tór1co ou documental dos l'e.speCU
vos palsea. 

Ar!.lgo X 

Projeto de Decreto Legislativo 
Nq 2, de 1964 

(N' 113-B. DE 1963. NA CA1<lARA) 

Aprova o Acôrdo Cultural 
mado pelo Src...sil e ct Bélgica, 
de janeiro de 1960. 

O Congresso Nacional decreta: 

fir 
a 6 

Art. 11) E' aprovad() o Acôrdo Cul
tural firmado ent.re OS Estados Uni· 
doo do Brasil e o Reino da Bélgica, 
aos 6 de janeiro de 1960. 

Art. 29 :s:.ste Decreto Legislativo en 
t.a.rrá em vigor na date. de sua publi~ 
cação, revogadats as disposições em 
contrário. 

MENSAGEM N' 74-60. DO PODER 
EXEOUTIVO 

Senhores Membros do Con~,'1'es-
60 Nacional: 

De acôrdo com o Artigo 66, Inciso 
! da ConsUtuiç.ão Fedel'al, tenho a 
honra de submeter à a:preciação de 
Vossas Excelências, a.companhado da.. 
Exposição de Motivos do Senhor MI· 
nlstro d. E;Sta<io d"" Relações Ex
terIOres, o incluso" Acôrdo Cultura! 
entre Os Estados Unidos do Brasil e 
o Reino da Bélgica", assinado no 
Rio de Janeiro, aos 6 de fevereiro de 
1960 .. 

Rio de Janeiro, em 14 de ma.rço de 
1960. - Juscelino KubitSChek. 

EXPOSIÇ!lO DE MOTIVOS N' 27- 60. 
DO MINlS'rnRIO DAS RELAÇO~ 

EXTERIORES 

Em 26 de fevereiro de 1000. 
Juscelino KubilStchek de OliveIra 
A Sua Excelência o senhor Doutor 

Presidente da República. 

Senhor Presidente, 
Tenho a. honra de passar às mãos 

de VOOS8. EXcelência. sete cópias nu
tenticada.o; do texto. em português ao 
Acôrdo Cultural assinado entre os Es
tados Unidos do Brasil \! O Reino da 
Bélgica. 

2. Pelo Acôrdo que 01'8. submeto à. 
alta. consideração de Vossa EX~el-ên 
cia, dar-se-á real incentivo às rela .. 
çôeg culturais entre os dois Paises 
mercê do foftalecimento dos la.ços es~ 
pi"r:ituais que unem o PQvo brasileiro 
ao povo belga. 

"3. A planificação dos problemas de 
intercâmbio cientifico, técnico e cw
tural fav-oreeerá a cooperação entre 
as universidades, institutos de ensi-

O presente Acôrdo será l'atüicado De;. no superior, técnico, médio, normal e 
mais breve prazo po...o:slvel, e entrará artfstico; intensificará ns estudos 011 
em vigor' nO primeiro &2. do mê=; sub'- pesquisas de ordem científica,' artfu
$e(luente àquele em 4'Ue fôr eftu:rd:l tica ou técnir...a; estilnulará um me 
• troca. das ratificações, que terá Iu- lhor COnhecimento de seus respecti
gar em Brãsilie... vOs patrimônios cultUl'a.ia., através da 

realização de conferências, concertos, 
At'tle:o Xl eJOPOGições. manifestações artlstlcas 

O presente Acôrdo pertrulnecerá em programas de rádio, televisão e c1ne~ 
Vigor a.té que seja. denunciado por me; possibilitarã a. criação do sist-e
uma das Altas Partes contra.t.a.nt.es ma de .troca. de estudantes de nivel 
Em caso de denúncia, as, fa.cmd1\d~ 'ltiupenQr OU iécn~oo, mediante a con· 
concedidas às instituições, de que tre cess5.o e.ventual de bôlsas de estudo 
ta () Artigo I, erão, entretanto, me.n~ a l'Jerem outorgadas aos nacionais da 
~ r:eclprocamente por seis meses. outra ·parte. - ~ -'--

gica o Rc:presentant.e diplomático da Bé ... ~ 
A· d d J t· i gica no Brasil, à elaboração de um 

filma os !lo ese ~ de eS ,l'eltal' os I programa anual de execução do pre
l~ços d~ amIzade eXIstentes entre O!> I sente A. côrdo no territól'l brasileiro 
o.ois ~~lSe~s. . 2. Paralelamente, Os se~'VilLOS com~ 
con~.l?e.am <::~rtuno e neces.sádo pet-entes do Ministério dos Negócios 

con~lul1 I,!fil ACOl do Cultt~ral, e I Estmngeiros e do Ministér. io da Ins
sI ~~~~.oraam. nas segullltes dispo_ trução Pública da Bélgica, em ço.!a-
ç. Al'bl!o I - boração com o Repr~entante diplo-- I mático à elaboração de um programa 
O presente Acõrdo tem por finali anual de execução do pres(·nt.e Acôr

dade promover e desenvolver, pw. do no território belga. 
meio de uma colaboração amistosa, i 
as relações entre Os dois PaisC'.,: n03 j 

Artigo VIU 

dominio~ do rn"ino da ciência da~ 1 Sempre que houver necessidade. 8S 
letras .e das artes, I Partes Gontr.atantes consultar ::e-ao 

Artl"o li j "õbre a OP01'tUll1d~de de organizar, .no • I Br9.sll ou X. na Bdglca, uma reumão 
A:3 pal"te,:;: contratantes esfolçar-se- para a aplICação do presente ACÔl'dh, 

ão por tornt:\r melhor conll€"CiaO'.õ os.! As partc-s Contratontes des:gnarfio 
patrim6nios cultura.is respectivos, POl: I sem l'e;.jpectivo3 reprt'Sento.ntes para 
mel()S.. tie confe'\.'ê1lcias; concert<l:; essas reuniões. 
eXPOSições; manifestações artísticos; 
programas de n\dio, de televisão e de 
cinema: assim como pelo in tercâm< 
bio e t,radução de livrar;. e púiódicos. 
e denlni,s meios l a,prop11a.doo, 

Artigo lJI 

Artigo-IX 

1. O presente ACQl'do será ratifi. 
cado túo logo forem preencb.~das as 
formalidades legaJs em uso em .c:-n:a, 
um do.') Esta.ctos contratantes, e .... -
trará em vigor Um mês apfu a troca 

A.,; Partes Contratantes f3.vornc.r.. d~s in.strumentos de ratificação. !\ 

rão e estimularão Q envio, de wn efetuar se ng; cidade de Brugela.s, no 
pais ao outl'O, de prof.essôl·es das di. mais breve prazo possível, 
versas categorias de ensino, de pe.3- 2. CAda parte cont,ratante pOderá 
quisadores cientf1ícos, de estudantes denunciá-lo a qualquer momento, ma.s· 
e estagiáriOS, de artistas c de repre Os seus efeitOs só ce.ssnl'fio ~els meses 
sentantes de outres profi.s.sõe,s de ea- j após a denúncia. 
rãter cultural ou técnico. t Artigo X 

Artigo IV I O presente Acôrdo é feito em dois 
1, -As' Partes 0011tratontes faVO j exemplares, estabeleclods cada qual" 

recerão e estimularão a. cooperação nas ling'ua,s portuguêsa, francêsa, 8 
'entre as universidades, escolas e lM- neerlandesa, sendo oS três textos ofi
titutos su.periores: esta'belecimentos ciais. Entretanto, em easo de diver_ 
de ensino técnico, médio. normal e ar· gência, quanto à .sua interpl'etfição ou 
tfstico; ls..bomtóriOg científicos: nm sua. aplicação, somente o texto fran
seus e bibliotecas: e..ssociações cienti- cês fará fé. 
,ficas dos dois Países. Em fé do ·que Os Plenipotenciários 

firmaram o prt>sen te Acôrdo 'e nê!e 
Rpusel'àm os seus respectivos selos. 2_ Concederão; em sel,lS respectivos 

territórios, tôdas- as fcU.!illda.des possí
"lJeis aos sábfos, pesquisadores e ntis~ 
sões cientifi<:Rs da outra. Parte Con 
tratante, a fim. de ajUdá-lOS a efetuar 
pesqUlsa;o:, cIentificas, principalmentf 
racilit..'\ndo-lhes o. acesso às. bibliote 
eas, arquivos, coleções dos museu:" p 
terrenos pnra eventuais. esca.vaçõec I. 
arqueológicas. " 

Feito no Rio de Janeiro, aos seis 
dias do mês de janeiro de mn nove
centos e Se$...t:.{)nta. - Horácio Laler 

pterre Wigny .. 
As Comü,sôes qe Constituição e 

Justiço.; de Relações EXteriores; 
de Educação e Cultura; e de Fi.

nanças_ 

Artigo V 

As Partes COntratantes favorec6Tfio 
ao estimulação, em seus respectivos 
territórios, as visitas e viagens de in
formação pedagógica de membros do 
pessoal de enSino. ou de' funcioná.ri~ 
especializados em matéria educa cio 
nal. da outra parte. 

Art.igo VI 
1. Cada Parte Contratante poderê. 

criar bôlsas de estudos e de pesquisas 
seja para pelmit~r ElOS seus nacio 
nais empreendimentos ou continuar 
no território da. outra Parte. estudos 
ou pesquisas de ordem cientifica, ar
tíStica ou t.écnica; seja para permitir 
aos nacionais da. oub-a Parte efet.uar 
tais estudos ou pesqUIsas em seu pró
prio terri tório. 

2. Cada. Parte Contrata.nte poderã, 
igualmente, criar bolaas. destin.adas 

o SR. PRESIDESTE: 

continua a. hora do expediente. 
Tem a pala.vro. o primeil·o orador 

inscrito, o nobre Senador Edm undo 
Levy, 

O SR. ED~lUNDO LEVY: 
(Sem revisão do oradOr) _ Senh:Jr 

Presidente, Senhorrs Sena.dores. acabo 
de regressar de uma. visita que fiz à. 
minha tena natal. Venho mais ~n
tusiasmado, mais cheio de orgulh3. 
por observa:' o esfôrço daquela gente 
no trabalho construtivo em prol da. 
redenção da Amazônia e em benefício 
do progresso nacional. 

Mas, enq'Ianto me entusia.sma o es": 
fôrço do Govêrno Estadual, conjuga
do ao trabalho das popul.açõe.s ordeiros 
de minha terra. entristece-me e re
volfa-me a ação de alguns órgãos 
fd.erais que. de':conl1ecendo totalmen
te a.-z condições de vida de quantos 

• 
/ 

--
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mourejam nas sehas. produzem des o ) Acontece, então, que OS comercian- 1 Dire1 mal! a V . .Exa. e à Casa: a. I po(!e conttnuoar. l!: apêlo que. como 
crença. no regime e. o que é pior. tes, poara p:;derem servir à população representação do I B C. em MarJ:lus . repi'E'~entante de São paulo, produtor 
revolta. gerel contra {) p .... déres con.s~ de Ma~1,"'j " ma.ndam buscar e3!\.' tm '.?x;g-e ~;.l'lde nj;l1.':.., de documema., ci.:- c;,i5, j:m o (10 íl~ V. Exa. a finl 
titu1dos. São P·.J...! J_e o vendem a Cr$ 8,::;~.,-":J o :.105 q';j~ p:·~te-mLn ;:.:!q :'ir o café'para ti' ll'l:', CJ.i.l 2. 1111:c, urgência possível. 

Refiro .. me, Jrucill'm:;1te, à ação ne .. quilo. h.~.ao aqui as notas fi.:.cais l'e- levar ao interior - S .. r.:lci'alistas e 00_ (} H:.J}W colega. s:=nador NeJ,~on 
lfasta, pernicios3. do Instituto Brasi- lativas a compra que fiz.Cle dois quilos merciantes. Obrigildos a despendel' 'r Maculan tome pl"Ovidências dCS::;n'J.l1" 
leixo do Café na l~.mazônja, sobretuao de café" ~l'ouxe êS.5es documentos grandes somas e, ao fim de contas, I do alguém de responsabilidade par.-\. 
11:) Amazo::1as e no Acre. pal'a, eXlbmdo-os ao Senado, provar geralmente têm a sua pl'eten.:ão i11- ',ma. vi'ag'~ imediata ao Amazo.t;;as ~ 

:Manaus enContra-se hâ cinqüenta que, enquanto o café é estocado por deferida,. Ouvi o dep:llmento de dois fim de verificar o que está acontecen ... 
di3S Sem poder fOl'necer café a seus exceSS:l, o amnonense o paga a preço seringalistas: um dêles con1essou~me do quem são os criminosos que estão 
h'J,bita-ntes, No interior do Amaz::ll1a.s eleve.díssimo e ainda pOl' favor, porque haver gasto trinta e sete mil cruzeiros; 'a.gindo assim, em prejuízo dOS const, .. 
há regiões em qUe há. ma.is de ano o comerciante que o fornce manda-o o outro, quarenta m1l e tantos cruzel- midores do Amazonas e da econom • .a. 
() tral::.llhadOl', o flol'estário, não con- buscar em São Paulo e só o cede a. ros, para obter d:Jcumentos que com- brasileira. 
lieguem uma xícara de café ao iniciar alguns am1gos, A população amazo· provassem sua, condição de comer- O SR. EDMUNDO LEVY - O 
a sua j'Jrnada. nas ma.tas e nos lllgos, nense está, hâ cêrca de cinqüenta cl:ante e lhes permitissem formular a.parte de V, Exa, não só vei,o ilustrar 

O Instituto E::.asileiro do Café cer- dias, sem uma, xícara de café. Há pedido aO IEC, Apresentaram tõda a \!l. minha exposição, como me fê21 
tamente sem que o ilustre Senacior regiôes onde há. 11m ano não se con~ documentação que a Representaçã:l lembrar outro fato: o proprietário do 
Nélson Maculall, que hoje lhe _dirige segue ~se produt:J, Em algumas do lHO exigia. Ao fim de tudo, a Hotel Amazonas, principal hotel da 
os destinos, tenha conhecimento d'J partes os com~rciante5 conseguem, a referIda Representação negou-lhes a 'Manaus _ poSSIvelmente o Senador 
que se passa, dificulta de tôda a ma.~ pês:> de ouro, UUla saca de 30 ou 5Q concess. ão do café. I José Ermírio de Mora,is e outros aqUi 
Ileita a vida. do homem amuzôl)icO, quilos, . ' o conhecem - precisou de café para. 
impondo-lhe f;'!-as imensas às portas O IEC, além d'sso, manda apreender Outro C3S'J a~nda, qU,e perml~e le- \ ate!l<_tel' seus hóõpsdes e lhe pediram, 
dos mJinhos, nlJ. esperança de obter no pôrto de l\Hnaus o café tornado v!lntar suspeH.a qua~~o a R.epre.s~nta- I Jm Manaus, mil cruzeir'Js por quilo. 
algumas grames do prOdut.o. que porventUi'1l é Lrazido por algumas çao do IBC: determmado, comercLal;'ue + Foi prec:so que êle telefonasse para. 

O Sr, Lino de lffatios - permite embarcações para ãtender às próprias pagou o _café :!a oportumd~de: Ex,ge 'São Paulo e mandasse vir o café de 
V. Exa. um aparte? tripulações c passageiros, Quero a Repre~entaçao que o ,~fe seja pago I aviõo, ~ 

.,.., ~ Il,.ssim pedir à :Nle.a a gentileza de e:n cheq~e, ~na, OCMIa?, Como era. I O que está acontecendo, n'a realida.. / 
O SR, ;ED~.~UNDO LEVY - Com fazer chegar éste depoimento, ao sabado, ele n~o P?dla eUllt,ll'. o cheque. , de, é que o LE,O. atravéf de sua Re. 

muita. saLsfaçao. conhecimento do ilustre Senado~ Pagoa em d:nt:elro, 3?.,.. dll'lgente, no I pre~ent.ação, dá preferência a:).S falsos 
O Sr Lino àe Matos _ Há tempJs, Nelson Macuia.n, a flm de que vá ate arn~azém do OOlS do po~to onde rece~ moInhos que proliferam por lá até. 

tlv~ a. satisfação de fazer uma visita à região. amazônica para, de acôrdo bena o, café. O encal'~ega~? se negou ! me~mo em loca.lidades onde não, há 
à zona. amazonense, Na oportun:dade, cOm OS Governado"e;;; daqulees Estados, a. entleg~ar a .n:er"a~ou:: Com a possibilidade de vender café mOldO. 
verifiquei haver fnlta de café, O fato encontrar a forma de se abastecer de emb~rCQ.ça:) nÇ> porto prepslada para I ~.s!:;es moinhOS, então, seriam OS 
causou-me estranheza, pols, apesar de café a Amazônia. se,m prejuízo pa:ra pa,~~lr, teve ~Ie, no _ entlJ.nto. de se agentes dos grandes contrabandLsms 
tudo, ainda somos os D1a:ores produto~ o pais e sem d0.nos aquela populaçao, dir1=oir à, RepIesentaçao do IBC,.on?-e \ que 'atu~,riam na. foz do Amazonas, 
l'es de café do mundo, embora. este~ hoje vitima dessa exploraçãO. foi, preclt'o quase us~r de vlolenCla, I e p'J.:'slvelmente em Belém, trafic9ndo 
j amos perdendo essa pruição, Pa~ Pern]l!e a fnn, de que manda~,seU1 fornecer-lhe, com Paramarib~ 

O Sr. Jose Feliciano - " o cale I 
rec,eu-me ,incl'ível que dentro do terri· V. EXa. um aparte'! . Este d:;;poimento, que trago à casa,. 
Umo n'3.cr:lU~l, numa hora e~ que JU.'1tifíca·se, assim, U 5upo.siçãQ de : com a doadjuvação dos nobl'e,s Se-
Unhamos ex~esso de produçao e O SR. ED::vlUNDO LEVY - Com qlle existe um negócio fechado em 'na dores J'Jsé Feliciano e L,no de 
grande quant,dade de café estoca,do, muita satisfação. tôrno do café, no Amazona.s, Não Mato.!l, tenho a. impressão de que 
!alta~e C! prOduto a~s n'Jssos patrt~l,Os, O Sr. José Feliciano ~ Estando na quero Ievan:ar suspeitas, ca.lúnias impressionará 0.0 ilustl'e Senador 
AV,erlg, ueI, n.a ocaSlao, que o moc'vo c:lutra quem quer que seja, Não é I Ne"on i' lraculan, Presidente do LB,C •• Presidência do Instituto BN-sileiro do d f 't' ã .duno com o i.: ~\'''-prlnclpal, ero.. q.ue grande parte do e meu e: 10, n o se co ,.. P, lhe dor.' o mot,'vac,ão para em ... . Café um dos mais ilustres Membros ." l,'dad se " .. café destmado, a ,zona do Norte e ,d::l meu carater. ~ ',,-OS, na rea e, ,],'eandeI' um exarr]e exat" seguro, em desta Casa, acreditamos que o aDêlo 1 ' f' I' do e o Nordeste, ao mves de ser consulnlda a gu~m consegue ca e. a em pl' ç I co"'~'dcnaoa'o com O" "overnos locais, 

I de V. Exa, àquele Senador serâ 1 d 1 ma P"O ~." :> ,., pe os nossos poatricios, era crlmin'Jsa~ norma, tem e pagêir a gu s . - I do Am"zonas, do Acre, pJssivelmente atend:'do, Existe, realmente, o perigo:\ f \" ~, 
mente contr,abandeada para as d'J descaminho do café. El1treMnto, {.; ,'las por Ora. do Pará de Rondônia a fim de que 
Gl!!ana.s Francesa, HOl~ndcsQ. e In, creio que a solução poderia ser encon~ O Sr, Lino de MaIos - Pemlite ~ v,,:'if;qu;m essas auoond':1de" a~ razõeS" 
glesa. ,com br~ve.s pl'€Juizo' para a trad9., através de um entendimento do V. Exa. um aparte? ! de ta.l slLu:J.ção e tomem~ em conjunto, 
economia. na.clOnal: COnstllto com IBC com as Pret'eituras Munieipais 'I fl~ mé'd:das necessárias à coibiçã'J ~e 
p,es,ar - e seI que este estado de es- t O SR, EDMUNDO LEVY - Terml- t.",', ob',"o., por~,e o I,B C, atraves no sentid::l de que o recebimen o e t ~ " - " 
llmto há de "eI' o de todos os ~olega..s distribuição do produto se fizesse por no o meu pensamen o, I de Sua represer, ::tção, fllhou e vem 
Senadores - que, peb, depOlmento De maneira que êste depoimento, • f"lh'ndo, na-o se,' se a'e ,'ndu' ~tria OU intermédio das muniCiPalidades ou de t t d S d" v alta,mente va,1ioso, de V. E,xa., a, inda que peço seja ransml 1 'J ao ena ar pD.- ino,ompetência d's qu lá vão.'" órgãos de natureza oficial, tais como, 1 " l' d de q ,e ' " perOura, a slLuaçao: o cafe destmado ' Ne son ~"J.acu an, e no sen' o l i d'I"tr,'r Oll f,'n",'r ql'e v'o d;riair, o COAPS e outros exist.entes nos MUll1~ t t -- => ~ '=' 
ao Norde~e e aQ Norte continua send'J cipios. Com tais provi-dências, talvez S. ~xa. inves ig,ue o ca~o e Oll1~ ,as ór~50 'regional do Am-:lzonas. 
contrabandeado para paramaribo, de medIdas morahzador~s necessal'las, I ' . 
onde é depois reexportado, Oxalá o ° povo da reg:uo ama.zônica, sobretudo evitando que o seu n:Hne ,seja envolvJ~ Quero, no l'ef?rmular () ~e~~ ap~lo 
nosso colegg., que atualmente diri~e os ~.tednOd:ota, dOc~e~o~m:~r~~!,~foO&S, qauese~ do nas possíveis negociatas que se i à ;\le~a:.. no se~tld? de que dtrlp, e1sta 
destinos do Instituto BraSileiro do fazem em tôrno do IBe, no Amr.zonaS'j expO,'3lçao ao Iluscre sen::tdor N~ son 
Café tome conhecimento das informa- Presidente do Instituto Bra.sileh'o do Com muita satiSfação ouv:rei o 1vIacu:an, pedil'~lhe que junte est~s 
ções de V. Exa, e as leve na devida Café desconhece es.sa.'5 dificuldades apart,e do nobre jSenador Lino de documentos e os remeta, com cópla 
C:lnta., pondo um paradeiro a. esta apresentadas 8.0 con.sumidor. '-' . l\ .. Iatos. I dê.~te discurso, ao ilustre Ser~':l,dor,. a. 
8ituação vergonhosa, l1aroa o próprio O SR. EDMUNDO LEVY - De O Sr, tino de Matos _ Lo:wá.vel ,fim de, que S. ~xa. os <>~er:.~lqUe e 
Instituto responsável pelo fomeci plen::l acórdo. de V . Ex(l. em não 1 determllle as medIdas nec ~ ánas, Que. 
mento clã rllbiácea não só a.:l mundo· o escrúpul'o 13, Exa, veja se é llO.ssíw~ ê:e prónl"ic 
mas, principalment.e. a nás, braSileiro:.;', O Sr. José Felic1ano - .. , em querer antecipar acus(l,çÕ€S,_ mas os ir à região amazônica ~ fun de faze!' 
que devemos ser os primeírcs. os Manaus e em outras cida-des Vossa fatos comprovam as irl'eg'J:andades, um e,,,tu,do pessoal da sltUB.Çá3, E;tou 
pr!nc~pais e 0<; melhores consumidores EXcelência po!'tanto, com muita opor~ J!: publiCO e notórb - e Vossa Exce- convencldo de que, ho!nem honwdo 
d') nosso produto! tunld.ade, ü'at..a de assunto cuja 50- lência dá conhecimento do fato à que é, saberá meter o blS~u}'i no tum~I 

lução oon:titui realmente a grande C'llSa - que extste na Amazônia um e fJ7cl' vir a fUfO a p1dndro que esta. 
O SR. EDMUNQO LEVY _ O a.spiroção do povo am":1zonense. De número elevadí.'isimo de torrefações em tudo Isso, a fim de que a re~ião 

2lJarte de V. Exa .. que reforÇo]. o de~ há muito, em Manuus, há grande que não operam. O Presidente do =.U13.zÔnica nuo continue a pag;ar 
pou,nento que estou prestando à Casa, confusão no ab:lsteciment.o de café I.B,C., nosso ílustre coles'3. Senador por um crime que não cometeu, e:n
mUlto me honra. para a sua populaçã'J e. di,ante da Nelson Maculan, deve :'lI ,~n d a r quanto 05 contrab<tndistr.$ e impat!·l:) .. 

situa.ção que om se apresenta, uma a .. eriguar se essas torrefações estão tas continuam a beneficiar-se, a. 
providência do Pl'eSldellte do InstitUto recebendo as quotas que lhe sã'J destl~ lOCUPletar-se com as lágrimas e o 
Brosj]eiro dD Café pata que a popula- nadas. A verdade, entretanto, é que suer do sacrificad:l novo do ama'?on0.s. 
ção c:lnSUmiilse o café pelo menos ao elas existem e, na conformidade com Era o que tinha que dizer. (Muito 
preço que se dâ PU!'u consumo interno a orientação do LB.C., as torref. hem, palmas). 

Alega-se que o p!"ocedimento d') 
IBC visa e.. evitar o cdntrabando, ll1JS. 
na realida.de, o favorece. 

Soube de um navio que teria saldO 
d:) Sul com cêrca de 35 mil sacas de 
café destinadas ao Amazonas, lê. não 
chegou porque desviara sua rota Q. 

fim de ir" diretamente a. Pa,mmaribo, 
Não pude Investigar a veracidade da 
mformação. 

Entret.anto quando aparece ca.fé em 
;\1:an.a,us, sUTgém elementos de outros 
Estados para comprar diretamente 
aos moinhos que lá proliferam com:l 
cogumelos em pantanal, com a função 
<te contl'aband~ar o produto. 

1l! polít1ca errada do órgão regional 
-do IBC, pela qual paga tôda a popu
lação. 

Há, contrabando na região. Tôda a 
gente o sabe, Mas O problema' é do 
IBC. :tl:.ste não deve pretender evitar 
() contrabando à custa do sacrifício do 
povo que labuta naquela região. 

mais a despesa com o tl'anpOl'te parti çÕ€s recebem o café por preço privi-
aquela região ser:a Uluito oportuna. legladO, a~ta.mente favorecida:, preço O SR. PRESIDE:STE: 

O SR. EDi\iUNDO LEVY - Nobre espeCial, mesmo, Ass1m o -.::t1ntra,- Tem a palavra o nobre SEnador 
Senador JOSé FeJiclano, o seu aparte bandista Leva cantagens excepcJOna.l", José Feliciano. " 
muito me e n vai d e c e, dando--me p:lrque recebe o café por preço pl'1~ 
ocasiâo de dizer que era minha. vileailldo e não está submetido ao O SR, JOSe FELICIANO: 
intenção, antes dE:' expor à Casa o confisco da. exportação: manda·t, com (Não foi revisto pelo Jradorl - s,.~ 
assunto, sôbre êle conversar pessos.l· dupla. vantagem, para Q ex erior. !"!.hC1r presidente, S1'S, Senrdores, ~e" 
mente com o ilustre Senad:)r NéI..c:..,.n Enquanto isto - êste particular, os n110 reiteror ao Ministério da Fazen ... 
Macula.n se aqui S. EXa. se Ni· noSsos amigos da bl'ioncaj"" JJ lm~ da, através do Ministro Ney Galvão, 
contrasse, Entretanto, não podev.do prensa desta Casa devem registrar o apêlo que já fiz ao seu antecessor 
proourá~lo onde p'Jsslvelmente deve c:)m destaque os brasileiros da ao sentido de que determine o pa·ga .. 
estar - no Rio de Janeiro, ,ou; talvez, Amazônkl. estão pagando, conforme menta das cotas aos municípios ca
no paraná - -trouxe êst.e depoimento documento que o nobre Senador a,pre- feeiras do Brasil, conseguidas com a, 
ao;) Senado a fim de que dêle tomando senta à Casa, oitocent::ls e cinqUenta. . \ h.1 de 1961~62, e que até o prime-1ro 
conhecimento, S, EXa." também na cruzeiros o quilo do café, ou seja, mês do ano de 19'64 ainda não foi ele
qualidade de membro desta casa, pràtiêamente quatro ~zes t preço tivado. 
adote as medidas cabiveis par« coibir normal d:) café na região Sul' do , 
o abuso e re.<:olver a .situ~ão dra~ PaIs! Mais caro, provàvelmente, do I lfo estudo da po.1ftlca cnfeeim do 
mâtica que se apresenta em ID1liha que se poaga em muitos paÍSes impor- pais fíoou estabeleCIdo que cada pro .. 
terra. tadores de café do Brasil. Isto não dUWr sofreria um desconto, por &aca. 
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Jlara. atender õ.s o'lJras de lnfre.~e!tru· \pedlva importância para pa.gamento pala. srttisfaclio das mínill'lRs nec:essl ... 
. tara do~ Munlcjpios produtores de das dot.ncôes destinada.s pelo lnstitu- dade.s de ordem pública dns auas 00-
C~f('. A.tSl~. p:::.r.1 o desenvolvhnento to Brasl1eiro do Café aos Estados e munidades. FàlUl-lhes energia elétri. 
orla pinntcçã() d l preciosa rubiácia, aos MUnlciJ)1OS brasileiros. êstes t.nnt.. ca, água potâ:vel e C!llla1i7..ada a do .. 
{ ~t:~! n11nou .. s€ qUe a al,stribuiçQ.o dês .. bém tnfeUcltados pelo atraso dos pa ... micflio; faltam-lhE's escDlns e, sobre
.: • :l.tXtliO caben\ 30S Municfplos-, onde gament.o.s das cotss do ill1pôsto de tUdo, o a.mbiente I)t'Ópt'lÔ llSSa a vida 

.... , 1:,Jricult.ori:S' mais se dedioossem ao consumo, do ano de 1963. numa pequena. cidade- do inter1or. 
)) • ...:dUção tio. rubiãcea... Isso era parte A Constituição determina, rh1tdo.- ASsim, as nossas cidades ~t§..o lU 

I ê.a. poUtiCÀ.l d,o fomento da planta~ãt,.:. mente, que o pagamento devétá ser tando,. cada vez com mais d1t.euld!3.-1 do catá no eals. feito no 'l11timo trimestre do ano, ou 
\ . . seja. nos trêS últimos meses do cxer- de. para. O atendimento das aspirn-
( No entanto, -esta. qua~tia.. fOi des~ cicio financeiro, porém até esta épo.. çõe:s (le .suas pcpnklções. 
conta.da. pOl' saca de cale Rpresent9da Clt a cota do lmpôsto de consumo .Assim, Senhor Pr~identc, o nosso 
ao Instituto Brmllelro tio Café, ~.'l.ta 'inda. não teve O seu pagamento efe- apê1o' tenl duplo destino: é diri,gido 
ser entregue aoS MUnicfplos brn.silel~ fi ad-o (I.{) Minmtl'o da Fazenda, no .sentido 

:1'00 OS quais deveri.am empregá-In nus Por outro 1a<10, a cota. do tmpO=to de Q.ue pOn;b:o. à disposição do InsU .. 
;.obras de lntra .. estrutw'n, e, sobretudo, d Renda d exerelcio de 1063 a qual tuto Brasileiro do café a ver"ba con· 
de assistência' no htoIttcm, <1&. ~n:t e o ....-.4. I ~ • ~ d : rural De lt}62 até esta da.m fo,ram deveria SeI paga no seaullUO tr1lnEs.. velllente paro. o pasament.o a..s . co; 

l reauza~ Os est.udos d-e dUltrl11ulç.10. tre, ou no terceiro, d~ a.no. corres ... tas; e ll.(> Presidente do I.B.C., pura 
.a cada um 'dos municípios brn.sUelros, pondente aO exercício hnancet~. vem q.ue detenntne seja ê~,se pagamento 

\ do. (lUantu11l que esta verba lhes pl;Q-. sen~o .pag~ mensa.1ment~,. dana0 em feito itnedi.atl3.mente, pois cs produ 
/";porclonou, OS plo.nos tias obrns quo C?1~eqü6n-Cla" com o PIOCes,.<;O infla· tores da café já foram d~contado.s. 
I senam exeuut.a.d.à.s nos munlclpios fa.. cldno.rlo br,Q.5ne1~ qu~ ai esti c1'U~e em cad.a. secai do qU~lntunl necessário. 

.. "'!'(,'.am a.prestntmlos ao Instituto ,Brai;i .. ga.lc.pnnte. graves preJu!zD3 às muru. a.o. custeio d$.s. obras fundamentais da 
>leiro do café. Os Estados, da mesma clp~Hdade$ da nOSsa Pâtria. infra-estrutura da. ãre~ rural onde'-o 
form.a~ fizel'am incluir nos Seus or- . Em d.~corrênc~o. do atraro no pa-. café é produzido. 
çrunentoG e plnn>os d~ .trabalha tl quo.. gamento de tó(lQ.S Ci'SSns cot:ía aos m1f-" Estas, G2nhor prc.5ident,c, são' ãs 
ta ,s.. êles destinada.. No entnnto. ate nicfpiÕB, ·wtáo cs prefeitos e as ·Oa... palavras de a·~lo q'1.tc dirJr;imÓ3 àque .. 
esta dat.a, repito, os EstadQs da Fe.. t'lF'"ras municipais do Bta.:U lmpoosi- las aut.Qrldadcs federais. (Muito .bem.) 
dera.ção brnsl1elra. e os MUnlclpiOS ufí.o bnltnd(')s de aüminftttar suas co.muni~ Cmn.parece mata o sr. Scn~tlór; 
rec.eberam os: res.pectivos pngo.m.entQ>'! d09.de>s Q contento (fOI; ml1n~cípíos. Sebl)stilio Al"cher . . . 
'como atualmente estA A frente· à<> TemOs per~()l'Tit1o o intenor- do nos- O SR, PRESIDENTE: '. 
:rn.tltuto Brasileiro dO Café um hO- s<) Estado. e somos tostemunha. d"" m,o M mais or.dor .. in.!orlto.!, Jll,!-
mem púbUco dedicado à "ti.iende pu- dlllcUIdàdes que afligem ..... <\mIni&- tq, pre.Sé1)tes 20 .enilor., senador ... 
lIt!"" em Um Estado dOS malores pro- traçl\es municipais. P ..... ·;t 11.. j-. 

dutor .. de café. acreditamos \alnbé'T!' Quando slio Incluída. nOS .~amen_ ' ORDEM DO DIA 
cOn\Tenlente estender nosso apêlo Itté tos municipais dotações de origem te.. Di~(JU-8s40, C·IiJ. turno tinlro, (],O 
S. Ex., O nobre senador Nélson Ma.- deral. ntribul-se aOS prefeitos li l'CS·.. Pro; ~to dEl Detrnto L6yNatit JQ nú 
cUktn. ponsab1l1ÕIlde de executar as obraa 'mero 29. de 19~3 (n9 :I3-A-3, na· 

ti, que se rt9Stinant j > com urgênclo., . Casa de origem) que aprova'o 
" SU'MOC, quando aprovou o or

çamento do Instituto Brasileiro Q() 

Oaié. UDlitóu a cote de exportaçdo 
• aprovou o estudo da safra.' e da sua 
CQlooaç~ nO EXterlor, deve tam"Dt!:n 
"provaçllo à ver1JQ d .. tinad. aos ES
tados e Municipios brMileiros, No 
entanto, até êste momento, o Minls w 

tério da Fazenda não lIber<>u • r.s-

Geralmente alo Obras sujeitas a en.. Acórlo Básico de Coopm-Q.Çãa TéC" 
careelmento, sómente em virtuéle de moa t1ttre Os Estadas Unidos dO 
desvalorlzaçe,o 'da ntoed.a, de cêrca de Bra'!l .. Israel, C'fm.cruítk' em 11.0, 
5 pOr" tento ao m~, ~ qúe, nat.ural.. Cf te, t'.m 12.46 março 4:3 le~, ten~ 
mente ,se tornam lrreQlIÚlVeis dentro 40 i?a.receres favorâve-u, BOl' m'-
do própriO exercielo ftnanceiro, mer,' 799. BOO. BOI e S()2 de 1963, 

O povo do interior do Brn,.sil clA~ 4a.s r..omisS(ies: 'de Constftutltão e 
ma, cacla. dia mais insistentemente, Ju311;aJ' tU ReZaçóq f,~teriOr~; 

" 

" 

'" 

'-

Janeiro de 1964 
== , 

de ~littcaçao e Cultura e t:.e f(- . 
nal1';a.s. \ . 

Fm. lLcussão o Proje!o~ ePaúsa)". 
Nenhum um senhores Se:'la.~Mes 'dcsc, 
j~ndo oi t.~cut.1r a matéria, enaêrro Jl 
dl')C~!l,.') 

A vOJ<t' ia fic[l nd!ad2 t!n1 v'rtuda 
da falta de númer-o. 

E.!ltá es:;ota-da a ma·ttêrla ~Orut<l"lte 
do Ordem do Dia, 

r-;ão \'lá mais orad,ores Inscritos 
Nada mais havendo que 'ratal', WU 

e:lCell~l' t\ s~sà.o. design~ud() para a. 
próx~'l' a seuunte .' 

-ORDEM DO DIA 
SóSSão de 17 de janeiro de 1064 

(S~x.ta~feira) 

I 

Votnção, em turno únIco do Projeto 
de Decreto Lcgi.Slativo n9 29. de 1963 
(n9. 23 .. A-3, na. Oasa. de õri~in) Que 
aprova o AcOrdo Bástco· ão Coopera ... 
ção Técnica entre Os Estados On.rlos 
do Brasil e l6Tael, concluído em fie ... 
clfe, em 12 de março de 1962. terido 
Pareceres javordv~s .SOb nqmeroS 799. 
~, SOl e 002, de 19-6', -das c(}miAS6es~ 
de C01lBtituicao e Justiça; do Rela .. 
çOe. ll~t.ribr.s; ae l>aucali\lo • Cultuo 

.Ta e ae Finanças. 

a 
Dtsáut)São, e.zu segundo turno do, 

PrOjeto de Lei dO Sena<\() n' 4. -do 
1960. Que oulorl211 o podor Wt.o~tiv. 
8. emitIr selos cOmemoratlvos 00 ctn. 
quelltcnlorio da fundaç~o da PrQl.~!II 
cio • Alto &>111110..... tendO parecer. 
n' 855. de- 1963. da COntL<são de lIeo 
ClaçAo. bfereoendo a redação do ven
CidO em l' turno. 
~4 encerada a "essAo, 

(,tevanta-!e " sBSs(W 48 16 hó
ros • 3~ mlnu/OI), 

--
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..... eSlOent. _ ~~;~ An:u.cte (Pl:lD! SENADO FEDERAL. 
.- SP>. 12. SIlvest .. e Pericles _ Alagoas. Partido Llbc, toMr fI'. L.I .... 

Vice-!?renH'cnte NOg:'{>il'& da 13. Vasconcelos l'ones - Rio de Ja-/ Pdrtldo J.'ra:.Jalll.t.:.ta. Nacional 
Gama \t'Ta _ Ma). Deiro. cP. 1. N' ............. 01 •• 

14. Nelson Maculan (licencIado ::mm t P a t' t 1 ct o 31lctal Pro~rcsslsta. 
Prunelro-secretárto - Rui Palmet· SUbStitUIÇãol - Pal'ana.. ) IP. S ?) .•..•.•••••... : •••• 

ra (UDN - I.J.JI. 15. Amaury SlVa. - paraná (em] Part do SJcla!1sta. Brasileiro 
Se".undo,Soocet,árto _ G~lberto MIl"- exerclClO o supiente, Sr. Melo (P. S. B.) ••.••••.••••••••••• 

Braga). PartIdo Repu'cllcano IP. j:.) .0 •• 

rtnho \PSD - (5), 16. NogueJra dll Gama _ Minas Oe~ Partido D~mocratc. Crlstão 
A,.1"'lbert.o L Zacarlns de A..~unçâo - Pa.rà. IP. D. O) •. " •• , ......... .. TerCêiro .. Secretârl0 

Sena (PTB - ALlRE). 2. Joaquim Parente - ['laut. ..-'l()virVH .• (') TrJ,~aihlsta. ReDo-

ca •. t .... e Pl- 3. JoSé Cãndldo _ 1?1aut. ,,&dor IM. T. n.) ......... 0 .. Quarto-Secretârlo _ . ~ 

Dheiro IPTN - PA'. I' 4. Dinarte Mariz - R. G. Norte. 64 
Prlmelfo-Suplente - ],J'1a'Jlm pa· 5. João AgripinO _ paraíba. Sem le~_'nd3. o" ••••••••••••• 0'0 2

1 

rente - UON - PU. 66 
6. Rui palme!ra - . .Ja~oa.s. Total ............. 0 •••• _ 

Segundo-Suplente G'lllolC Mon· i 7. Eurico R,.~zpndQ _ Espírito sant<.r 
cUn IPSfJ - tU3~. 

Terceiro-Suplente 
Torres 1P'l'l3 - /Wl. 

REPRESENTAÇÃO PARTIDARIA 
PARTIDO SOCIAL OEMOCRATICO 

tPSD, 

8. Afonso ArInos Guanabara. 
rais. 

17. Be~erra Net.o. 

IlNIAO OElIIOCR' TICA NACIONAL 
({'UNI 

9. Padre Cnlazans - São oaulo. 
1. José Gulomar Acre lem exerCI- 10. Adomho Franco _ paraná. 

3. Eugênio Barros - Marannão. 11. Il'ineu Bornilnus'm _ santa Ca-
2. Lobão da Sllvelra _ Par'. t~ ... 14. 

BLOCOS PARTlDARIOS 
_ 19 _ MaiorIa 391 Membros,: 

P5D 
PTB 
29 _ Minoria 07l McmllrOS): 

UDN 
PL 

3. Eugnio Barros - MaranhÓJJ. 

•. SebastJão Arener - Mara!lb110. 

12. Antônio C3rlos 
13. Daniel ({rie!!"r 

SuJo 

_ santa Cntarlna 39 _ PequenalJ H;epH~~c.ntaçóes li)) 

Rio orando dn MembrOS). 

i. Victortno FreIre (em cxerClC'tO c 
Suplente, Sr. Miguel L..J.llQ) ~ 
Mo.ranhfto. 

6: Sigetredo Pacheco _ t'i'iU!.. 

'lo Menezes Pimentel <em ~~erc1cic' 
o Suplente, Sr. Wrudernar de AI· 
càntara) • 

8. Wilson Gonçalves _ :Jeué.. 

14, Milton Ca'l1PQ! _ Minas Gelais. 

1&. Lopes da Costa - Mato Orotso. 

PARTIDO LIBERTADOR 

tPL) 

1. AlOYSiO de Canalha _ Bah1a.. 

2. Mem l:c Ela - Rio Grando 10 Sul 

PT!iI 

PSP 

PSB 

MTR 

PR 
POC 
Josaphat MarInho 'Sem Legl'nda) 

Walfr.do GIll'se1 - (RQ) 

PrII 

Líder: , 
Artur Virglllo - (A1-1). 

V1ce-Ltde-IGs: 

Amauri Silva tllcenclaàol. 
Vlvalé: Lima (Mil. 

Bezerra Neto - L.\U). 

UDN 

Lider: 

Daniel Krleger 

Vice- Lú'i11'es: 

Eul'ICO Rezende 

Padre Calazans 

fRSI. 

!ESI. 
(SPI. 

Adolfo fl'JUCO _ ~Pl1J. 

PT.. 

Lider: 

Mem de s6. - (RS)-. 

Vica-lAderes! 

Aloysio de carvllho - IBM. 

PTN 

L1der: 
Lino de Matos _ tsP). 1 

Vice. I,tueres: 
CaJ;,tete PinlleírO - <.PA', 
. PSP 

Lider: 

r.Uguel Couto 
Vice-·Ltàer: 

IRJ) • 

/ 

Raul Giubcrtl - ESl. 

IPR),j 

9. Walfreda Gurgel _ RIo u.-ande 
do NotLa. PAR1'IDO rltARALHISTh 

N.tl.l'iON-AL 
CQlililSSõES PERMArl::~nES : 

10. Ruy Carneiro _ t"ara1'oa. 
IP1'N\ 

11. LeIte NOto - seraipo. 
1. Cattete PÜlh 'iN - pará.: 

12. Antônio Balblno - Bahia. 2. Lauro .. e Matos - S"-' - .. '. 

l~. Jefferson de Aguiar - l!.':\plrl\c PARTIDO SOCIAL PI<OGit.!SSI8TA 
Santo. tl'SP) 

14. Gilberto Marlnho _ Guanabara 
15. Moura Andrade São Pa.Ulo. 
16. Ati110 Fontana _ SnDta 'Oata.

rina. 
17. GuJdO Mondln - R. G. SuJo 

1. Raul Giubcrtl - Es;~::!to San'-, 

2. Mlg1lel CSt:'o - ruo de Janc!:ro 
PAR'l'IDO 

SOCMUS'> A l!RASILEIRO 

Moura. 
I - DOS 8LL'COS PARl"IDAI!!OS ; 

Comissão Diretora 
Pre..·tdente 

l,fder: 

Vtce,Lldeies~ 

Victortno Frelre 

VasconcellOS l'Orres 
RJI. 

-
IP...il.H. 

Nogueira da Gama ~pra). 

U'TID - €p~;l I Adalberto Sona !FI ll), • 

Em Pa1.me!I~a. tU.lJ.N' 
(PSD MA'. Glloerto Martnho lPSDI 

I 
Joaqwm Parente (OON) 

<PTB - C",tete Pll1J>I1lra tPl"N). 

18. Benedicto Valadares - MiDAk 
GeraiS. 

Ii'SBI 
1. Aurél10 V1anna - Guanabara. 

GUlaO ::':!uud1tl \V~.o) 
Seffers0Q... de Aguiar - (l'SD -) VascuncelOs rorr~ lP1"S~ 

ES). ReunJões QuartJl.>·lçu .. Il< 10 ha-
LobãO da Sll«lra _ (PSD - PAi. raso 

19. FIl!nto MUller 
20. José Fel1ciano _ OOlQ.S. 

21. Juscellno Kubltachek _ Goiás 

22. Pedro Ludov1eo - Goiás. 

PARTIDO 
TRABALHISTA BRASILEIRO 

Il'TBl 

1. Adalberto geDa - Acre. 
I. Oscar Passoa - Aere. 

S. Vivaldo LIm. - Am.zon .... 
4. Edmundo Levt _ Ama.zonas. 

5. Artur Vírgtlio _ Amazona.s. 

6 AnWnlo Juca - CearA. 
7. OIx·Hult Ro.sado _ RIo 

do Norte. 
Grande 

UOVIlUEN'EO TRABAUUSTA 
/ RllNOV Anoa 

tM'l'R) 
1. Aarão Ste~lliJI·uC.D - RiO do Jfl.. 

nelro. 

PARTIDO REPUBLIOANO 

!PR) 

1. JüÜO Leite - 'Serg!pe. 

PA.RTIDO OElllOCRATA CRISTAO 

(PDCI 

1. Arnon de Mç:o - Al:- 3'OG.lI 

SEM LEGEND.\ 
1. Josaphat Marinho _ B'>Iúa. 
2. H.ribaldo Vieira - seral!». 

RESUMO 
8. Argemlro de Figueiredo 

rafbs. - PIl· P a r t 1 d O Soc1a1 Oomoc1'âtie;, 
tP. S_ O,) ••••••• , •••••••••••• 

9. Barros Carvalho - Pernambueo. partido Trabalhlsta Braslleiro 
tn. Pessoa de Queiroz - perno.m.. <P. T. B) ......... .......... 17 

buco. II D 1 ã o Demoorátioa Nacional 
11. José Erllllrlo _ PerJlllIa/luco. (O'. D. N.) •••••••••••••• u.. 15 

Artur Vlr~U1o - (P'fB - AMl. I Secretário: S:v-:.nuo Mendes Vlan~ 
Bezerra Neto _ (PTB) - MT). Dlretor-GcraJ.. --amaRIA 

Comissão de Agricultura 
LIder: 

João l::r1plno - CUD:~ - paI. f7 ~BaOS) 
Presld.nte _ Vago. 

Vtce-Ltãeres: VIce-Presidente _ gugên10 BarrOl 
Dam.1 Krleger _ (tlDN - MI. ,.-'80). 
Mem de Sà - IPL - RS). COMl.'OSrçAO 

PEQUENA. REPRESEN'fAÇ'l)FS 

Ltder, 

Llno de M.to. - <F'l'N - spr. 
Vice- LIderes: 

Aurêllo Viana - 1l'3B _ aBI. 

n - DOS PA.RTIDOS 

PSD 
Benedicto ValJadares - (MG). 

VIc$-LUl ...... 

Wilson GGnçalv9 - (CEl. 
Slgetredo Pacheco - (PI). \ 

P. S. D. 
TrnI.AIlES 

Eugênlo Bart\JO. 

José FellcianQ. 

Il1l'IoFl<lU 

1 Atülo Fontana. 

a Ii'edro t.udovlco. 

'11'. T. B. 
."ITtrt.ARF.9 

a~u1 Glut)ertl. 
PIx-SuJt {o,aQO. 
NeJ.son MooUl1lll (Uaenel&iIa)·. 



.' 
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StTPLENnI!J 

1 Eduf\rdt Catalão (.) ~ 

3 Aarão St.einmbruch. 

3 Vago. 

U. D. N. 

TITULARES 

Lopes da Costa. 

Antônio a'arios. 

JUPl.ENtt~ 

Da~lel Kr1eger 

a João Agripino. 

SUBSTITUTOS 

Reuniões 

Quartas-feiras, às 16 horas. 

Secretáno: J. Ney Passus oe.nt~ 
AUXUSI LegISlativo PL p 9. 

Comissão 
de Constituicão e Justiça 

. (lI MEMBROS) 

Presidente - Mil~n Campos <U'QN) 

V:ce- Pres1d,mte - Wilson 

GonçalveS {PSDl 

COMPOSIÇAO 

P. '!I. D. 

~lTVLAftES 

o.lerrerson de Agu1ar. 

RUI Carnelro. 
LObão da SUvs. 

WUson Gonçalves. 

J06aphat Marinho. 

IIUPt.I!:Im'S 

U 1 Menezes Pl.D'I.entel (licenciado>. 
a Leite Neto. -

a Benedicto Vallo.dare". 

, AarAo Ste1nbruch. 

P. T. B. 

TmnARU , 

Amaury SUva (llctnclad01 ~ 
Bezerra Net<t-

Edmundo Leri. 

SUPt.ENtUI 

1. Argem!ro "o l"lguelre.so I"). 
-2 Silvestre Pér1cle~ 

i. Melo .8'l'ag.,; 

O. O N., 

TlTI11.ARU 

Aloysio de Oarvap.10ti 
M.ilton C~PIlt" 

•• Afonso Aorlnoo.l 
11 Dan181 /[rt'l!or. i 
I. JoãO Agrlp"'-l,\ 

~nlttfí' 
Quana·te!ra, .. .111 ~.:" . . , 
teor_o _ FerJ" 
~ LeiUl&t!JO ~ 

Comissão 
do Distrito Federal 

(7 MEMBROS) 

presidente - Lino de à"atos. 

Vlci-'Presldente - Pedro Ludovico 

COMPOSIÇÃO 

P. S. D. 

'l'ITUtAl:ES 

Menezes ~rnellte!. 

Pe<1ro Ludovico, 

LlllO Cie Matos. 

SOPLer-.n.9 

1. Filinto Mti.ller. 

2. E~êUlO Barros. 

3. Heribawo ttielra. 

P. 1. S. 

'J.Trr: •. Aia:.S 

{X';car P a.ssos . 
Dl..'{-Rult ROróado. 

SUPLEN!~ 

1. Aarão StelIlb:·ueb.. 

~. AntônIo JUCá. 

U. u N. 

Dinarte Mant:. 

EUrlcO Rezende. 

SUPLEUTE$ 

1. Lopes da Costa. 

1. Zacha.nas d.e AssUOÇ\\o. 

ReunlOes 

Quintas-felras as 10 noras. 

Secretána: }U.beta Ribelta doa San. 
os, ,Oficlal Legislativo eir8. 

Comissão de Economia 
(p MEMBROS) 

Presidente - FiHnto Müller (:P8D1 
V1Ce-Pran<lellte - Jose B:rm.i.rlO 

IP'l'Bj. 

BtfBS'IITU'l~ 

l. .' A · .... r1i~ 
l 1\.1 .. lro Rt" 'a 

.~ U. O N. 

'l'ITyLARES 

Adeito F!'al'.CO 
LopfS da Co..,.ta 

&;UFLENTES 

1. José Cnúdic, 
2. Zacflri~ de Asnln~á<l 
Reuniões tilrçll-felra - 16.00 hOfiU 

SecretáriO' 0id Brugger, AUX1l18J 
Le.21SiaLiYc PL~:LO. 

Comissão 
de Educação e Cultura 

(; ME1I'BROSI 

presIdente - Menezes Pimentel 

fPSD) 

Vlce-Pre.sidente - Padre OAlazans 
IUDN) 

QOMPOSIÇM. 

1'. S. O. 

TITULARES 

Merezes Plrn en tel 
WaJfndo GtJrg~J 

SUPLENTE' 

l. BenedIto Vllilaéiarea 
~. Sl~efredo Pacheco 

SUBS'IITUTOS 

t. [.alte Neto 

P. T. S. 

'1'lTUtARU 

Pessoa de Queiroz 

Amaury Silva (ltcencl&d.or 

1. Vago. 
l. VM'O. 

U. D. N. 

'TITlJUtln 

Antonio Carlos 
pwe Oalazans 
Mem de Sá 

S'U?LEN'tES 

l. Adolfo Franco 
a. MJltoD C ..... POll 
,. Arnon de Melo 

CO~SlçÂa 

P. 8. D. 
'lTIuund 

f'UJato MülJor •. 
Eugên10 Sarroa, 

MUJo Funtana. 

IteUnt~e8! f's·teír6s 
., seoretAr'O! Vera de 
tI Ira, Otiol&l I..eg'lSla tivo 

... 
15 00 \lo .... 

Alvarenaa Ma· 
PL-1, 

Jos. ,Gwomard U1cenQla.ao)~': 

""l't.I.NlO!'S Comissão de Finanças 

P. 1:. B. 

TJ'fUI-"'r..ES 

1\fgp.muo -le Figue'l'edo, 
Si;''" na Neto, 
Dix·HUlt Ro.;:ado. 
PeSl)oa de Queiroz. 
J....sé El'tnlrlo, 

..sUPLENn:8 

1. Nelson MMulan Uicenclndo). 
2, Lino d"e Matos, 
., Amaury Silve (Ut;enclado) ~ 
4, AuréUo Vianna.. 
5. Antônio Ju~3. 

SUBSTITuTOS 

1. Edmundo Levi. 
2,' Melo Braga.. 

U. ':l. N. 

Tlnn:..'RI!:S 

Danfel Krleg~r. 
Dinarte Mariz 
trineu BornhaUlSen~ 

'- T coes da C().<>t.a:, 

St1PLENTU 

" 'Jtilo1r {) Franco, 
2. Eurico Rezende. 
3 .Ju§o Agrlptno. 
4. MUtOD Campoe. \ 

'l'lTUt.ARF.S 

Mem de Si, 

SOPLImTE~ 

1. Aloyal0 ne OarvalhO. 
Reun!l5eti! '-8 feiras _ 
~·as. 

secretáJ1o! md PHiggtlr, 
fJ>O'fruatlvo. PL--IO. 

Comissão 

10.00 hO< 
I 

AuxJIlll\ 

de Legisvação Social 
<9 MEMBROlj) 

PresIdente; Vivaldo L!ml" PTB.] 
" .. " - i'.~e~.'::~nt.e: - y Carneiro .. 

(PSDJ. 

~t('~CI. 

P. S. O •. 

TIT11l.Aa"" 
RlJ1 OUnelro. 

Walfredo GurgeJ. 

Jn.~é C JJomard (l1cenclado) 
Ra.ul OlubeT\. ' 

!IUPtJ!:NTm 

f. f...eftt, N"__ I.). 

a. LobAo d& 811 ........ 1. Je!ter'OD de AgUlat 

~. S~ofrodo POOheco 
'01. 11& MEMl3ROBJ' 

4 
~~eI- ,. Eu~IUO T • .,..,. 

Preslden te - AL"gem1ro e ro~_ 
t"tdo _ fPT'8). ~, !u!' o ü 'te 3. 8eb&stlão A.rcbor , 

l. looapbat Marinho 
l. J086 &Atrala 

P. I s. 

m'ULAIl.<S 

J0e6 _trlo 
NaIaoD MaoUJau (l<CeD_~ 
J\UIo LoJIa 

Vlce-Presldent. - DanJel terl""et 
fODN). • , 

P. S. p, 

eç ''1SlÇiO 

TITULARQI 

vtctorlno Freire 
Lobt\o de. Suveir&. 

Slgefredo Pacheco. 
WUSOl'l o<mçalves. 

t.elte NOto. 
811PLENTIIII 

1. a~ Guloma.rd m_ .......... •L ""'t 
I. lIIu8éaIo _. 
......... P\m<C~ . 
.. MI!Ie-' 
5. li'9dte ~. 

lJJB6i11 u:MJti '1 1..- _la. 

~. . st1BSTlTDTaa 

Atl11ê - ·_t:an., 

, J 06' «:alralA. "-
~ -..., .. \ 
P. "', , 

l'tTt1t .' w 
An1laÜtT r t'Va U1eeJ 
lI:e!i 1iI."" •• ' _ 

Vlvaldo LIma 

.... 
I. r,'Jr4Ho .Tianns f"~J'. 

,~. Pessoa de auetroz. 
\. AntÔnio Jurá 



SUBSTITU'I'OI 

1. Melo Braga 

U. O. N. 

TITULARES 
Eurico Rezende 
'nt-l nio j: .• los 

1. Lopes da Co.s~ 
4. Zaear!a.;: de ,Assunção 

Reuniões: -!_ s. feira!' às 10 hora.!. 
SUPLr :'lIS 

qec!'et.~I'1:). vera de Alvarenga Ma~ 
1ra, Jficial Leb"ÍSlativo, E"u-'i. 

Comissão 
do Poligono das Sêcas 

'7 MF.VBROS) 
~~esidente _ ~-(,uy Carneiro c.J.8D) 
V1Ge-Pres1dente - AuréI.J Vianne 
(PSI:} , 

COMPne.""'-..( 

P. "'!. n 
T1""T'f.ARlB 

WLl on Gonçal:v~ 
Ruy Ca'rI1ell'o 

SUPLENTES 

1, Slgefredo Pacheco 
2, Leite Neto 

T B. 
TrrtrLo\p.EB 

Dix-Huit R.osado 
Aurélio Vianna 

SUPI.._'NTI:S 

':. 1. pargemirQ de Figueiredo 
i, Ar on dl Melo 

\ 3. Julio Leite 

U. O. li. 
Tl'l'ULJ,RES 

D!narte Maliz 
JOl5é Cándid(J 

SUPLENTES 

1. João Agripino 
~, t..o;>es da Ctx3ta 

ReunllSc" &a. teu'SS _ 16 llOTM 
Secretário: Ney Passo! DantaE 

AuxWfl1' LegIslativo ~-9. 

Comissão de Redação 

Comissão 
de Relações Exteriores 

t11 MEMBROS) 

PresIdente - Jefterson de Aguiar 
(PSl)1 . 

Vlce-Présldente _ Passos de Quel. 
roz \,p iH>. 

CQMI'OSIÇÃO 

P. S. D. 

TITULARES 

Benedito Vauadares. 
F'thnto M UIJel 
Jefferson de Aguiar. 
Aarão Stelnbruch. 

SUPLENTES 

1, Menezes Pimentel. 
2 Ruy Carneiro. 
3. Jose OUlomard ntcenclado). 
" Vietorino FreIre. 

SUBSTITUTOS 

1. José Kalrala, 

P. f. B. 

TITULAREs 

Pessoa de QueIroZ. 
VlValdo Lima, 

. Eduardo Cat.alâo. 

SUPLENTES 

1, Oscar Pas,sos. 
2. Argemlro de Figueiredo. 
3. Antônio Jucà. 

O. O. N. 

TiTULARES 

Antônio Carlos. 
José Cà,ndldo, 
Pactl'e Calazans. 

Arnon de Melo. 

SUPl..ENTES 

1. DanIel itr:eger. 
2. Eurico Rezende. 
3, João t\gnpino. 
4. Mem de Sá. 

ReuruOea: b~s-felras _ 15.00 ho
ras. 

(~ ME..ú.BROS) 

Preslde;Jte Dux~Hu1t 
Secretario: Oastejon J. B~ arenco, 

R{)sad{ OfICial i.Jegtslatl vo, PL-6 
(PTBl. 

Vloe-P.osldente _ P""". 
eoMPOSlQAo 

P S D. 
'1'!TUL_'i.RCS 

Wlilfredo Ourgel 
Sebastião Archer 

InPL!:N1'1I'a 

1. Lobllo da Silveira. 
2. JOOé FeltetaDO. 

1lJBSTn''tI'TOI 

Oal....". 

1. Menezea PImentel f11cencfa.tfo), 

P. T. 8_ 

IITULA ... 

DI.-Butl Rosedo. 

Sl1Pl.Jl:NTU 

Her1ba1<1ê Vlerra. 

O. D. li. 

rrrtnA .... 

Padre Calazans. 
JIlJ10 Leite. 

Ill'PLIrn'l1!'.S 

1. JOãO AgrIpino. r 
Q, JOAAphat Ma.rlnho. 

ReuniÕes' 4-"~ Fetr~ U. 11 horas 
8eoret4l.rlo Sttrab U*AhiA OflC1~ 

Leg!l!1 .. ttoo. PL-I. I 

Comissão de SaOde 
115 MEMBROSl 

Presidente _ Lopee da ooota 
UDN.· . 

Vlce-pr .. ldente - Da-BUlI Ro .. õo {PTB) __ 

OOMPOSIÇAO 

P. S. D. 

TITULARE8 

Pedro LudoviCC 
Slgefredo PaCheco 

BUPLEN'rl!8 
I. illllgento Bastoe 
11. Walfredo Gurgel 

P.I B.

TITULARES 

O1.-Hull Rosado 

Suplente.. 
4ntJ'.ll.io JUCA 

0.0 N. 

BUPLENTEl1!I 

Lop". da Oosta 
SUPLEN'l'~ 

Padr. Cala .. no 

SUPLi!:N'lE 

Raul Gilbcrti 

Reuniões: QU!ntas-tel"8.S - 15 DO· 
ras) . 

.Jalh .... u 

Prurrogações: 

Antonio Carlos 
Padre Calaza ns 

1_ 

SuPu! rE!! 

11-

Secretário: Eduardo aul 
AU>tll:ar LegiSlat:vú PL ... I0. 

Bat'bGs;, I 1
2

, Dinart.e Marlns 
Lopes da costa, 

COll1lssão 
de SeQur anca Nacional 

17 MH:MBROS, 

PresIdente _ :t..acal'las de Assunçãc 
(UUN> , 

Vlce-Presldente - SllvestI-e f'erl~ 
eles lPTB) 

CüMPosrçAO 

~SlJ 

TITU LAR.F'S 

José GUlollHHd rlo1l·er.c!ado) .... 
V:.cwnDu fo'rell e . 

SUPLENTES 

1. Ruy Carnelro 
1, AtUlO Fonluna I') 

SU i3S'fl'j'U 10 

2. José Kalrala 

p I B. 

TITUL.'\HES 

811 vestre PerlCH.s 
Oscal Passos 

SUPLE;\'.TES 

L 01"'- Huit Rosado 
~. V.ago. 

U O N 

TITl'LAR~ 

It1neu Bortlna'l~en 
Zacharias de A'''.~'jn,rc'io 

SUPLE~'l'1!;s 

1. Adolto Franco 
2. Eunc,o Ree:;ende 

p ~ E-. 

TITULAR 

Raul Glubel'tJ 

SUPLEN'I'Ti 

PL 
rl'flJLAR 

AlOysio de CarVa,hO 

$VPLEND 

Mem de Sê, 

ReUnIões: lerças-teuas .- l~,;)O ho .. 
ra, 

secretario: J Nev pa,,~os Uant ... <: 

Auxllul.I Legislat.JVo, PL·9. 

Comissão de fransportes. CG 
munlcaçóes e Obras PIJbllCaS 

(b MEMl::HiUS. 

Pre.s'1deute JOSé Feliclano 'PSDI 
VlCe- Pre.=,ldenLe - lnneu tlUl fillo.:.i

sen ,UUN). 

psn 
TITlll.ARES 

Jo~é Fe.lclano 
Sloastlâo ,Afcher 

SUPI.E/rl'S 

1 Jdfers.on de AgUiar 
:.a 1<'lllDto Mudei 

PTB 

TnULI\RF.!IJ. 

Be7erra Neto 

LlllO de M a [<la 

SUPLRwrES 

1. Sl;vestre PerIC.e.s 

ODN 
l'1'I (jUR 

tnneLl aornn~ 'Jsen 

SUPLf.N'I'ES 

Zachartas de A$S!Joção. 
1. Miguel Couto .../ 

Reuniões; Quana..s-Jelras - 16,01} 
aeu!liOes: Qumtas-teiraa _ n8 bo- hol'us, 

ru) . 
SeCl'el.à.rio: Ale:1~ ndre PlaellOtt'. 

Secretário: Alexelidre Pfaend&l, on~ Qtlclai L.eglslativo, PL-8. 
clal. Legislativo PL-S, 

C·) - Em subStltufcão ao Sr. JOS( 
aUlomarC1, como titulat. 

Comissão 
de Servico Público Civil 

" MEMBROS) 
Presidente _ Silvestre p 6 r! .1 •• 

(!'TB). • 

Vlet-President •• Leite Neto t'PQ.t» 

OOMPOSIÇÃO 

PSD 

TITuLARES 

Leite Neto. 
SUgefredQ pachpco 

SUPLENftS 

1. Vlotormo FreIre 
:I. BenedIto VaIladar .. 

l'TB 

I'ITULAREII 

5UVe5t.r. Pértcle$ 
Nelson Macula0 lllc.ncl&dol 

S'D'PLElfTltS 

I. EdmUDdo Levl 
2. VIIIO 

O'PN 

TlTlll.,\/tEI 

An"""-l4 CNl'" 

Comissão Especial do Projeto 
de Emenda à ConStltUlçãu 
n" 2, de 1961. 

\! Dlspoe ~I')fe' Altera - Os 1lJ'u .. 
goo 26, :;6, ... Ii, 60, 110 e o 1)(' \ .. 
graIo umcu ào a~. 112 aa COM
tlCUV'S.'J FederaL 

org'a.nlzaçao a.dm1U~stratlv" 
do OlBtrlto !<"'ederaJ.. 

- venClmenws dos desembflr .. 
gaaores do l'llblmaJ Qe J~tIÇa. 
au OiStl"lto Feaerllli 

- regime de renc1sa do Oist.r1-
.. Federal; 

d _ composição de. Câmara do.'S 
DeputG.Oo,s e do senaoo PeQe-ra.1 
It do Trlbun8.J. Superior !'.I.eltol'ft.l; 

- proce6SO àe escollta do Pre ... 
s1Clente e CIo Vtce-Presioento 00 
Tribuna! RegIOnal Eleitoral do 
DIStrito Federal; 

- 8_Pl1caçAo da eota do impôKo 
de remia I. ~1nad-a aos MunlC1-
l>lo.s: 

Dfita em 15-8-19&1, oom ""'""'" 
aos Srl, 8enadores-: 
a..~ Carvalbo deslgllado om 

BlJ.t-lB62. 
•• eloOn Maeulan i1<slgnado'm 

15-8-1963. 
LobAo da SIlveira _ doolgnado om 

eS-4-196ll. 

29~lJ)6!I. da ~~. .". 4el~a40 em 



1.,.) ~ex<a-Te!ra 1 ( 
li:=!" .• _ 

SUPLENTE 

At.é 14 12·H!62 - ReQuerimen',Q no
rn~ro 6tHjl, aprmado em 15·nJ-6L 

Ate 15-12-}9€3 RequerllnentlJ 
Dv 17S-G~, tlpro~ttd9 em 12 12~62. 

Nlemoros - PaI'Udoo!! 

1 Jetter~vG ue t\.g,'.uar - ~-{,etatOr 
P,:i:J . 

2 Lvoao cIll SUve-lre. - PSD, 
;;S h:lJy t.,i;tl'llr.,l'o. 1- t-'~U. 
4 b:c"lleO.l:lO Vtt.a 'ir,.,.., - ?~D. 

b' W Ikon uon~a. '\lei> - PSL>. 
ti ~elb(m l\1.d-CUltln - P'it>. 
'l Sllveb~re t'eflC!E'~ _ P1'B 
tJ: Nl>g'.1f'Il"fI (la tJl<,fll::! - t J j B. 
9 Barros Carvalho - PTll 

511 4,)"llJe Kfl.egCr - V" ,'1 C!>1".irn 
t~ - .lJD,1j 

!l1 LuPa<> Qa Crn:ta _ U:JN. 
12 Montou :R.:np~ - UllN_ 
13 rle-rillalClQ. VU'jN) - UUN 
14 ttuy I!il<tllt;'lra - UON 
15 AI0\'5.10 at:' Carvalho ~ elo 
16 Mem Qe'Sà - fiL .• 

CQ:nissão Especial do ProlelO 
de Emenda a COI1StltUlcão 
nÇ 3, de 1951. . 

,Aitera o f I" ct\} a-rt 181 ,d!:ll 
Con.~titU1';ao fi'eoera •. ' 

{Ap"senLaQO~Ia no. tunl'tonárW1 
aos ,trlnLa anos Cle ~erV1COI 

EJeH.Q em ~H-5·6:J.. SalVQ O.;i !;iJ~ Se, 
Ilaul.tres: 

LOoao {ta SHve",-ra 
Wuson GonçflH'f'S e 
Amaury SllVil, .Qt;;sl~nado em 23 dIZ 

Ilbru oe 19ti3. 

Prorrugações: . 
.ALe 15 12,-l~Q;! ~ rH'Quenmeoto nú' 

mero 6J.O-61 aprovàao em 14-12 .. 106! 

A':iJ 15·121963 ..... Requenmenr .. 
. numero 193~6~. aproV!Hio em 12 Qí.
(\ezeOlJ)fC àe 1962. 

Memor!,.ls _ Partidos 

1 JeftarSon ae l\,g1J111.r - PSD. 
2. LolJa.o aR suveUa - Rewt{,jfjo 

J'SU, 
:s tl.uy ,Clltnelro - 'PSD. 
4:, tSeneOlto vauadal'el;. _ PSD. 
ti WUSVn o-onça..4v..:a _ PSU, 

e. ;::Hivestre PenCie& - ReJaw:r 
eu!, 

,,1. Rmaury SiJva - 'PT13. 
O. C, ti, 24+63 ,a 1 I gA1'; a 13, 

8. NQguelFl! Oa· 'UHmU _ p·n~. 
9. Barros Carv!:\tbo _ pore. 

!lO. OOmeJ Krleger ..... OU~. 
11, Lopes àa Gosta - OUN, 
12 Muton Campos _. Ot>N. 
13 RUY Pa~melra _ UUN. 
34 .HerillaJdo Vle1ra _ UDN, 
15, Aloysio ae Carvalho Presl 

. aente ..... PL. 
~6 Mem de Sá _ PL. -
Comissão Espetial dQ Proieto 

de Err'nda á Conslituieãr 
nq 4, de 1961. . -

m nova tecaçfto no item n du 
nrt, 05 C1a Oon.smwção FedOfQJ. 

flrredutibi11dade à.os ve.nCUllen~ 
to. C100 lu1 • ..,.,_ , . ll:1." .. em 2'l-6-61. salvo Os &enho

tes Senaoures: 
l.OP.s da Cos14. dOSI!1lllldo em 2ll de 

t;rutubro Oe 1962: 
l.Ob40 a. 611velro. d~odQ '''l Z'J 

tio abrll d. 1963; , . 
l3ez.rra Nato. de.lgnada em Z3 de 

~rll de 191i3. 

Prol'!'og.çõ .. , 
Até 15-12-1962 _ Requerimento !lO 

mero 009-61: aprovado em 1'-12-e1; 
Até 15-12,63 - Requer1m.nto ""

mero 779-62; a.provado em 12-12·62, 
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Membros - Partidos 
1. Jefferson de Aguiar - PSD., 
2, L"ulJao ctn gilVeu':\ - PSD. 

I Ruy ()arO€IrO - Pt::D, 
4 Benedlct.i) Vallact0.res _ PSD. 
:; Wuwn Uon~aJ',;es - PSl.>. 
6 Sljve~tr6 perlcJes - PTB. 
'1 B~zerru Neto _ PTB 
8 N,jguClTa da (la-.na - P'fB, 
9 Ui..rro~ Carvalho - PTB. 

10 Danw. R.negf>f - UUN, 
11 Lopes d(:t CoMa - UUN, 
12 M1Jt-op t;ampü,s - Vlce··Pl'e.sldent-c 

- UVN . 
L3 flen-oa';Q,o Vieu'a _ UUN. 
14 Ruy J?aJmem"l - UUN. 
15· AloyS>l.Cl c.e C-a-rvalho '-- E>L 
[6 M;o-m Oe Sa _ PL. 

Comissão ESiJeClal doProieto 
de En,ellda a ConstJtulçãG 
nÇ 7 de 1961. 

Da nova reaaçáo ao art, 65: item 
~, aa consLltUlção !<'t:oenu. 

t Ut$póe .rob!'e as matérias d<l 
compt!Le!'icHl: pn'ltttlt'a do tieI' . .tu'k 
mctUtnQ\.)' as de prO-po! a exono 
raçao 003 Ciletes de ullssâo .uP10· 
mallca de Cilr~ter "'HUlanente (
a.prOvar u ('."t~t)elel'lm€nt<l. rompi· 
mento e r€-.Hamenro d.e re.flI:õe:; 
drp.omaqca:;, CUtt1 ·pá!es E-Strao.· 
ge:ro.s ,. . 

Eleita ém' 4 de outu.bro de lDG1~ sal· 
'lO os ~e!lnore Sen8JoreS~ 

Gmoo !Vloncl1n - deslgnado em 29 
jp oU1,..ubro oe 196:t; 

VI'laJOO Luna - destinado em 3t! 
je março de 196~; "-

Ruy Varpel(O - a.e.signaao eIn 2j 
je abnJ de HJ63; 

WUson GoncalVe5 - des1gnado em 
J3 ele ltbrH Oe HHi3; 

Eunco -RezenÇle'._ deslgnn-do ~m ~~ 
1e aorU'" de 1963; 

Pinte FerreIra, - desIgnado ,:m 20 
1e atiril de 196;,1; 

Amaury -SIlva - deS1gnaáfJ em 2l: 
de abrir áe '1963; ., 

. Prorrogações: 

Até 1:> de dezembro de 19~2 - Re
querimento' nq "?~Ô1 apNvado em H 
d~ Jlf::zemlJro de, !.96l. _ 

Até 16 de iezembro de 1963 - Rte
querunento 0° '18Q~"2 aprovado ern 1~ 
de dezembro de 1962, 

M,n,bJ'Ol> - \'~t\d"" 

1 Menezes .-'iJ:nentel - PSD 
2 Wilson oGnça.Jves _ PSO 
3 Lobão da Silve1l'a - PSD~ 
4 . Ruy Olrut'U:o - PSD. 
5 GUidO Mandin - PSl;l-
6 Sllvestre Péricles _ PSI! 
7 VIvaldo J,.im.Q - PT.B.-
& ~mauryljllva _. li'T1l • 
~ Pint,u .Peneira _ PT'B, 

10 Eu"oo Rezende- UPN. 
11 Daniel Krleger _. aD!'!. 
12 Mílton Campos _ UDN. 
13 Heribaido Vieira - UDN. 
14 Lopes'da Costa - UDN. 
15 AloysIo de. Carva-lllo _ .PL~ 
16 L1no de Matos _ P'l'N, 

, --
Comissão Espeoial do Projeto 
·de Emenda à Constituiçãr 
n9 8, de 1961. 

. Acrescente. ltem ao art. 39 do 
Capitulo II _ Presldenfe da Re
pública - da Emenda ConsUtu .. 
ClonaJ n9 4- -de 1961, que instituiu 
o sistema ,arlamentat- de govêrno 

(SObre a exoneração. por pro-
posta do Senado do' obere de 
missão diplomática de carnter 
permanente> • 

.meita em 5 de outubro de. 1961. 
1alvO os Srs. Senadores: . 

Vivaldo Llruo _ Des!gIllIdo em 30 
te'março de 1962: 

Guido Mondin _ J;)eslgnado em 30 
de outubro de 1962: 

Jefferson de A 6Ular _ Designado 
em 23 de abril de H163: 

Ruy Carneiro - Designa.do em 29 
de abr!l de 1963; . 

&urlCo Re~ende - DesIgnado em 23 
de abril de 1963; 

Pinta Fenetra _ Designado em 23 
de abriJ de 1963; , , 

Bezerra Neto - Déslgnado em 23 
de abl'U de 196.2. 

Amaury Silva - designa-do em 23 
abl'll de 1962, 

prorrogacÕC5! 

Até 1.J de dezembro de 1962 _ 
RequerImento Q~ ij(lij .. ti\, aprovAdo.em 
14 de delilllbJ'o de 196~, 

Até 15 de dezm'lro Ôi 196:3 _ Re: 
qUtr:me-n(Q r.ti '.iÍ;n~ij2· L\llfova.dc;: em 
:J de dezmbro n.e 1962, 

,l1.embros· _ Fart.idos 

1 Menezes PImentel ..... PSP 
2 Ruy. CarneIro - PSD. 
3 Looáo da 8tlveira ... PSD 
4 FeftersOD de AgUlar - PSD 
5 GUJào Moneiin - PSD. 
6 Pinto Ferre,ra _ PSB 
7 Bezerra Nero _ PTB. 
8 AJ'l:i.ury Silva - 1'8: 
9 v:valdo Luna ~ PT:B. 

10 .Danlel Krleger - UDN-. 
11 Eur.co Reze!lde ...; UDN. 
12 Milton campo, _. UDN. 
13 .8.erlbaldo Vieira __ UDN. 
14 Lop.es da Costa - ODN 
15 Aloysio da Ca~ valho' - PL,' 
16 Lino ,~e MateI> _ P'l'N. 

Comissão Especial do Projeto 
de Emenda à Constituição 
n9 10, de 1961. 

Acrescenta paTàgrafo a.o art. -15 
dt. Constituição .Federal taplica. 
rão de. f)tq~·cela. proveniente das 
cotas de imposto.: destinaáM aos 
MunIcipio'!) • 

Eleita em 28.2.1962, salv . .:! Oo!. Sra. 
S€-na,doros: 

Lop .. da 
30.3 H'52; 

Costa - desjgnado em 

Guia0 MOIl:lin designado em 
291O.i96~; 

wason 
23.'4.1963: 

Gonçalves - aesignado em 

~ur.co Rezc.nle _ 
23,~ '963: 

' designado em 

João AgrIpino -23.4.1963; 
d,'Slgnado em 

Silvestre P ;:deles designada em' .' 2;',4.1963: 

CBttel>f Plnheiro dcs1gn.do 
23,4.1963. 

Senadoras _ P3.rt1dos 

1 ,'efferson de .1.gut6.r _ PSO. 

2 Wilson Gonçalves - ·PSD.· 

3 Ruy Carneiro - .PSD 

4 Lobão da 6i1velrà - 1'6.0, 
S GUido .Mond1n _ J:fS.D, 

IV Silves tre .Pérlcle...· _ .PTB. 

7 Nogueira da Ge.nl." _ P'ra. 
S Barros caxvalh-J _ PTB. 

em 

9 v.gc _ li"l'b, 
Comissão Especial do'· Projeto 10 M1Iton camvo.s _ Ú.oN 

de Emenda à Constituição 11 Heribaldo Vieira - ODN 
Acrescenta, Uspos!tlvo ao artigo 12 Lopes~.da C:~ste. _ ODN 

15 revoga o item V e c , trl de 
artigo 19 su~st1tuju o I 59 -do ar... 13 
tigo 19 e o .ll"t, 22 de. Constituição 14 

,lModlfica L- regIme· de d!.scrimi
nação êle rendas>. " 

EleIta em 20 de novembro de. .. J961 
"alvo us Srs SenaOores: -

BarrOS Carvalho - Designado em 
30 de runrço de 1962; 

GuidO l\1ondin -- Oe.signadc em 19 
de outubro d~ 1962: 

Jefferson de Aguiar - designado ,-n 28 d~ al>t~ de IU6a; . 
Ruy Carnelro _ des1gP.ado 'Em :13 

dE abril de 1963: . 
EUrlco Rezenue· __ des1.gna.do em ~ 23 

de abril de 1963; '. 

AmQUl'Y Silva '- -destgMdo em. 23 
de abril de 1963: 

. Bezerra Netc - d~signa"do" em 23 
de abril de 19.63; 

Prorrogaçôe.s : 
Até lõ de deze-m9rQ de lJ6? _ Re· 

querlmento n.9 1195:·61, aProvado em 
14 de dezembro de 1961; 

Att- 15 de âezemb!'Q de 1963 - Re
querin.ento' nY '181 .. 62, aprovado em 
12 de dezembro .de 1962. 

MembrQ.i -:,," pa.rtJdos 

1 Jefferson de Aguiar - PSD. 
2 Menezes Pimentel _ PSO .. 
3 Fl11Dto MüUer - I'SD • 
4 uUldo MJndin - .P6I:' 
6 RUy carneiro _ PS.o. 
6 Amaury SUva - Ji'Tll, 
'l Barros Ca.rvalho ..:.:' E'TB. 
8, Argem1ro F'lgu.lrcdo _ Ji'Tll, 
9 Bezerra Neto - PTB. 

lO Danfêl ~egp.: _ UPN. 
11 EurICo Rezende - UIlN. 
12 Milton campoS - ODN. 
13 Herlba1do Vieira _ U1JN. 
1.... RUY P6.l1llelra - UDN. 

João Agripino -, UDN • 

15 

Eurico .Rezende _ ODN 

JQS<tphat Marinho _ S/le~enda_ 

.6 ),ino de Ma~ - Pl'N. 

-
Com~ssão Especial do Projeto 

de Emenda a Constituição 
nV li, de 1963. . 

: A,er(${''..cnta pam8Ti'dOa 4~ e &0"' ao 
art 2ll <Ia Qon.tj~l'ção Federal· 
iCrlaçác ~!i novos MunIc1pios). 

co Ele~ta em 28,3.1962. salvo os Sra. 
.... emv.ore.s:_ , 

Ctuldo Mondln - dfl,'lJgnado om '" 
2\, 10 1962; . 

Wilson GOD9.alves - designadO em 
'3-4-1963; 

Eurico Rezende _ deSignado em 
J~-4·1963: 

João Agripino -. designadO em 
li-4-1963; _ 

Oottoto Plnbelro - deslgn.do em 
,3-4-1963. 

prorrogação: 

Até 15-12-1963 - ReqUerImento 
m4-62, aprovado em 12-12·(\'2. 

Membros - Partidos 

1. Jefferson de Agutar - PSD 
'" 2" Wilson GOnçalves _ PSD 

3, .Ruy Carne1ro - PSD 
4, -Lobão d. Silveira _ PS.o 
5. Guido. Mrndfn - I'S!> 
$. Silvestre Per1cles _ Pl'B 
'I NQgue1ra de Gama - PrB 
8. Barros Carvalho _ P'"rB 
9 MlIton Campos _ UIlN 

lO, Heribaldo Vieira _ UON 
11, EUrtco ~ezende _ UDN 
12. Joã. AgripIno _ UDN 
a3 ("Op .. da Costa - UON 
íl4, Aloysio de Carvatn(', - PI 

·115. Miguel Couto _ PS"P 

D.' 

If Aloy.:o de Carvalho - PIo 
1.cJ Lino de- Matos - fTN. . 16. eatete PInheiro - PTN 



Seda-feira 11 

:omissão Especial do Projeto 
de Emenda a Constituioão 
n9 1, de 1962. 

(Altera a redação do art. 186 
d. Constituição. ref.rtnto a obri
gatoriedade de concurso para a 
investidura tm ca.rgo tnlclill <ia 
carreira, instituindo a proibição 
de llomeuç6os Interina'). 

Eleita om 10·5.1962, sn!vo Os Srs. 
6ep..6dores : 

Menezes Pimentel 
1~·õ·l.62; 

Wllson Gonçalves 
23-4-1963: 

designado em 

designado em 

Leite Nato - desIgna.dO em •••••• 
23,4-,963; 

Eurico ReZCndQ designado em 
23-4-1963; 
, JOào Agripino designado em 

23-4-1963; 

Auréllo Vianna designa.do em 
23-4-1963. 

Ptorrogaçâo: 
~.\t.e 15-12-19U3 - RtqueruuclH,Q n.\I 

_ '185-62, aprovado em 12-12-1963, 

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) Janeiro de 1964 121 

5. Leite Neto _ PSD 

6. '4enezes Pimentel - PSIl 
1. SlIvestre I?érloles - P'1'B 
8. Nogueira da Grun.> - PTB 
9. Barros Carvalho _ l'TB 

10. Milton CamP1>8 - UDN 

11. Be,1baldo Vieira - UDN 

12. Joso.phat M'rln~lo - UbN 
13. Eurico Rezetlde _ t1DJ.~ 

14. Oantel Krieger - UDN 

15. Aloysio de Carvalho - PL 

I •. Uno de Mattos - l?'l'N 

Comissão Especial do Proleto 
de Emenda à Constituição 
n9 8, de 1963 

(Orlginâr.o da Câmara dos. 
OeputadoS) 

Que dê. nove. reo.ação ao I 19 do 
Cl.rt. 28 da Constituição Federa.l 
(autonomia dos Muntc1pIOS). 

Comlss!io Especial para o es- Josapllat Marlnho 

tudo das causas que dificul- E:urlco Resende 

tam a produção agro-pecuá· Miguel Couto (ôeslg","o • ." 23 de 
~.;rU de 1963). 

ria e suas repercussões 
gativas na exportação. 

ne· 

(Crfltdu em vi'l'tuüe t'') ReQue~ 
": '110 n9 569-6~, q() Sr SenadO'l 
Jos~ Ermfrl0, nprovOdo na sess{ 
de 2,,-6-1963). 

I 

'6 MEM/lROS) 

Membros 

José Felic1ano _ PSD 

Slgefredo Pacheco IViCe-Pl'e"'idC'Dte\ 
-- PSD 

JOsé Ermirio (PresIdente) - PTB 

Lopes da Costa - UDN 

Aurélio Vianna. (Relatorl - peque-
003 partldoa. 

Pff"rt'ogação: 

Até 15 12 1963 _ ReclUcrhnento n' 
71JD-62t aprovada CItt 1.3: 12 62. 

Membros - Pru:tiúOg 

1. Jefferson.:te Aguiar _ PSD 

2. Ruy Carneiro _ PSD 

3. r..e~_âo da SilVeira - PSD 

4. WJ.son Gonçalves - PSD 

5. Lelte Net..O - PSD 

6. Menezes Pimentel - PSD 
7. Vago - PTB 

8. ~To3''Jcira da O ... ma - PTB 

9. BJ.rros Ca.rvalho ..... PTB 
H.. MiJt .. m campo.s _ ODN 

11. Herlbaldo Campos - UDN 

. Membros - Partldoa I Designação em 2ll de outubro a. 1963 

Comissão Especial ao rruJeto 
de Emenda à Constituição 
nQ 3, de 1962. 

12. Josaphat M-t.rtnho _ OD'N 

18. Daniel Krleg'" _ ODN. 

:4. Euri"" Rese"Qe _ UDN 

1. Jefferson de AguIar - PSD 
2. WlJ.son Gonç.lv .. - PSI) 

$. Ru, Carneiro - PSD 

I Jef!er:-::r::~:u::; (DiSpõe sôbre e. data de plebis· 
cito previsto fi.. Emenda Consti· 
tucional 09 O. 

15. Mem de Sã _ PL 
16. MJguel Oouto _ 0p,::,,P 

t. LobAo d. SlIvelt6 - PSD 
6. Leite Noto - PSI) 

G. Menezes Pimentel - ~SD 

~, SUvestre Gérlcl.. _ PTB 

B Nogueira da Gama - Pl'B 
O. Barros Ca"Mho - 1'TB 

10. Milton Carup .. _ ODN 

11. Beribaldo Vleir. - UDN 

12. Eurico Rezen4e - UDN' 
18. João Agrlplno - UDN 

U. Daniel Krleger - UDN 
1&. Aloysio de ClU'valho - Pl.r 

16. Auréllo Vlann& - 1'8B. 

Comissão Especial do Projeto 
de Emenda a Constituição 
n9 2, de 1962. 

(Institui nova dlscrlmlnaçào de 
rendaa em fa,vor dos Munialplos 
brasUelros) . 

Eleita em ~3·5·1962, s.lvo I>S Su. 
Senadores: 

WlIson Gonçalves - designado em 
.13 .. ·1963; 

Leite Neto - designado "'" ...... 
13-4-1963; 

Josaph.t Marinho - designado em 
'J3·4-196a, 

Eurico Rezende - -dcslgnaQQ çm •• 
23-4-1963; 

Prorrogaçll<l: 

Até 15 12 11162 _ Requetltnp.nto nt 

~06-62. aprovadO em 12.12 1062. 

Membtos - P"'tldOO 
i. Jeflerson de All'ola: _ PSD 

•. Wilson Oonçalve. - psr 
I. Ruy CarneIrO - PSD. 
•. Lobão da Silveira - !'SD 

Ruy Carneiro - PSD; 

WUsoD Gonçruves - PSDi 

I Elalta êm 10.7.1962, Sttl'Vo os Srs 

JOSé Fellolano _ PSDo 

Lobão da SlIvelra - PSI); 

Senador~; 

I Wilson Gonçalces 
Leite Neto 
João Agripmü 
Eurico Rezende e 

Comiss~o Especial do Projeto 

de Emenda à 
nQ 6. de 1962. 

ConslituiçãG 
Sezerra Neto - PTll; 
lI:dmundo Lel1 - PTB; 
Argemlr. de FlfIuelreãc PTB; 

Melo Staga - P'l'B; 
MUtoD comp08. Presidente - UDN; 
Aloyslo de O,,"alro _ ODN, 

Afonso MUlas - VON j 
EUriCo Rezende - UDN; 
Josaphat Martnho (Relator) - .... 

quenas RepresentaçOes; 

Auréllo vianna - Pequena. Repre
sente.çbes; 

JUlio Le1t.e (ViCe-Presidente) -
Pequenas' de-presentaçOes. 

Comissão Especial para estu
dar a situação da Casa da 
Moeda. 

1'1 MEMllROOI 

Criada em virtude da Jprova
çdo do ReQueri11ler.t '15' iôl-63 40 
8en Jelletson d' Aguiar, 'ia ,es· 
.~o d. !4·B·Sa. 

DeslgnaçAo e1II ?S-8·19ú3 

MembrD.! 

Jt::fterson de A~1l1ar {= 
I'SD 

Wilson Gonçalves - PSlJ 
Arthur V1rt!Ulo - p'ra 

Edmundo Lo\'}' - P'l'B ~ 

Adolpho Flnnco - UDN 
~rlco Rezende <Vice~Presldento) 

UDN 
Josaphat Marinho - 81 LeglJndt 

JosaphRt Malinha Id.:-sjgnado em 
23.4.1963) . 

Pl'Orrogê,çA.o: 

Ate lõ 12. 19~3 - R.equerlmêlllo n' 
787-62, .. provado em 13 12 19G1l. 

'iembl'\IIS - Partidos 
1. JeftersoQ de Aguiar _ l: SD 

2, Wilson Gonça-lvA.4li - PSZ;; 

3. Ruy Carnelrc - PSI), 

4. Lobâo da Silvel,.a - PSt 

~. Monez .. Pimentel - P~D 

O. Leite Neto - PSD 

7. su"estre pe(c1e.s - Pl"A 

8. Nogueira da Gama - PTB 
t. Bal'1'OO Carvalht _ na 

10. MI!ton Ca,npo. _ ODN 

11. He;ib'ido VUr. - UD!\' 
12. João Agripino _ UDN 

13. 

jll. 
16. 

Eurico Rezende _ UDN 

DanJel Krleger _ UDN 
Mcm de Sá _ PL 

16. Josapnat Marln:L.o - S/It"gendB 

Comissão Especial do Projeto 

Altet9 a :-ed:u:Ao 
3\' do art. 60 da 
Federal. 

dos U 1· • 
ConstitulçM 

(Aument.\ para 4 o ntirr1ero de 
represent,snte~ dos &,,;tado~ ( do 
Distrito P'rderal no ,cuaGo). 

Eleita em 13 9 1962. 
Senadores 

Jo.;Ophat Motlnho 
Wilson OQnçalves 

Eurlco Resende 

Julio Leite Ideslgnn:los em 23 0.( 
a.brU de 1963). . 

Prorr()~aç~O:. 

Até' 15 12 1963 _ R.querlm.~to "" 
790-6'J, apro.'odo em 12 1'1.1962. 

Me"ubros _ Pa .. t,idos 

1. Jefter50D de Aguiar - PSD 

2. Ruy Carnelrc - Pb1l 

3. Lobão da ap~~elra - PSD 

4. l"iLson Oollçal.es - PSD 

5. Benedito \·GJ~adare.s - PSD 

de Emenda a Constituição 6. 
7. 

M ... nezes f'tmentel - PSD 
vago _ PTB 

n9 5 de 1962. 8. Nogueira d. Gan", - PTB 
Dá nova- redação ao art. 20 da 9 Barros Carve.lh - m 

oon,utlUção. 10. Milton cam!> .. _ UDN. 
(Determ.na tl entrcgtl noo Mu-

nlclpi03 de 30% da a.rrrctJ.{ul~ã(' :0. Hc~ba1do Vieira - UD,..N 
dos l!1it.a.dos quando exctider as 12 Josat:>haL arinha _ UDN 
rendD! munlctpbls), . 

Zlelta em 13 9 196'1. sai\"C 00 Srs 
Senadores. 

Wilson Oonça.!ves 

Leite Neto 

13. DanJe1 Krleger - t1D-

14 

15 

16 

ICurtc.o Re.<;ende _ UDN. 

Me-m de sé. - PL 
J'.lUO ~A!.to _ PR 
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Comissão Especial da Proieto \~omissão EspeCial do proJe!o I 
de Emenda à Constituicão de Emenda a ConstltUlçao 

. n9 2. de 1963. 
n? 1. de 1962. ' 

Altel'a Os J.rts 141, 146 e 147 
da Con;wtlllr;âo Federal fre!eren· 
te ao direito de propriedade>. 

Revoga a Emenda ConstituclO· 
naJ [l9 4., que 1n.stit1,lYJ o .:iÍstema 
JXlrlamentEtr de go,êrno t. o art, 
61 da Constituição l' ~deral, de lH 
de setembro de 1946. 

Ele] ta em ll. 12 .19L" salvo Os Srs 
Senadores 

~.~'il....on Gon('fllves 

Eurico Resende 

Amaury SUv ~ e 
RauJ Giubel'ti (desi~"Iados 

CC R"rü de 1963). 

PI'C:rog'lçao: 

em 23 

Até 15 I:.': 19ô'3 _ Rf'querimento Il 
791-62. aprC'val!io em 1212 H!ô'l. 

Memt."os - Pa. tidos 

,JeUeI'SOp de Agu:ar - PSP 

2 fl,uy Jarneiro - P3.U 

3 ped.ro Ludoviec - PSD 

4 Wilson G~nç6.1 ... es - PSD 

[) Benedicto- Val1adares _ psD 

6 '--1enezes Pimentel - PSD 

7 Ama'.uy Silva -- PTB 

fi ~og~JPir9 d" '}ama ,- p'rB 

f B!lrTo~ Carvalho - P'TB 

j{) ~lHt.l)!l Campos - UDN 

11 Ht:'rfhaldo V:~ira -. UDN 

12 E'urico Resende. - UDN 

13 Oa_l!el [(rtezC" - UDN 

14 João Agripino ._ UDN 

15 Me--n de Sá - P1-
16 Raul Giubert· - PSP 

DeslglJe.dR em 23-4-1963 

Memúros - Partidos 

L. Jefferson de Aguiar - PSD 
a Ruy CUl"llelJ·o - eSD 
3. Lubáo da ..,·lvelra - PSlJ 
4. WiJ..soo Gunçap; es - PSD 
~. Meneze$ ~lJnenteJ - PSU 
6. LeIte Net-O PSD 
7. a~il<Llry st/VQ _ t>TB 
s. B~'~+-.rr'3. Nete - PTB 

9. Va·gC _ P1 B 

~O.~ SJlvEStre Perlcles - PTB 

\1. Argemil"O O~ Flgue\redo - P'I'B 

i2. ~uncc Re:t.ende - ODN 

:3 MiJt.or. Campos - UDN 

,4. Dan:el i:'\.i:ege·\· - ODN 

:5. JosaphRt Marinho - S legenrla 

16. _AlOYSiO de Carvalho - PL 

\ 
Comissão Especial do Projeto 

, de Emenda a COllstituicão 
n° 3, de 1963. . 

Dá '10V8 redação aCs a.l't1go~ 
n.~s ~6 e fia da Constituíção (l'e~ 
deral l!ldl11lOL.<;t.rnção do DiStrlto 
Ff>deral e matérIa da competên· 
Cla pnvatlva do Senado}. 

Eleita em 2-5-1963 
MembrC,s - PartIdos 

1. Jefferson de Aguiar _ PSD 

\ A. Ruy Carnelfo - PSp 
4. WIlSon Gonçalves - PSD 

j, Menef"e'· Pimentel - PSO 

6· Leite ~ctc· ~ PSD 
1. Amaury ciUva _ P'l'B 

8 Bezerra Neto - P'I'B 

Cot1'j~~âo t:special do Proiel ' \ " vago _ ?TB 

de Emenda a Constituiç?( " Eduarclo CaLal.o - PTB 
. 1. VasconcelOs l'orreg'·_ .?TB 

n° 1. de 1963. 12. Eur1co Rezende - uu..~ 

Altera a redação do lnclSO IX 13. MUton campos - UDN 
do art 151 da ConStitUlção !.re. 14. Daniel Kneger - ODN 
terente ao trabalho de menor~, UJ. alOYSio de Carvalho é'equeno$ 
e m'llheres e ao trbalho em tn~ Partidos 

düstr1a~ in3alubres1 • 

DeSignada em 23·4~ 1963 

Membros - partido! 

1 Jefferson de AguIar _ PSD 

a Ruy Carneiro - PSD 

3. ·Lobâo da SlJvetra - PSO 

, WIlson GonCalvee - PSD 

5 Menezes P~mentel - PSD 
ti HeJibaldo VIeira - PSD 

" ~.ury SilVQ - !'TB 

8 Bezerra Neto - m 
9. Vago - PTB 

10. Silvestre péricles - PTB 
11, Arthl\l'-'!lrgillo _ !'TB 

12, Eurico Rezende ... UDN 

13. Milton Campos - OT.JN 
14:, João Agripino - ODN 
15. Josaphnt Ma.rinho - S. legenda 
16, Aloysio de Carvalho - PIo 

16. Josaphat Marinho 
Partiaos 

pequenw: 

Comissão Especial do Projeto 
de Emenda a Constituição 
n9 4, pe 1963. 

Dá nova redação a..os arts. 44 e 
45 da Constituição Federal. para 
conceder lOlun1dade.s aoa, verea. .. 
dores: 

Destgnad. em 20-,-1963 

Senadores - t"artidoa 

Jefferson de Ae-utar - l?"SD 

Ruy 'Jarnelro - PSD 

Lobão da Silveira _ !;,SD 

Wilson Goncalvtf - PSD 

Menezes Plmentel - PSD 

Leite Neto - PSD 

Amaury SilvQ _ l"TB 

Bezerra Neto - PTB 
Pinto Ferreira _ P'rB 
Silvestre Penele:; _ eTB 
Adalbert,o 3.ena - EYl'B 
EuriCo Rezende _ J"DN 
Milton Campos - UDN 
João A~rlpmo _ UDN 
AloysiO de :arvalho - PL 
Josaphat Mal'inho - S/legenda 

Comissão Especial do Projeto 
de Emenda a Constituicão 
nQ 5, de 1963. 

I, 

2, 

3, 
4, 

;, 
6. 

7, 

8 

l, 

,0 

tL 
12, 

t3, 
[4, 

I?, 
t6, 

Dá ""lova redação ao ,tem tI e 
ao ~ 4" dO artIgo 19 dol Constitul
çáo referentes ao . ImpôSto de 
Vendas e ~nslgnações: 

Jefferson de ·A.guiar - t>aD 

Ruy Carneiro - PSD 

Lobão da Silveira ,.SD 

Wilson Gonçalves - PSD 

Mencze3 Pimentel - PSD 

LeIte Neto - PSD 

Amaury SIlva - PTB 

Bezerra Neto - ?TB 

Vago - PTB 

Humoerto to.Ieder - PTB 

Argemiro cle P'lguelredo PTJ3 
Eurico Rezende - UDN 

Milton campos - UDN 

Daniel Krleger - UDN 

Aloysio de Carvalllo - i'L 

Josaphat Marinho - 4?equeno.s 
Part.idos. 

Comissão Especial para eTewar 
o levantamento da produção 
mineral do país li estudar os 
meios capazes de possib~itar 
a sua industrialização. 

f Criada em Virtude da "1JTOV(l:~ 
Çdo 1m 18 9 1963, sessão '!:xtraor~ 
dinána do Requenmento n ... · •• 
665·63. :lo Sr Senador lo~e Er~ 
1nmO). 

'9 ,l[EMBROSI 

M e-mbros - part1do.!. 

José f'eUctano _ PSD 

Atilio Fontana. - PSD 

Eugênio Barros - PSD 

JOSé ErOl1rl0 (R.ela tor) PTB 
Bezerra Neto _ PTB 

Melo Braga - PTS 

Lopes da 'costa - UDN 

Milton Campos <>residente -' ®N 
Júlio LeIte. Vlce~Prestdente Pe· 
quenas 3epresentações. 

Comissão Especial para o es
tudo dos efeitos da infla cão 
e da política tributária e 
cambial sôbre as emprêsas 
privadas. ' 

<Crfada. em virtude da aprova
çlto, em ~-8-1963. do Requerimen
to nU 531-63. do Senadot Gouv~a 
Vieira> . 

(5 MEMBROS) 

111 embros - partidos 

Atilio Font.ana (Presidente) _ PSD 

Jos~ Fell()iano (V!ee-Presidente) 
!'SI) , 

José Erlllirio (Relator _ PTB 

- Janeiro de 1964 

AdolphO Franco 

AurélIo Viar.lfla 
sentações. 

UDN 

Pequenas Repl'e .. 

('omissão Parlametnar de In-. 
Quérito para averiguar a 
aquisição. pelo Govêrno Fe
deral dos acervos de conces
cionárias de serviços públi
cos e sõbre a importação de 
chapas de aço para a Com
panhia Siderúrgica Nacional. 

'6 MEMBROS} 

lÇnaàa pela Resolução n9 11·63) 

Membros _ Partià03 

Jefter5011 de ! .. gular _ PSD 

Leite Neto IPt'esldente) - PSD 

Ne.lson Macu1an - ?Ta 
João Agrivino (Relator) - UDN 

Josaphat Marinho - .l?e:Quenas Re .... 
pre,~entaç es. 

Comissão Especial para o estu
'do dos efeitos da Inflação e 
da política tributária e cam
biai sôbre as emprêsas pri
vadas 

. (Criada em vir~llde da aprova
çlJ;o. em. 2·8·1f:S3, de Requer~men .. · 
to n IJ 531·63. do Sr. senad01 Gou.~ 
véa Vf.nra) 

15 MEIVIBR--' 
Membros _ Partidos 

P-'110 Fontana. (Presidente) _ PSD. 
J03é Fellciano (ViCe-Pl'esidente) 

PSD. 
Jo.sé Ermílio fRelatOl'l __ PTB. 

Adolpho Franco - pnN • 

Aurélio .'io.nna -I Pequenas Repre
~entações. 

/ 

Comissão Especial para efetuar -
o levantamenlo da prOdução 
mineral do pais e estudar os 
meios capazes de possibilitar 
a sua industrialização 

<Criada em virtude da aprova
ção •. em 18-9-196~. sessão extraor
di-nárta. do ReQuerfme'l'/tc n IJ 885-
de 1963, do Sr, Senador Jos~ Er_ 
mtrio). . 

19 MEMBROSI 
Membros _ partidos 

José Fellct.no - !;'SD, 
A tUlo Fontana _ PSD. 
Eugênlc SgJ'fOS _ "1:)"'-:>, 

Jo$é .Ermfrlo IRelator) - PTB. 

Bezerra Neto - PTB. 
Melo Br~(\ _ FTB. 
LOpes da costa - ODN, 

Milton Campos - Pre.sld€.:lte -1 
UDN, 'i 

Júl10 Leite - Vice. PreSiGlento ~ 
l, luenas Renr4.sentações. 
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omissão Parlamentar de In
quérito para averiguar a 
aquisição. pelol Govêrno Fe
deral. dos acêrvos de con
cessionárias de serviços pú
blicos e sôbre a 'importação 
de chapas de aço para a 
Companhia Siderúrgica Na
cional 

ICrlada pela Resolução n9 11 
a, 1963). 

'5 MEMBROS) 

Jetfp.fson de Aguiar _ ?SD. 

Leite Neto (Presidente) - PSD. 

I Nrisl"'1. Maculan CVwe-Pl'e:;;ident 

~ PTB. t, 

Jofio Acrripino ffie1at()f) _ U'DN. 

Jo'~rh.,t Ma.rinhO - p",!~~ R~

poresentações •. ~ 

DIÁRIO DO CONCRESSO NACIO!,Al (Seção 11) Janeiro de 19ó4 123 

Comissão Parlamentar de In
quérito para apurar os fatos 
apontados da tnbuna do Se, 
nado. na Sessão de 23 do 
corrente. e outros relacIOna
dos com irteQularidades qra, 
ves e corrupcão no Departa, 
mento dos Correios e Telé
grafos, 
. (Criada e>n virtude da apro
vação. em 7-11-1963- SE:ssão ex
traordinária, da rero.ução n~ 32 
de 1963, apresentAda pelo SenhOl 
Senador Jefferson de Aguiar e 
outros $en"'---?'p(; Senadores). 

(Criada pela Resolução nQ 32. de 1963) 

:MEMBROC" - PA,RTIDOS 

Presidente: Wilson Gonçalves 
rSD 

Vice-Presidente: Leite Neto - PSD 

Relator: Eurico RE:zende - UDN 

Jefferson de Aguiar - P8D 

Atil10 F~ntana - PSD 
Artur VirgUio - PTS 
Bezerra Neto - PTB 
Aurélio Vinnna - PTB 
Júlio Leite - pcrn 

Melo Braga - PT'B 
João A.~r;pino - UVN 
Daniel Kl'ieger - UD~ I

, Comissão Especial do Projeto 
de Emenda à ConsllflJlção 
nQ 7. de 1963. 

Comissão Especial do Projeto' Da nova ... uçdo ao i .' 00 

de Elnenda a' Constltulca"o ar .. ,8" aa Con''''UlçÓQ "0"''. 
\transfelene,u 'Ouro a reserva ao 

nl,l 6, de 1963. - milHa1 da rltwa que se cana,au-
tal a cargo elet,vOl, PrOJeto ae 

-fnlclQf,IV~ de S1, Senador All1el,o 
V'amw 

Altera o ar! 138 (ta Constliul· 
çáo Fetl",1aL l,nelego/:Jllldodesl_ 

PrOJeto ae ,n/c/arn.'a do S1. Se
nade» Auré/lo Vwnna, 

Desi,snaçáo em 1-10-1963 

la e-mbros - PU1't< dos 

Jefferson df AgUIar - PoSD 
Ruy Carneiro - PSD 
WiLson Gonça.'ve.s - t'SD 
Jose Fellciano - PSD 
Walfredo Gurgel - PSD 
Argemiro de F1gueire~k) - PTB 
Bezerra N etc - ?TB 
Silvestre Péncle.s - pTB 
Edmundo Lev' - tyl'B 
EuriCO ~ie:c.ellde - UUN 
MUrou Uampos - UDN 
AlOYsio de Oarvalho - IJD.ii 
Aton.so Arinos - UO~ 
Josaphat Mt.rinho - Sem Legenda 
Raul G'U!Jel ti- - Pequenas Represen, 

tacÕes. 

\

.JÜIiO Leite _ Reqrenas Representa
ções. 

I 

Designação em 2·10-1963 

Memb70s - Partido! 

Jefferson de AgUiar - Pl:;)D 
RUY Carnelro - PSD 
Wilson GonçalVes - PSD 
José i'''ejtcUlD(l - PSD 
Wa{fredo Gurgel _ PSD 
Arge mro de Figueiredo - PTB 
Bezerra Neto _, PTB 
StivesCre Pencles ~rB 
Edmundo L"ÇVI - PTB 
Eurico Rezende _ ODN 
Milton Campos _ UDl'o 
Aloys'O le Carvalho _ LlDN 
i ion I.; Arinos _ UDN 
Josaphat W,armho - sem Legenda 
Raul Giubcrtl - Pequena~ Repre. ... cc 

tal."õe~ 
Júi'c Leite - Pequenas RepreSfDt.9-
çôe~. 
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A.."íO XIX -- N.o 13 -
ATA DA 4' SESSÃO, EM 17 DE 

JANEIRO DE 1964 

.1 9 SESSÃO LEGISLATIVA EX
TRAORDINARIA, DA 5' LE-

SEcA0 11 

CAPITAl. FEDERAL 

SENADO FEDERAL 
diçáo de presidente da. Câmar" ! .• 1t·a., nas e Pará. r,:,:,!::'in!'-,::io-lhe..i a auto
no lllomento em que a proprl:~ evo-! nuacte e a autou'Jluia. 
:ução da conjuntura nacional parece De outra part.;;,., ,.ritUição dQ sa
favorecer. e cada. dia mais ràpidamen- lê.l'io móvel, como arma de det~~&\ 
te, o enfraquecimento das in.s~ltuiçõe.s das cla.,s;:.,e.-; a,Ssulari,!u<ls freure 1\ l1l
basilares da Federação. naç.:o, se adotada p~la União em re

E vale salientar que &-cltY1ente atl'a- [ação a seus< .ser\,jdor~~s. nl)r.g,<l.rs ~ 
vés dela, como produto ria união de Estados a. fazê-lo, destruilldo talv€4i 

GISLATURA Estad.as social e económjc,tmence he- definitiv~unente, tOdas as po;;.sHlilii.l~ 
, I terúgeneos, ainda. que culturalmente des de solvência que ainda. po~uem, 

~RESIDtNCIA DOS SRS. l\IOU~RA homogêneos, poderemos "L:cançar o Certo. pois, seria ap:ová·lo_ como Jnl'-
• ~DnADE E JOAQUDl PARENTE homogeneidade economica. e social dida justa que ê ma" ,ômente apó:; 

As 14 horas e 30 minuto-~ que almejamos. .ser garantida aos Est .. 1dos compensa-
8.cham-se presentE!.!3 Os Sr,3o Sen.u~ Essa homogeneidade n~mca esteve ção financeira que lhes p~t'ITüta il.-UO-
dores: tão próxima, pelo reconhe~~mento ge- \ tá-Io, 

ral de que o Bra.sll não pode perma- Não quero alonga-me em outras 
Adalberw Sena. necer com dois terços de sua popula- considerações. O a:,:'UlltO e lJem co· 
Edmun~o Levy. çã-o na miséria. Paradoxalmente, po- nhecido, tanto por Vos.-oa EXcelência 
Sebas~iao Archel. rém, nunca n. Federação e3wve tão como por todos. os em!~lente.5 Senado~ 
J'oaq1.llm P~rente. ameaç,ad!, comÇl está agora, res da República e. ptincipalme:lte. 
Men~ez~s PImentel. ,As umdades fedel'adas vêm, dia a l-JO~' aquêles que a eU[t'entalll COmo um 
AJ;ltômo Jucá: dIa, perdendo sua auto~loulia p~litica, pesadêlo diário, no esfôrço de cum· 
Dmar~ Manz: '. como re~lexo ~iret{) do estr~ngula .. prlr, e cumprir bem, o ffi:JI1dato qu~ 
,Argemlro de li'iguellcdo. mento tlllancelro que sofrem. o povo lhes confiou à frent3 dos d~s-
Ermirio de Moraes. . d d &tad 
Josaphat Marinho O agravamento do processo inflaclo.. tmoo e ca a. o. 
Vasconcelos Torr~ nâri(), elevando os custos de operação E' nes~e senLl~o que 9.P~~O a V?,sSa 
Aurélio Vianna. das administrações es·taduais e os or.. ExcelênclO. Pre::;Idente c.e~~;. Inslgne 
Benedicto Valladares. çamentos de investimento, não encon_ C~sa, para quc; compr{,ên~e ..• ao cumo 
Mour Andr d tl'a proporcionalidade nas 8:rre.cada. .. Sei que c0I!lpreende a ffi3.,Oltude exa· 
José ~eliCian~ c, ções de cada. Estado bas~adas quase ta do pel'Igo que ~m(>a-ça ~ funda-
Pedro Lud .' totalmente num imposto único niti.. mentos da Federaç'8o, pa,,~,c'r~ (1c.s~~ 
Filinto Mü~~~~' da:nente regressivo, e que, tnc'idindo lut:a _ e, dentro de SUJS d!v~úas at,~l-

-Adolpho FrancO", prmcipalmente nos bens produzidO.'; bmçoes, cons!ga para os j5.<)tilQo,s bra.-
D6.l11el Krle er _ 9 em cada Estado, proporciona aos de sUeiros aquilo que todos pedem, ",q.ue 

g 1 • economia primária uma arrecadação necessItam e que l~C.s tOl prome.,ldo 
O SR. PRESIDENTE: real ca~ vez menor, pois são exata .. quand.o ~a aprov~c;a{) d~ Em.en~~ 
A lista de pres'ença acuse. o com- mente esses produtos os que meno.s Co?-stituclOnal l-A. uma l.Qya dlstn

parecimento de 19 Srs. Senadores. crescem, nos preços dentro do cou.. bUIÇão de rend~s entre ~s t:'êg escalas 
junto inflacionário. '. do p.o.d~r PúblIco: Uniao, Estados e Haven§o_ número legal, declaro abf'rta D M 

f\ sessao. Vai ser lida a ata. urante a. última. década os Estados umclplo,s, 

o Sr. 2~ Secretã.rio procede à 
leitura da ata da sessão anterior 
que é sem debate aprovada. ' 

O Sr. 19 Secretário lê n se
guinte 

EXPEDIENTE 
OFíCIO 

procuraram resolver- êsses' problemas Sabemos .que um dos pressuposto::, 
através de aumentos sucessivos nas fundament~ls 9ue.1nformal'am, o ca.p}
aUquotas de seus impostos, solução tulo oon.stituclonal <kt .~1;icrml1naçao 
agora nitidamente inviável de rendas foi o da establl1d.adf> do pc-

. der aquisitivo de. moeda nacional. 
Como se isso não bastasse a Emen- Tal pressuposta, entr,,..tallto, nã-o 

Do 81'. Governador do Paraná. 
eeguíntes .têrmos: ' 

da Constit\lcionnl l-A, de 19tH, retrrou mais subsiste. face à Inflação que a to
dos Estadas os impostos territorial ru- dos nos assoberba., frustandl) todos os 
r~ e de transmissão de propriedade esforços tendentes a equilibrar Os 01'

nos "mter-vivas". reduzindo ainda suas çamenooll públicos estaduais. 
arrecadações e subtraindo .. lhes a únl- A União ainda resta o re{:urso e:l!.
ca. a.rma tributá.ria de que dispunham tremo das emissões de papel~moeda, 
para executar uma politica agrária enquanto aos Estados não resta outra 
compatível COm Suas condições e51)c- alternativa senão a de apelar para o 
cificas. Foi, não resta dúvida, uma auxilio financeiro federal. 

Curitiba, 26 de dezembro de 1963. 
Of. nQ 745. 

Senhor Presidente: 
medida justa para os municípios, mas Uma nova discriminação dns rendas 
que deveria ter sido comp~nsada em púbIícas se impõe, Senhor PresIdente, 
favor das unidades estaduais, como de maneira a preservar a autonomia 
prometido fOra. naquela oportunida- financeira dos Estados federados, pro
de. porcionando-lhe.s novos oo.mpoe trl

o Senado Federal, instituição onde 
se representam, em condições de ab
soluta igualdade, todos 03 Estados 
brasileiros, constitU1.~e no próprio 
simbolo da Federação. E tem .sido êle, 
ao longo de nossa hist.ór-1a republlca .. 
na, o maIs fiel defensor dos princi
pios fedcretivas, 

Esta. a razão que me leva a dirigir
me a Vos.,*," Excelência. em sua con-

Acre.scente-se atnda que a União butários ou transferindo~Jhea a com
procura. assenhorear-se rIas terras da petêncla para. a. arrecada.;ão de tri .. 
FaiXa de Fronteira, atingindo direta- l:mtos ora. afeitos à órbita. federal. 
mente .:ete unidades da Federação, Estou convicto de que somente des
Rio Grande do Sul, Santa catarina, sa maneiy;n será possível salvag1.lar" 
PaJ'aná, Mato Grosso, Acre, Amaz.o- dar-se a unidade fede: iUva. S6 as-

SABAno, 18 DE JANEIRO DE 1961 

sim não \'Pl'f'mos os l!:':.tud-o' Corno 
P;;S,111anlc.:; de favure.s- da Un flç .\,.1'_ 
t,:Jmo célula,:, VIvas e a-tu:?Lní.,es, tr :J.\~ 
f13ndo CLm oonsciénria pelo e:'ll~:·,.n

clcc mf'nto do Brasil e de "eu pO\"o, 
Nl'sta oportunidade, aniecip . .lf:!i<1 

meu;; r-gl'adecimentos por -.;'1&, htjll~'o :-\ 
Jtenção. renovo aVo&>"). ExcP.êl1:?'u 
a" expre ~es do meu m!lis alto ap:·e
ç'o. e melhOr consiaeraçtlO. - Nf']J 
Bruga, GC~'ernlidor do Pa::aná . 

O SR. PRESIDENTE: 
O documento que ar,aba (t ser j~n. 

de auto~ia do Govel'nad'):.' do F~taào 
do PaHmá. focaliza a a~'·l-:.\'.untf ~1-
r.uaç-ão em que se vêm os Sst~(k' t"nl 
decorrêncin da inf!{J.çio, s;-J.1i.e:.lf,n o 
o que há de perigo.:o p,J.a fi. Pí.O:!e:·J_ 
çâQ ne&:>e progressivo enfr<tq1lecanento 
da." Un.:iad~s Fede:ais, ab:"i3<1d1.S, ('.lU 
da~ Unid~des FednudRs, ab:·i".l:l "". 
'm sua maioria, n viver como po:,~1.l
.antes dos favo,:e-s da União, dia a. 
d:t pe:-ú.endo sua autonomia poifti-:- 1, 
como reflexo direto dQ .;.,,~r.J.nJuJa
!1i<:-llto financeiro q,le S()!l'( 11 

Concita-me o Governador do E" t:ü~o 
do earaná ao que, na (l'lr1l!O? :,. cc 
_c1l'esJdente do S~nnC!o in.stitUlÇão on .. 
de se rcpre;:;entam, em COl! .Jç5t"i:I de 
absolLlV:.t igualdnde, tocWs os E.!'>t.l~~os 
bra.&lleü .:lS, tome as iniclat,\ra,:, ~'n
dentes a uma nova distributção "le 
rennas púbicaf, capaz de p:·o')<.J':··:.J1,!r 
ao'.> EsLados federados novos cJ.'l1;,6..~ 
tributárlúS . 

O apêlQ do Chefe do Executivo pa
ranacnse dev~ SUSCitar, em quan1o'J 
t.enham responsa·bil1dades nos destinos 
do pais, uma profunda. ~n-editaçáo. 
Não e de hoje que se veriflCa a ne .. 
cessidade de criar, com ll!'F;õncla, .{;m 
rodos os brasileiros, a ment~Utiadf' de 
horror à inflação. O ofícto em apr~. 
ço retrata em côres vivas llm dos as
pectos mais graves do p~ ~'Jlema n
flacionário brasileiro _ a sua <1~ão 
destrutiva. sõbre a. estrutuf''l. ,tnlltÍl':;O
administrativa do pc1s. 

E' meu intuIto pedir paTa o a~'-!.Sunto 
e, especial consideração e CC subsUioo 
dos Senadores Governa.d:-tcs de Es
tado, de moco a que, at.ravés de ~uas 
experiência.s, provoquem uma }lei fe\"t.a, 
Fundamentação ao pro~eJ.imelttQ ,~i.le 
d.-eva iTlJ' e. ser adotado. ~ 

Assim sendo, esta Presldênc~a lrá 
oficIar a todos os Srs. Gm:ernad'>res 
de Estado, solicitandO-lhes que se 
pronunciem sõbl'e a meooagem do 
Governador do Estado tJa.."s naense. 

Há oradores inscritos. 
Tem a palavra. o no1JN s'.!naóor 

Edmundo Lévi. 
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l SR. EDl\iUNDO LEVY: do pelo Presidente da República, atra-\ E X P E D n E I'>.. I T lE vés de seu representante. (Sen' r"",'s"O do orador'. - Sr. c a ... ~ 

Ê
eSid:nte: v.;']to ao tema de ontem, '0 .'r, Aurélio Viana - Se os tr~s 

flue será. constante da minha ação DEPARTAMENTO OE nV;PR-ENSJ~ NACIONAL Senadores, da República, pelo Ama-
'lIlesta Casa, _ fi. Amazônia., zonas. são do partido, segundo creIO. 
" No momento. a minha r~gião sofTe DIRETOR. GiI<:RAL do Presidente da RepÚbliia'dse a ~alo_ 
, con::;eq~ências da política erra-da do A rie. da Bancada Federa a C maTa. 

~ 
, da Am .A • • ALel!RTO DI! BRITO PI!REIR dos Deputados também pertence ao 

anco de Crédito a~/ .. ,ma, cUJa. Partido do Presidente da. República. 
~uaçao. vem estrangulando a. eco~o.. se V. Ex~ deClara que possui dado,s e 
Ia regwnal pondo em des.:t.S.<:~ '~ego CHaPII DO GIiRVloÇO De PUSL.lcAç6es CHEPe OA SEÇÃO DEI REDAoJO informações concretas que comprovam 

It. OdOs os que desenvolvem atividades MURILO FE:RR!!:rRA AL VI!S FLORIANO GUIMARAES a desenestidade, a pareial\dade: a de: 
lpe.s pIagas amazôn!cas, crhndo o de- ,sidia do presidente do Banco de Ure ... 
• ãmmo nas POPUlações e o desac~rto D'ÁR .. ~,O DO CONG. RE,SS. O NACIONAL dito da Amazôni~, acredito que ê)e já 

l_de orientação dos govêl'nos.locafs. IJ - estará demitido a esta hora, porque o 
8r. Presidente e Srs. Senadores, é SEÇÃO 11 Presidente da'República não delxará.· 

'Comum a todos os Partidos que indi- r de acreditar nps se~ cC?rreligionàrl~, 

~
ídUOS sem unia filosofia, e sequer ImpfooBo (111 oflcl,," do Departamento ela Im~',enGe: NaCIonal nos seus ,stL,>tentáculOs políticos. para 

i;em um compromisso--'partidário, se' \ ' acreditar num homem contra o qual 
peguem a hom~m -de boa fé, ho- \ BR A si LI A ~ V. Exa. profere um discurso que de-

mens- imbuidos do melhor pi':.>pôsito de I verá' ter. lia ·Amazônia. particular-. 
ervir a pátria. e ilaqueando. a :,)01.\ ,té mente, uma repercussão tremenda e 

tliêsseõ. homens; se façam passar pOl' J. S ~ t N A T U R A 8 I que alerta a Nação brasileira'para· fa" 
iJpatriotas interessados nos magnos tos que comprometem, í.TIclusive, uma 

~
Oble",as qué afligem as .. popUlações REPARTIÇOES E PARTICULARES FUI~CIONARIOS admiIllstraçJ!o, 

i)ras;l eiras. . -' ...,....1 t 
No. Am~zônia, OCOITe premsamente Capital • Interior Capital • Interior I O SR. EDMUNDO L1!.>'I Y - nus te 

Isto. 210 momento. Pert.enço ~ um ' Senador Aurélio Viana. até bem pou''; 
11' ( 'd j b t Semestro" •. oii •• ' __ •• c_ •.• CrI 50.00 Semestre ••.•• ., •• a... Cr$, 39.00 Co tempo eu também. participava do_ ar 1 o CU os represenl-Untes nes a conceito que todos 'fazem· a" re.spello 

. sa verheram. constantemente, o, !nu •• .:u_.......... ... Cr$ 96.00.Ano •• u ........... '.... Crl_ 76.00 do atual Presidente do Banco de CTé .. 
\desacêrto de detenninados órgãos que dito da Amazônia. Tinha nêle um 
f~~l atividades principais naquela re.. ~ ~t~rior t.!, Exterior homem capaz, um bancário COllSCl~ 
grao. . t ". 1.36 "','1 An er' 10800 ente, competente, zeloso e -honesto. O Banco de Crédito da Anw.zônia, 'no ' •. _. ~ • a: ..... : •• ~r. ,uv o ••.•• n ••••••• ,... 9 , Entretanto, em face do que observeI, 

·está sob uma dil-eção que vem fa.. das informações que obtive agora, nes:-~ 
!llhanjo criminosamente às suas fina.- ~ .' ... ta mh\ha vi':l.<'I'ern, ~ que' venh.o fazer .. 'jd '.-<1' A _ Exc .• ·.uadas as por. Q '-Ifior, que se. rio. s,em!!r. anuais, as ~ 

la aGes veru,u elrEls. A .l\ma.zvnia ain- ~ .A-. esta. denúncia de- público. para alertar 

~
" a se mantém sob 'duas vigns mestras e.!IiI!ia~nrâS· rode.r~e .. lo tom~1 ·em qualq~~r éJ,oca. po.r S:~S' m"8ses' .esta Casa: e'OS outros podêres da Re .. 
~e economia - a da borracha e da ou"~& ~11~: .. . 4 _.... .. :".. •• pública. 
, uta. E..."'1tr:etanw,.-a instituição que . Qu-ero, inclusive, dIzer a V, l!.~ 
.tem por fmaUd.ade precipua hemati- - A fim de pOSSibilitar a remes.sa de valare.8 acompanhadOS de qUe ooul;le agDra" _ já- ti.nha ouvld() 
r;ar e fortalecer a indústria "da borra- eSClarfi!ll!J1l0ntos quanto ir 811'8 aplicaçio, soJlcitanlOS dêi!.ttI preferência rumores que· úina inspéçã,o, feIta' pela 
,ma e outras pra.tiOfida.s na Amazônia "i"emêtl!.8 ·por meio' de -cheque, ou vale. p"os~a,l,- ;-e~(t_i40s·- .. ~v'!.r do SUM.::>C comprovou o ve;r$ª-eiro cri~ 
1,- o Banco de Crédito, da Amaz·õnie. 1'~sõür~·jrõ C\6 De~~tB:~~n~~d~.lm~rens,a Naetona.l-.· ."~. me praticado pela Presidéncla ,10 
~ ao inves de cumpri( seus verdadei-' Banco de Crédito da Amaz.ônia. ·Se ... 
.-os destinos. está criminósamente e,s.. - Qs suplementos 'às edições doa órgãos of1(lia1&_ .erlo fornecidos gundo citou informado, o '-ilustre se-
itrangulando tôdas as fniciativas e ::es. aoa assinantes_ sbmeriie', me4tania aOlicitâção. -''O: '-.. nad-ôr' Oscar.-Passos-"requereu à Cass' 
u-viar:do seus recursós para. ')utras fi.. - •. Co " - ::.,..- - .éópia dftSta inspeçãÓ, a qual- até hoje 
,?l<llldactes. d,eixando ao completo aben- - O custo do n'Ú~ero atralS-ado -ser' acrescillo ,de Cre 0,1"'" por não foi fornecida, porque dizem ser 
jdoJ?-o as produções de bor:-aclu e de exe!~iclo decorrido •. CobI:ar..le .. ~ó maia' cri' O'JiO:.' .... ' de tai signifiéaçã.o o que' a SUMOC 
r-luta. . ,apurou, que sua revelaçã.o causar!a. t 9 Banco de CréCU:to da Amazônia ,·até.um abalo nas nOOsBS instltuiçõé,s 
Ilao tem recw'SO para cobrir· um pe_, tiques. deiXando o extrato! de borra.- A juta cultlvada na 'Alli.àzõntà eCO- políticas! ' 
~ueno saque sequer. Vi, em Manaus cha completamente abandonado. nomiza. m~ll1õ.es d.:e dólares para q Eu, pessoalmente. até .que me dou 
"~~mercianteª em situa.ção de de~e~ No ano passadO por influencia do Brasil assim como a oorrn.cha, em. muito bem com o pres-idente daquele 
~i>ero, -recorrendo a áglotas, pagando TIustre Senador Josê Erfi"'.1tio- de b."1()-~ bOTa 'ãinda. l,nsmiclente- para: ~ ti,e estabelecimento de· crédito oncia1. 
~té. 10~ .de juros ao mês, para 11- rais e cio então Senador. n~..sQ-. pran.- manda nacional.' ~ Nada tenho contra S. ,S!l; preOcupo
~''.9.UJdar tItw-os- venc~dos. Entretanto., teado cOl-ega. José Kairala. o Banco' Essa política el'rônea, qu.e a d~reQ.a.o me, entretanto, como btru;Ueiro c.orrú, 
f~ssuem. borracha estocada nos' .u.r- recebeu' dos cofre;; públiCOS, do Te- do Banco yent ,seguindO, prov~cará a!!laz-onense. c01!l0 filho daquela re
.~zens d,o Banco no valor· de cen- souro Nacional. o suprimento de , ... Isem dúvida n baixa da produçãO. re .. grao que quer 've:-la. integrada no seI!· 
I d 'Ih A Cr$ 2.7=,000,00 de cruzeiros. En- duzil'á os· estdques e. oonseqüentemen. verdadeiro destino dentro da comuJ'li· 

enas e mr ões \.l.e cruzeiros; emi· vv ie obrigará () Br-a.sil a. ,exportar msis dade brasileira. Práticas (;Orno esses 
!tem cheques contra o Banco s~m que tretanto .só a uma firma. - e. se- bo'rra.n· a. e ' 'lffiPO!tar J·uta. para. aten- levam aquela gente 'aoO desespêro -de 'ste os ~,.,. àes'contar gunàn.- dizem h" Interesse de cert<üs .... '" d j . 
!li ,11>............... ... '" de~ .... ". neces::jd~des da fab;ica.ção de €Se ar, como ouvi, inclusive que· o ., Há di's '"'tem' unhei W11' come participantes .-t~ administraça-", d.o ,~ est . 'da I' t' 

v' - .... ,......,. r- \.4Q sacaria para a exportação do cefé.... .' rangmro am a 1. as lVesse exer-
'çlante entregar ao Banco de Crertlto Baneo - {) Banco entregOu' •.... ,.. Sr .... Presidfmte. 'Sts. senadores, te- cendo at.ividades que, embora ~')ciV'l1 

fP.a Amazônia 160 toneladas de bo.r- ar 1.200.000 ·000,00. nh:o conhecir~'lento 'de ftltos e. inclu- aos inrerêsses nacionais, Os salvaria 
'.,"acha, no valor de Cêrca de .....••• A Região ficou "COmpleta,mente dcs· sive; de nomes que 'porletia citar, eIl- de tanta miséria.. • 
>,ç~S LOO.()QO.QOO.OO. P~ecisando de 30 provida. Além 'dêsse d~""Vio _a.e nu- volvidos. em transa~õ-es escuses, pra- O Sr, Aurélio V.iana _ Permite 
lPlilhões para saldar compromi.fso.s de~ memrio destinado li Região, a Dil'e- 'ticadas pela presidênCia. do Banco de V. Ex'" maig um aparte?_ 
ititulas vencidoo, õ Banco' negou..se a ç&.. do Banca. aparece amoo uma ~s- Credito _da Ama.zônia'. Entretanto, não O SR. EDMuNDo' LEVY _ P<:lit 
!a-tendê·lo alegando f'alta. de recursos. péeie de protetor do p.\.antlador da quero decliná-los; apenas trazer essa. não! 
i' Em Itacoa~iara há. mais de 800. to- juta. ,FundOu maIS de sessenta Co- denúnCia la G'asa, a fim de alertar 03 O Sr. Aurc1io Viana _ t\ ImpreSSà~ 
l1~eladas de borracha estocada. E oS operatIvas. das quaIS cêrca 1e qua- 'podéres públleoo c.ontre. o crime que qUe nós V .... , .. a.moo: "o"bre o' Banco d-
,comerct"ntes que en~egam· a sua "or- r"'nta no Pará e as demalS em outras t t 1m \e t Ama Mil'" •. 

U> '"'. lO '" se pra lca a us eu con ra a ... Crédito da AixiaZõnta. el.""'a a de que- êle 
IrfI.cha. não - l"eeebem pa"l.J.Rmento. regiões. ' I zôni-a e contra o B,:'asil a- fim de ~llue se ,encontrava nwna. situação verda-
~c.ontece ainda cais_a pio::.: a' borrá- \ Exige, ent~etanto, a d:ir.eCão dó amanhã. não~ soframos as oonseqüên- deiramenté privilegiada., porque aqui 
""h~ só é cort~a_.e clasmtlcad,a de- Banço que' todo 3A.,t.uêle que se asso. cias danooo.s de todos êsses desman .. I!IesOlO, em ,Brasíli9:. se os.meus Olhos 
~;)IS de pagos -os ~p~stos d.evi<1os A c1a às coope."rstivas facã. uma deCI:~ ... dos. ' ~'. não se enganam. constrói êsse Sanc" 
Fazellda. EstadUa!. Dki se vlrem -ror- ração, assumindo a. -ohrigaçãO d~ de~;. . O Sr. Aurélio Viana - ~ermlte uma sede suntuoaa. 
,,~dos os comerCHmtes. que entr~a11). "vincwll.r-se de qualq,uef!. orgal1izn,çao V. Ex?' um" aparte? . _. Com 
a sua. borracha ao Banca; a e~ltlTem OU coffipt'omisso partidário, Na. rea- . O SE. EDMUNDO ,LEVY O SR. EDMpNDO LEVY - Exato! 
chequ contra o estabelec !iO prazer. . , O Sr" Aurélzo Viana - O Banco de 
. €s • . ~ _ lmen • lidade, o que a di:reção do ~anco esta O 'Sr, Aurélia Viana.- Quem nl)- CréditO da Amazônia ConstrÓi em 
!pal'!~, atender a t~ls C?n:Promt~o3, fazendo. no momento é óroJ~ar meia o presidente do BanCO de Orá- prasflia,· CapiW da Repúbl1ca. uma 
O Banco nega-:-se Slsyematl.Camence a núcleos po1iticos a fim d:e que seu dUo- da Ama:aõnia? . s~e, repito, suntuosa, dando-nos a 
desc~ntar êsses clleques. e a borracha Presidente se faça eleqer nara. um impressão' de que a sUa administração 
con.t~u!!. estoc'ada. ca~~~o 'gTa!ld.e car"o "público denrtó de~ algUns !.nos. O SR. EDi~UNDO ~ENY - sena:. elevara de tal modo o seu créditv; 
preJulzo ao. produtor pnmaTIO, ao ex'- \ <>,' _ . dúr· ·Aurélio Viana. éni todos os ear ... trouxem para êle depósitos tão vul. 
'trator da borracha - o ser1u~e1rD - E$.?8 :politica esm trazendo en: con·· tidos eJrisfer~i indivíduos sem !dea". tosos. estabe1ecera rel~t;ões tã.o pro-
e ao seringa.l1sw., e nenhuma. pro ... seqüênCia. a deoade <ia eoon.Ol!ll3. re- lisrrió e sem comPromissos. Aparen- fundas co~ OS se~s de~ositantes e,OS 
Vidência é tomada. gtonal. tam ser homem respeItáveis e capa:- seus deveaores, que podIa realizar um 
• Desviou o-Banc_o da.. Amazônia, Ee- 1;"ois não serã pOSSlvel manter e,?Sas zeg de serem aproveitados por aquõ- monumento· como aquê1e que aqui se 
gundo estou· informa.do, vultOsa un- COoperatlYas, dado o v-ilume r1.e re- Ies que, estimdo no poder, desejam encontra, honrando os meios bancá.-
!(lortância para finalida,cIes comple .. CurBOS necx;ssários para ·financlã-las, realmente realizar algo· ém beneficio ~os e 0_· crédito- bancário dêste PafS~ 
tnmente diversas daquelaS que eôUS- ~al proced.lmento est~ le:vandi> com. ç1a sua páirl.a, da sua regi.ão: ~\!3 vausa-nos' surpresa" o fato de. contr.9 
.tituímm o objetivo da sua. ip,st.ituiçã-O. 'pleto desáninlo aos juttcultores e se homens de boa fé aceitam a colabõ- o pe~ento da Bancada, CQntra.e 
cregou, ao ponot de entreâ.:tr gran- rlngueir-os~ e as conseqüêncIas se fa~ raçãõ de pr,;!téZ'..sos indivíduos sérios pensamento dos líderes e do Govêrnc 
des importâncias a firmas que "luda ·rã,o sentir não só sôbre a economia e dec:-~tes·. ,O Pl'e~id.ente c;to Banco da Amaz.-ônia, es~r à !rente daquele 
têm a. ver com a ,atividade ec-onô4

• regional mas, ainda sôbr.c a economia. de Crédito da AmazonI3, SOCIedade de ,estabeleCImento de crédIto um cidadãc 
mica da Região. pare. funda.rem 10- do pais e 6 própria segma.nca nado,. economia mista cujo maior capital -é I qUe vem comprometendo a adminfs; 
jas, :pera renovarem estoQue de bu .. nllL ~ <la. União, .é" inevitàvelmente, nomca- tração, Jnclusive ·da. orónrilt uniã6. " 
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~ o bom noma do Presidente da Repll- mento, realmenre, ... erviI;o da xo-
bllcal gllio. 

O SR. EDUIDiDO LEVY - EXato. Este o aPêlo que tonnu1o ao ScnhOl 
O Sr. AUTc1!o Viana - ltste, hei. ver- Presidente da Repúbli.C;ao-- em p.rL.'lletru 

dade e em. última. a:Jálise, se o mau- lugar, e a.OS seus colaboradores 1me
têm. ali. ê porque lbe clã. o seu apoio! 1 d1ataa - o Sr. Ministro da Fazenda 
Acredito qUe V. 'Ex~3, d", bancada do I D ·0 Sr . .?residente do Banco do Br:t.
P.T.B .• já ~ dlri~!rrun O';l S~ estf./.,), z.n. (Uuzto bem I U'UIto bem! lia,· 
dirigindo ao Presid~te da -República, . mas). 
B. fim de qUe S. _Ex' l:pj~ ~ imedi9.b.! O SR. P:U:[;ID~X7E: -
mente. r~cuT)trando· o c:Ctilto e E!\!- . 
v3.ncio o nCIne dê.:is:! eJ~a!1e~ec:mento Tem a palavra o nobre ~e.nad:ol' 
d.e crM!!o. qt:!~ e:c,. ll..'l1a e~:rr.!l';3 V~conc~los 'Torna. -
para. a Am.a.z.cntn c que L:.je ca'.!!-..t.1 O S!t VA,S ......... -X ....... OS -o~-mi. 
Ulnl G~~}:~o tão g7J.r..cl-;. e_1'.~Z:I'!ao. . ...... v~ ."'...... . ......... -" ~ 
se e,í,a. últb:].'l e::p:;::.:..:;'o d.:.~ PJ.l:lv:!!.S1 (Nio foi rer:~..{) pelo orador) -
quo V. ~:l vem pronunc;:rnCa. Acre"" Eh-. Prcs_.:hnt~. Srs. sena~or:;;s, o q~ 
dito que o Sr. pz;::"':'d~nl;c G.J. RepU'" I me ttl!Z â. tr:l:~"J.n.l Í!.- p:in:lp:!.lmente. 
bUcr. irá int::norr. o p:oblema d:) ~'-"-:r:'n1;nto do l1écimu 

O SR. m:rom:::.o. UNY - 'I'.am- t t~rc~iro salário n..ru fune.!onários ti
bém tenho e.:3ta c~::rar.ç:l. Ê .f!lS~!l-1 ~.s. militares e a"~rqukos da Unífto. 
mente par isso ,gue .~tou taz~ma.o 11 fJ.delldendo a me1L~gem Que a me 
den.lncia nestll. CasJ.. li fim de q:u,' Ie~elto foi envlada pelo S~nhor Pre ... 
não DÓ a Blnc-:!da d9. Amazônia, ma!!!. side?te da Re:çúbllta ao Cong~so 
tod:..l tquê1::s G,U- Em in~€r~e na.! N:tclcnal muito ante5; da vigília cf .. 
he3'cmon~a do B::,o. 0;:1 ne. Am120n1~, I vica. 
pos_~am ca!ab-or.a1" eO!lC!c-o, n;J unt1d.:> QV?'!'o salie.n!!lT. que essa- 1!lovaç!v 
de t:jlo:2.r o B:::.nco de CrMitó Q3. na v!dJ, sala.rlal ~') .~ú; V!~OU ~p::-ua~ 
Amazônia dentro de uma. linha tnor~l. a uansCo!"l1lar em lei aquilo que jâ 
cat::'2: de nle:ecer a oonf:ança de to.. re;>resentava uma trad:ção, t4.nto Da.1 
dos qU!lntos qneirani trabalhar ordeJ. emprêsas particul:lres. como no pró
ramente. dec~ntzmente; honesta.In<!ll· ·r ·10 Govêrno. Em diferentes época! 
t~. pe~o proól'€EJO d2.quela re:Itão. e sob. nç~es cilversos:, p'l.ga\'a-se um~ 

O tato que V. Ex8 e:pant-Gu. de eB- gratJ.flcaça.O extraoromária. ora. sob o 
tar eons:ruln!!o equi o B.lnco de Cré- D:0!lle,!ia abono. de ::tat31ma. de grn ... 
dIto óa Ami!ron!a. um:! b~i.l serle. dA t1!l caçJ.o eJCt!'a., ou de salário ad1cio
re?l-.nente es.ta idé:a. Q'.l2rO adiantar D.:ll, flté que a lei COll$zgl'CU um cti3. 
a V.' Ex:l qu~ o B9.-n::,o tem W!:idD! PüSiUvo determinando que as emprO ... 
tl'o,?e~os. lfil-.<:: v:nhn. rectP.l2rando, e!l.. ê3S p-articulares, IJ1~smo equelss qu'e 
treunto, a eonn=.nç!l, eo 1)0";'0, Em ja ",,!8vam o b~efiClO-, }J3.gas.senl obrl
taep', CO:lt ... ,®, do qua veto. à toDIt. g31 ::o:f.cmente t:SSe a4!cional de sala.· 
e~c:.l, do q".le ~e ~.3fli .expondo, do (f'Je' no., O que nf>.o ere Justo, o que n!i:) 
se 13!a na· t~Z::o, ~il uma. ti1tracií.o P,?d!a ?cr justo e o que era até inoom
cortry:et:!. A tt.l p::n~ó. Sr. Senador p~eenslve~ é- que O Govêrno determi
Aur~:"'::> V~nn:l. q~'t! c:.'lJ.rta ou qu:n- .n;sse ::~ particala.re,s a o!;)rI'iat~rie
ta .. feil'R p~~,::~a o zervll;',Q de cmn,- d ... de d~e pagamento e êle, Govêrno. 
prz:-::::-:: d:'7c:-.;-'j tos d::::i::lt;; b:.nC().3. se e~1nnsse des:a r.espo-DsabiI!à~de. 
con .1'::0. a ~1.~tO G'ô' C::d!"'o d.1 Amaz~ Criau-se inequivocamente uma de .. 
nio, ChL"'~'2'~ n) In:-!1t'lnt2 2'1):-CX:ro:u1.l sig~tl!ds..de he.:;sa conturb.ada vida S!L .. 
d~ .c~:~ &7 CC1,C':':),~. ~:t;'1~ o BJ.noo~ ~afial do P!"~. porque deter.ninados 
n.::.o r.:ir'le atende;-. f5 rr:l b:'ln~o tC'\~1 ~ :'Upt'S percebi.~m n.s vantagens e OU
de.· i:71~':,;; (L:: 37 _ C:l.OC: r:-J" AS3~m. trO,s ~gTUP{:S. tr.mbém perter.cel'lte" d~ 
a e.!:"··lJicl::{:.~ ~;.à~'c-:::;,:nte (,'iti>n~tl Go,,;~<>, er2...'!l com!,1leÚ?mente aban
E'E'U 1ll:::14~ t[}~O ,E.:tJre a r;;-;:r~ !l.rua- d~.dO~ quanto ao beneficio que a lei 
zót·Cl. . d .. teru~mara. 

A bOITccha vai sofrer B~ co-n.·e- 03. S~. SenJdore.s sabem que há 
Qtj.j,-:e::'i inevit":'r~.:.s C::_J d~:;m!l.:1I:fo, fiC1cl-onárl03 do G07êrno com servl ... 
deF'J. r"lt2 de cr~:n"'::l::':~. D~'.o- mllú ç~ .d; n~tut'eza igual, cuja vida ad .. 
1'1 V. :ex:!.: o pr6~r:o .oo~;ern"-.:b:- do ~m~ ... ra;lva é re';ida de maneira di
E~t,:>c1o do A!11:J..'::i~. ("ua é aw"?o r~~a. :e o cQ.So, por c:rc::nplo. da. E,;
pe~ :lal cIJ o.tu"l P:-~~c!=-i:t3 cio ~~:1;J {add dz F~rro Leopoldina e da Es. 
e do quem aIi1.s é t!? e::::nj.':"dl'(', ('1::l- rad~ de Ferro Central do Brasil. uma 
.",en LI que seu !::."Dl!~, O Trabal'::3t6 df re'1;~ndQ pela Consolidação das Leis 
f'z'!.:;;-e um~ :,nár.::~ s :n ... ~, ne·.~~nD. 'l Tr .... b1I?o. oJ.tra pzlo E5tatuto d<l;S 
do ~:c::i1:-n!o do B.:n=o dê.:st..:! di::S_ Func a~ .... r~.os. 
m(L"!':!:)s, em fac~ d~ um h':rgranta em 13;nq~á-t:to um ferro7iário re(!ebia o 
QU3 :l A<:'C,)c-~ll"":') COIll::.'.""C:al }:~:11a 9tf l sn~ ~lO, outro. com serv1ço de na_o 
Sr !:"n!stro da Fx:.:nda sc:o:rQ p:lr!l b~rn"f~ 11JJuoal. ·n§,o recebill ê&a justo 
a r-:-:-:lio. t':- e lC o. j::Govêrno não tinha ou .. 

t~t3 t-:1os t:f.::tm::o; :,e:~mel1te pe- k, 3, saída se n.,O reconhecer - e Quan~ 
Õi.c10 ~rro. mas qu..'r-em-c;;. ::-Dt~.s 139 cn\~rlque rodos deviam reeeber o 
de m,!,s r:.:d3. s!!ja feito U'1l pollc!a- ~ O,,, _ 
ll1ellt:>- dentro do BJ.llCO, para evihit S Q~ro di ... er, nao propriamente ao 
que êsscs recur50~. qas rerã.o C!lnali- t~~a~' nçns dao Congresso. que ore .. 
Z2~,';l t:-:;~~l';"'elme!1te paro o. Am:!.Zô~ ã en o o e.xame dessa proposl-
11ft.. nfo sejam novam:mte desvIados ~~~llnietá n1:l

t
S

ab
dea1!lxando a desCOberto 

dC'J s.tlS vcrd'ldeiros ftns ou p~or Bfn'" OS:l' ha-dores do Govêrno 
dll. p.lrn obJ~ti"os que no' ni'omentõ ~Ferante os funçlonárlas etv~ mlll-
n:'~: J:~s'>O dennn~i~r a esta Cs:sa, pO'1'. . es e autá..."tfutcos da União. 
qu: c~da Tl30 c.;,is:ç-onho da. nee;::.;;sárla. Outro sentido néo tem mInha. pre-
Cf'mT):ovaç:a. Ff:J.Ç'a. na trib·'.ll3 senão deprecar da 

M.:l~. ~,n~::es"6t'!o fór. p~Cnr€~ COD.S- Câmara doS D.eput.ados, (, exame' ur
t~t\..!('.l, C.C uma comiEz20 de InquC" aente dessa matéria. 
Tlt:-, o. cst':l C::>~a. t:-arn €1:tlm!nar o Que Quando ontem se -l:'eunia o C01é.:I!1l 
l§ ;e P'-':s.:1. qUe é um verd~d::;t'o eri... de Lideres. na. outra Casa do Ôon
ror: conf.ra a economia Dllclonal, ((}n .. BTesso. várias PropOSições obtIveram 
tra ~ s-;-rurJ.~cQ nnc.iOn~1. caráter 'Prioritário e nfo 1 nem ouvi 

.r::pondo o que se Pa.5S3 na Atrulzô- peJo rádio. que 8- mensa!!'em do pre .. 
nl'l fI;,e~te mO!n-€'.nto, em f~ce da paU- s..'<iente da Repl1bUca,. eoncetlendo-o 
tfc:J. ... -r.3n~a, cr..~'noS3. (lJ- Pl'es1<1~n· décimo terceiro salário &'),3 func!onâ.
ef~ da B?!'co de Cr~"Ito da AnUlZÔnla.. rt~ civis, autárquicos e mUltares d'" 
qlH':-O E!.1€.t~ os tJvd~r€s Ir.lbJIcoj:: _ Ull1éo tives.o:.:a sido seque:- exam.lrutd~ 
o Fx.::-f'~rn:i<;:.~!mo Senhor P!'e,,!den~e ~or aquéle C!ole-;rlsdo. de !.ano. tm,ar
da R;,pt'Jl eJ., ~ Sr. Uin'.;tro ~ Fll- ~a.r.:c!a. na Vida p~rlnm.entsr da pais 
zi?'rd~. e o Sr Pres!dente d.o R'!h;'X) 10 CoJr.:o. pC)~'ém, poder oS' cU:>.logar de 
nr?'~l1 - P='T.? (J~H"'! tO"ll:''1l as provr. UJ'tl3 CJ.Sa pa:-a 'OUtra e nos confra_ 
dé!"e~3S- n"-=~~;."árhs t!'!l':'d:atas. nft!:~ t~miU-r por inteiro. entendI que não 
tp,::,CI'J. c:'~!l"'l\ (lro, SUl t!lç~ ia. o I.ltlt'l.l tel1l outra alkrnativa senão a da 
Plt rlcT:-fl+~ ('I,. R'":'l::C-O de CrÉdIto 11.. t')rn~r pÚbliCO o flp~lo qua entendo 
AI"'~:,i\"'~, P '''''''''''':-r.d'.., m!''! -:nd::!fu'!!r.'\ .:11- n~o mnls p:,rtence aos' func;on~ 
cl'!;-r-"F'I) 1'<: (l~T:O, p'l.!'a oun!r cs r!os. e aos h'n.1J,lhadorC's. mr.s o nós 
cll.,,:,!!1r:'.' e C'C:~~:-.:.l' ::lU 1::; e<::t..:lb~I::c ~ e-:>'1-~r;,"S"s!.s+-:o.s. U:.W:l df>mon:~t."'lI.'"'1"lí.$: 

que. nesta convuacã.o extraQrd(nâria. Capital onde, no ano passado, nada 
i10 con~, assunto de tanta nlAg" oI!ie co-nstrUlu e que nâQ fOi cansoU- i 
nitude venha a ser a.precIado, prl .. dada; pelo contrário. fol mais e5\'a
ttlelro lá, aonde foi endereçada.- 1.\ m~ ziade. - dõ que .das outras vê?es. Ca..' 
tagem. e. em seguida, aquI. para. que pital onde ap2nas o Co-n,;resc;o pre-. 
I\livi-emos e3S2S graves temõe~ de uma càrlamente se reune. onde .a poee.ll 
erise fictfc:a. c;.ue l"ai se esboçando, Judic1ár:o cumpre o s:u d~ver, ma.! 
mas que, Sr. Pr-=-'·~d:mte. p:df-l'd ~r ~em e. né~á:ia co:,e...'iura. e par~ 
liebelada. com.n- c!J:~:!i:!~20 s::.r:Il1L. p~r! onde o Pcder E:recntivo. por mot:vOS 
parte· do ~n.;r:.sso N.:lcicn~ ch;.):a' Q:UJ me d!!,:-nso de enum:m:,!',' D:lO 
justa retvindit~.o. I ~e::ie a:nd3. se trar..õ!.:rlr e. eo q 'le 

O Sr. Josaphat UqrinTto ,- P~rm1te tU:) pntce, n:o quer n~!I1 PZ!l'5'l E::n. 
O no'bre orador u;n au-:'.l'te? I ~rlln3ferir, C.~d:.s ~1 c::m1;':'Õ:3 f:O~ 

O :jR." VASCO:--:-C:ll .. OS TuR:1.~ - i nu.nic:u ("~\U etl'l":::S: tl!l::-S. 03 Ó:'';: çs 
OJ::n muHo p~z::,r.· . Qua. realmente, fal':am de Bt8-sm" a. 

O Sr. Jo.;aE~at :'lC!r-!,ihu - :S~JTm'!o: C.1p:!!! tl.O PU:3. A v;;;d~d, é c:',:e-. 
cuvi em ni~!C~<l ho.'c 1!r..1~J.da, o. c)· tn1u:,nto o Minis~:ri!) dz Fr:.z~nd"! e 
lé,?!o de r;.dt>!'':;'; da CJ.mat'a. co reu- O B:tn'!o do B:?--il c,:n~n'Jarcã1 nJ. 
nir·~ ?utem. ;!ltra a.:; m~:éli~ d~ Ou.anebn:!"o., h~;ã <,p:.rutS um tc:,.to 
que tra,()U, 1n~.ufu l11e::tsa~.,;.m gover .. S'co'Y::'"álico 
r.'lmcntal re!aUt'.l co ~beleclmcn"'!.) <:> • 

do salário-móvel. e 'se não f->'"!.Qu en- O Sr. EdmiJn~o Levf _ P~:m·te 
gan:tdo é lJTecf?m:nt~ :l:3ta mm'"1!~ V. Ex:) um. aparte? (Af;mtimcn~o co 
gem que.o GO'7crno cog!ta. iamMm.d':> oradCT) _ V. EX-l)o fere cem ml1',à 
estab!!l~e...ment-:)_ ,40 d~:inJo-tCTcelro ll-Tcp:cd:d.e, a. ~itua;t.o d.l C ·;J-ta1. 
mês para os f\mClonário~q pub~lcos. mas,. na. re!1.lidadc se Dio lú fl"";:O.'·-

O SR. '·AS-COXCltLQ-S Tõ~RES _ n.amêllto do Exczut~vo é 'p9'QU) h lU· 
Pois nãO! ea. hou\'e um p:tnejamen:o pa~o. :1 

O Sr. J03-a.phat :'Iarll1ho _ A notl- muda.n~a -dro princ;p::s Ó~2.0.s da. 
ela acrescentavol. çue ne;:s3, reun:ão O! AdminLs'2'ação fe::1eul pera e~t:l ci
Uderes ha-viam co:nbinado dar pre- dade. Em ve-rdt::!!.e, se de!..'!:lnncs a. 
cedência. te.mbém a esta mensa;"'-em. mentslfd!:d:e- ccnt:al1zante de- Adn.tl .. 
para o seu pronto exame naquell. ea.- nlstraçao' e pJ..!'tlrmes p:lra a de!czn
sa do CO!1gres.so Nzc1om1. tralização na exceuç::'o contraliz·" "!os 

O SIt. VASCO~CEl-103 TORRES _ ex:cl~!v.::mente sôbre uma. cl'lenta('ão 
,Foi l!so que desejei e V. EX:}-vlu eom l1odercmos. em pouco tempo, fazer 
que c:mteIa falei a- re'l1}~tto, dizêfldo Brasfl.:a funcionar, rea1men~f', como 
específiG-nmente qUe não ouvira. nsm Cc.pit:ll da, Rept.blica. E' pr~!.so. en .. 
re!"a nada e respeito do décimo-tP.-r.. trc-tanto, que ~~ ellmine, de uma VI'Z 
cerro S31ãrio" No entanto. o dée1mo~ J)or tôdas. nqu11e velho vIelo de 
terceiro salãr.o é inndhívzl. é uma D. Jof.o VI pua quem ap:;nns o Rio 
realidnde, se não f&r af.en~ida, pas- de Jt.llCiro te pc-d'!l',ie. t7zer ol:;urra 
sará a ser uma qesimald~t!3 que fere co1sa, dtpo1s de Po-rtl.::;al. D3 corte 
o princ1pio c·onstltuc!onal CC (n:e "io ... que. ~ toma.'1ltos p:07id}nc!.u;; -pa.:-a 
dos s§.o ittuais perante a L~!" e <pIe que se faça. um trab:llho d-:s~cntral1. 
U9t'3 trab31hos igua1.s:, ne('estrlnmen~ tante na. ex~eu~10 d03 d~ve,:ec3 ser
te tem qUe h'l'Ve,. !e;nunl""a['6es i!nlais. vl~os que -ce e.:;t::ndcm PO? ~e:l o 

QUfI.!1to ao s~lán()-m6vf'I, sôbre -o !JZl'i, dct::ando à Can"t:ll t'.':len"'s a. 
qual !ak!u o meu no~!'c CO!~33 - f~t;'O Ol'ie1ltl-Ção, pcd'!rem~· tr;::~:, ·da n;:E:
questao sempre de'd'zer com ol"rtulhO eutlv.:> _ tamtdm EOU Zl'nc:on6fo <!:J 
para. mi~. - mes:re. Senador J03n· Ex:ct1tivo c e.:tC'l em D7:lt!Ua d:.:d~ 
pbat ~fa~nb~... lSZ' _ elCQ:::ntC1 suf:,,?::mb's p:\:a. 

O Sr" J sap,Hlt Ma.rlnho - Bcndad~ erc"t"r a or'e71t",.:lo t::".. "e-' ... "s deVEx> ·'0- •. , .. 00'''.". 
O SR" V hSCO:~CELOS TôR~~S _ e. ex~u~:,o em tD~O o Critério, n-a .. 

Podem 13' "ri . CIOD.!ll. Mas. enquan~ }:el·zi::t.rmcs 
.:,." c.;, o ~ S:::l.~ o v..r na Z:=UU~J. num' c'n'ral'za.'o "'''' .... <: .. 'va ne't" ue."sa pro}:n·f ... -o ar .,.. ' Y'"' ÇA.\,ov~_.. . '" 

l.1as o "u~ '~ê mO:e n"":>t .. trlb na egc::ntriEmo de CE!!li~l. o Bre.:II não 
I! jtl!t;mc.."1te a Pl'€~:-'d:'nt11, ~~ra ~ue pCd..er~ exa.pndir-se. . cUará E~~,?:-e 
ellm'nemos eri!~s, tnuif1<; Vê2:~s ê-r- ~mzr.ado, por~ue !!E para= admJtlr .. 
tifieials. que no:'p;n. p~rf:.<t"'m"nte, . e. um servent ... no J.er~rt6r.o ~e" F. o .. 
COntO O een~m'So do S~ri~do ê d~ Câ- l"Rlllla,. pp-t exemplD, é neceSS":lO • a
mara OOl Deo"lt~dos. S"f r~",:,lvidz..l:!" n~tCl'~aç~() do p~e:.!dente de: ~;,~:t-

O ·salárlQ,rn"veL S~ Pr~'''' nt e Q.~ca. l? .. scentreJlz .... ndo a. ex ... 'c.· ao 
Srli. sen9:dores. nf!'â.··urr.').-'cõ~",~'i+!\ elos serv.ços e f:cando a~nEnas a or;('1!~ 
tamhám aue evita!"á mU:1t()J" dl.<;!:'.lr- taç§.o na C!f1tal• ent:;o iunclon~;'.1" 
b!os s:.c:tafs e'!'I1 evo!ue-:o n:~.~ P'l'r tcd~~ ~ 6r ".:05 1!QU1, porque já hB. 
?-.tas o 1~1 sa:!árl0 tem QUe SM" d~s~ conolço-<.$ s~flclen ... es par~ o fundo .. 
t.2ez.do de!I:9. n:,o~osicª1) de ur,.,t-flcla. namtnto. desde que se p.a.neje. 
111 qu.e a.!Ststim<lS. n~ di2 d:;o o,,;-~m: O SR. VASCONCELOS TORRES 
o pr:melm m07!me-nfo. n~"h PJf.s. - Temo o np:ute de V. E~' com:> 
do funcionalismo -eúlJ"Jco d.3 uniJ.o uma. oo!abornção. \7. ~ d:rse que 
em 'Jma. greve de aevEl1'?n~b. Ô não ~e planejou, e estJ1 certo. Não 
P.od~ L?~islq.t-ivo pod~,f. êle 1>1"-(;0)1'10, se pInnejo'l por completo a trar.sre
d:lr o exe!llplo. eonee::1~nôo o 139 ~a. rênc:a. ela Capibl em. c:·rá~er deI!nl ... 
l1.]'jo, a seU] tUJlejc!J~r''!.<: tento da Uva, e é Por isso ,Que Con~re3sist~s, 
Câm.31"S. quanto o do Si'~ado 1l"~ vendo diluidas as suas atividades p<1r ... 
otIe !f: fbre U'M'l I1~lic:o de conc::,P:o lamentares, Jã se levantam at~ no 
.fdeolÓ'llco relativemente -a estn me .. se?tido da. volta. da. Capital p~ra o 
têrie. ideo!ó~!ca. _ fro"'o nu~~ffio de RIO de Janeiro. 
fr~r - no t~nfk7" d1 D~ito Tra. FnJa·.se fort~meDte,. e bate-.se n[) 
balhl~t.9. e Admini~4>"'a.ti'\"o. Pf'ito. que Bra~illa é irreyers1vel; que 

Ap~lo, P-lT2. a C;:;m~'tR doq, nepuw per:.nte o mundo chrillzádo seria. um 
tados, no sentld,., de que não ]e7e grande êrro o retõ:rno da C:p:~~l~ 
ma.is ({ranto à ft:~t'e!ra aue Co-mi:!('a, :.ras, o ~que é pref~rível? D:1r U=ta. 
a. fumc-'!'1\? nC>!te Po.ÍB'. O Con~Te~eo ~t-is!açao a êlS·e mundo clvJi/:ado 
bt'M poderâ fpnr o pe'J~l d" OOm. f ficar com uma capltal que nlo fun. 
b~lro! ehe~ar de manrue!!:'t em pu. clona. ou voltar para uma. o'ltra quo 
rrbo e ev!t3.r que a. c'!l""'l'rJânde .se já foi a. CapItal e onde t~do p-:-dcr 
!J.l!!.Etre. L<;to Co::-qUe o C1o;,'"!'1'('!:.o;o, C1U~ cs"'á, r~-81ment~ concentrr:.do? 
t'lnto prE'~amf'q e ri.efel'!d:l!1. ,~. t~m I Eu n~ o m.~. fHla à. corrçnti! cIa." q flB 
+!do posIção desMr.ads. n~"''';es: e.con. ltn:un Brnsllla.. S()'l apem: .. 'l um con ... 
t-:r!mentos, tem grande pare':l.. d~ form21da com BrM1Ua. Qcando {ui 
cU1pa, _ é 1ne71Í'':'~1 _ no. íl\)'Jt"cro eleito, primeiro Depu~ado Fc6eral e, 
em que o B!':ls!l v!ve n-~-e tn~"nt:'. d~p1)~· SenF.dor da Re!>úbli~n. s~b'J.. 
Nín~m me "C'd~~ "~n"'~"t.O'. se !Jei'fert.ammte. que aqui ter!!! (je 

bem. Cf"le a nc:so:'! cm'g:;;o- l'I~o seja ~umpr r com meu d!':vE!l'. Se pn,: '!l" 
"ntenC'fonal. ma'J decorrente d" nt"tu. dt.:;s~ p:;<rm3ne~er no mtu E::tado :,~.) 
"I'eza. do fune!on{'m~nto do Po1~r LO!- me terIa candidatado à C_'m:tl':l c:;~ 
.. tC;Ü!tlv", e TP·jn('try~''f''']e-'''+e n'.1],\,,1't Ci'!~ Dê!l'lt['d{)~ e f-O S-n~t!o F:rl.'" 31. ~.:-''l 
.. u .. , ...... : .... n.-,., .. ~ ..... r':'n nm b,rto. r",,~~C'l vend'o q\!3 !l d:ru~ç:o d,) r.C· . .J 
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~ .. balho é um fato irrelorqu[veJ, O SR. VilSCONCELOS TORRES - O SR. VASCONOELOS TORRES poli.s ou um pouco mais para Goiâ. 
lb-rebatível. Não sou contra. Brasilla: - E' .a. têcnlca matogl'OSoSen.se apll- nia, não !'8Z diferença. Br~ilia, 111-
~. Começa. pelo isolamento. Qua.l O O Sr .. Pedro LUàOVicD - Parece cada em Bra.sília. , _" clu.sive, MQ fêz com que Mmas Ge ... 
'Q:>eputado ou Senador que não df'.se .... que e. O Sr. Pedro LulIov[co - Permite rais crescesse. Pa,&ou a ser uma es ... 

I
'l' chelP' a sua atividade ao conhe- O SR. VilSClNCELOS TOR!l.ES - V. Exa. um "parte? péci. d. sublirbio d. São Paulo. -
.çintento de seus rep1'esentadOsl Eu.. Sem até a favo!' da. consolidação de O SR,. VA13CONOELOS TORRES e. longe. diStância', mas é. O leit.e flue 
Jtretanto chega, sr. 1?re.':iidente? Não. Brasília,. TenhO, porêm, de :;ex sin" _ V. Exa. perdoe, quero apenas er~ V. Exa. toma, ao alfa.ce que V. EX,a.. 
Chega quando há um acontecimen.. cero ao transmitir ar opiniã.o_ de quem tar um exemplo de que a Capital não come aqui vem de São Paulo . 

. /to maior; O Senado ficou conhecido nâo 'Vive em Sáo Paulo netll na. G'la- foi planejada,. Eu já me disse um -O Sr. Pedro Ludoviao ~ V. Ex~. 
lem Brasilia, lamentàvelmente, depois nabara. e que se transferiu com a. í'Sr- conformado l~Onl Brasília, não· uni tem razão Goiânia é terra de pn-
de um acontecimento triste que não mUia. para. cá, corno eu. a;paixo-nado, 100videntemente. Quando meira quâUdade. As 2llarg81!S de 
,quero relembrar nes~ instante. ~ fui eleito, .sabia. que tinha qUe vir pa.. Goiânia nUllla extensão de mais de 
! O Sr. pedro LudovtCQ "!'"'" perm.te Sr. Presidente, a questão ê plan .. â:a aqui, seja oomo deputado, seja 250 km/trunbéttl se constituem de ter. 

,LV. Ex~ um aparte? tação! Será que o nobre $enador Fi .. como sena.dor. V. Exa. não me verá. .reno. e mat~ de Drimeira. qualidarle. 
V ~ ns Tr'l.nn"nfo:! linto MülIel'l não Viu, comO eu vi" - TO~~ES 

t O SR. ASC'QNV"..1:J~ ~....,..., como prim(Hro signatário de nenhum O SR VASCONCELOS n..no 
__ Com too.o prazer. repetindo Camões: <Icom os. nossos requ-e-rimento; de nenhum 'Pt'ojeto, pe. _ Só queto frista. que ao aridez de 
~' O Sr. Pedro LudoViço - Permita- olhos \'tstos" -=- caminhões e maiS dindo a volta, da. capital :para o Rio. Brasilia. também contribui enorme ... 
me V. Ex~ lembrar que Brasília não caminhões carregando tena preta, Quero ver 13rasl1ia cOIlSOlidad9 t O mente para êsse esvaziamento crêS
'[oi construída Dara a atualidade. Ne.. qUe se diZia adubo para fazer nascer que V. Exa, não pode contestar é cente já não de ordem llolít!ca ape .. 
rulluna cidade construida para ser grama do Eixo Rodoviátio e nos ja,r- que, no ano :passa.do. nada se fêz pa.. nas mas de ol'dem econômica e .SO· 
'tnetróDole de um pais, o foi pata. fi~ dins dos Institutos? V. Exa. viu por·- ra cOMoUdar 13!ru:ília.! cW', __. 
Jcar pronta. em cinco,··seis ou oitq que se trans!leriu psra cá. como eu o Sr. pedro Ludovico _ Exato. AqUi, V. Exll . .sabe, é um drama. 
lanos. Temos exemplos na Austrália, me transferi - S. Exa, Senador, e O SR. VASCONCELOS TORRES sruador Fillnto Muller, quero que 
na T'.lrquia, com Ankara. e C'am.. eu Deputado Fadel·al. vimos caroi. _ Mas por (!ue? V. EXa. veja no seu modesto cole.ga 

na que ·demoraram a se tornar nhões carregadOS... Por que t!.ão agiram como Qquêle a sinceridade. Não quero de maneu·,a. 
entros popu1o.sos, .com tôdas as eon.. O sr. FiIinto MuIler - Sim. mas de Governador de Golãs. de. f,o,:agcn1 1 almuna. liderar qu'!.iqUeT movime.nto 

iiíÇÕes de confôrto desejáveis. O que adubos. sem demag,ogia, sem dinheiro, sem de'" volta. da. Capital, Estou impres
'acont.éce é que há senadores e dépu- O SR. VASCONCELOS TORRES - nada e com idealismo. e não coloca .. sionado com (ts estatLsticag que Vi, 
Jtados cujas familias não querem fi.- Adubas para plantar capim?.! ram Br.a:s1l1a numa zona. n'.lmQ área ainda. há pouco. No dia 8 de janeiro 
;car aqui: estão Mostumados a gran- O Sr. Filinto Müller _ V. Exa. que não est~~ coroa estéril que ai est!ve aqui em BrasUia. Fui para o. 
ildes centros, CQ-mo São Paulo e Rio; quer que a terra dê, S~m ser prepa .. está? ., ~. I Oapital provisória da Rel}ública, na. 
~ntão, ficam nes~ vai .. e-vem de Bra .. rada e adubada? Em tonos os luga- 9 Sr. Pec,ro Lu!,(.omco - M9:~ .e .. cidade de Petrópolis, no meu Eiitado. 

[
\Silia-Ria-Brasília ou BrasUia-São Pau .. r do mund V Exa ·vê tsso Na V~l dez anos para consolidar GOlama. Está. lá. há lIIl16 ou duas .s.entanas -
ilo-Bradlia etc. Entendo que aquêles as o..· . O SR. VASCONCELOS TORRES DeUs }>ermita que fique três, quatro.' 
~lque Se não conformarem com Brasi .. Espa~a - .selll contar a Rus:ila - _ E fêz. 'V. EXa. sabe que Golâ ... até indefinlqamente - e procurei 'VCJ;' 
.ilia, deviam renunciar aos mandatos que e o segundo Droduoor de trIgo da. rua já naSCElU vitoriosa. E Brasí1ia? o que .se tinha :feito no ano :pa5M.do. 
',em vez: de pretenderem impor sua Eur~pa, todo o trigo é fl'uto da adu- V. Ex!):., nobre Senador, Governa..- Não se fêz nada, senador. Fl11nto 
tlVontade, em beneficio pessoal oU de baçao, trigo é fruto do trabalho hU- do!' de Estado sem recursos, fêz MulIer: nem do ponto de viSta go· 
tsuas familias. Brasilia tem .!iignifi- mano._ As terras q,ue melhor produ- ·Goiânia,. Compareci à inauguração de vemarnental e prlncipalme~te no par
cação muíto mais profunda. Brnsília zero sao R? converuentemente pl'epa- GOiânia mas já consolidada porque lá ticular porque não há estunulo. 

:if-el>resenta a civilização ns!te Centro- l'a.das. Emmente colega, os grama(\Qs estava o Palácio do Govêrno, lá esta.. Qúem é mais amigo de 13rMllh?\ 
~pe.ste imenso, de grandes poss:'bi1i~ da 11lgIlaterra_ são preparados cmll vam transferidas, as Secretarias do Aquêle que d~ ~ verdade e_ (t1!er ver 
idades, tanto no reino veg-eta1, C0ll10 adubo, tambén'i. Estado; lá havia o jornal, o einemo., Q. capital consolldada on aque!e que 
no mineral e animal. Somente num O SR: VASCONCELOS TORRES _ V. ~a. teve o c.u~dado de !llandar Se entusiasm~ liricamente e ~e aqut 

'(rIturo de vinte ou trinta anOlS obra .. Ná.Q discuto et!õa parte. O adubo tem ex.amma! ru, condi~oes ecológicas e ~penas a capItal da. e.spera.n~~. -rnst .. 
'BUeiro vai ver o que l'epresenta Brll-- que ser' concentrado 'na terra para. ~pográflcas da r~glaO para qUe Golã- . Es~ra.nça, cousa nenhum B <:-

~f1ia para a SUa economüt e a civi. proCluçã,o Mas adubO qUf' no p~imp1ro rua Ee tornasse na<> um centro a.penas 11 está-se tra.n.sf01"I!:~ndo me desefPf; 
ilização do país. Não podemos estar pé '. tI"· h" adminIstrativo, mas também uma ca .. rança. Praza. aos ~us que ~e a 
i\. mercê do gôsto de homens, c?-e de v~n o ou na. ~r nlelra c u!a, pita] econômica pois para lá começa .. não $e agrave e v~a a: ser corrigido 

d ~ desaparece pela 'POlosldnde Cla. ter a, ram a- ir algumas indústrias. E :ara. .. na devtda oportunidade. 
lleputados ou sena ~res que .. por naO não é adubo ctJisa nennuma. PeÇ{) srua? Que m' das' ~_ pode haver ..... ui? O Sr. Daniel Krteger _ Acho que 
~upGrtar~l"!1- uma. VIda maIS pa~ta 80 eminente co!ega, a (IUeID tanto \.o!.1&- -.. P 
'em BrasIha, querem que a CapItal admiro. e "prezo que atente parll a 9 Sr. Pedro Ludovl~o - Mas lã. foi V. Exa está. coberto de razão. e-
da. Republica volte para () Rjo de JJl. I mInha mncericta'de. Não estou Cjue- felotaSumaVcAS'dacdO·NinCELOdustrsíaI.TO~~~~ atrdÓ~uaisd'oé T\1r.ur~arm~aisvi;Úirac1~~~ d~ 
ne 1'0 fuso é um absurdo absuxdo l' _ R. ~ -~ ~ ~ ~,~ • 

ue não se consumará. Séria até {) rendo qUe Bras! ta se eSVaZIe malS do~ _ ~ inaugul"acão de Goiânia é uma. que Brasflia. ' 
~aso de se fazer uma revolução :para que já s~ e~cohtra e5"l'azl~da. Est-Ou crihca a. Brasília. Não estou contra O .SR. VASCONCELOS ~ORRE.S 
11m edir que assim fôs,se. apeJ.?-as sIgumentando -dlfi.n~e de u;na Bra.sílfa. Quero que V. Exa. veja que - Muito bem. Mas quem petltu a VI .. 

P realIdade que todos sentem e que nm .. é preferivel, enquanto 6 tempo, ar_ gilia cívica? Parece-me que V. Exe.. 
fi O SR. VASCONCELOS TOMES guêm pode contestaI', Vieram OS ('.1- rostar a crítica internacional e voI ... foi um dos pregoell'os dela. 

..... - Pai nã{)! minhões com tena preta Que .aI foi texmos ao ponto de origem, e. ficar- O Sr. Daniel Krieger - Fui, e se 
Sr. presidente, aS ~alavra.s do meu. colocada, . e não ~erviu para na.da nos o:qUi el1'ados, como errados ..,sta- V. E:t:a. atentar bem ..• 

pt€'za-da colega e amlgO senador Pe- porque velO adUbo para. plantal'~S:1 mos, sem nHda fazer a não ser pro.. O SR VASCONCELOS TORRE...t; 
dto Ll1dovico, neste caso, não Se dt. capim. e nem caplm rut.sceu. ferir discur.s:o.s, eIabol'al' projetos e _ Naqúela ocasião era eu Líder da 
n-igeru. a mim de maneira nenlnmí!-' Acredito qUe na mansão do nobre agora, com a '''Hora do Brasil" a dar Maioria em exercício. Não há bta{1ue 
!Primeiro, porque não moro no RIO Senador Filint;o MuUer haja roseiras, e.ssa.a noticies. Fora. disso, Brasfita ê no que vou dizer, pOrque· nesta CMa. 
de Janeiro nem em SM paulo; se- COllto acredito qUe 'os espinhOS sejam aquilo que disse e repito: um -hoato não se pode fazer blayue; deve-se ar
gundo, porque a paca-tê,s de 13r-asília maiores' qUe as rosas. Plantar ~1'0 geográ.fico e, nada mais. gumentar com. OS fatos <la vida pll .. 
não me irrita.' Pelo contrário, faz .o:elras deve ser um hoby para. S. E:x~ O Sr. Pe4.f.ro LUdovico _ V. Exa. blica. Vou afirmar algo, não digO hu .. 
com que repouse aqui nesta fazenda Os politlcoo brDsileiros estão plantln .. há de convir que os engenheiros es- moríStícQ porque isto seria fazer Uql 
'f~dera-1, onde nem sequer () cant(). de do 'roseIras. _: E S. E~ o deve ter 1'() colheram local há m.ais de 50 anos, riclendo castigat mores. e não quero 
PárSRl'OS se_ ouve,~nem o canto do selras s. custa de saclificio Mas é a.1l1de. "no Oovêrno Epitácio Pei5soa. fazer isso: - nós, da .situação, fomos 
galo. nem mugidO d~ vaca. um deleite para S. E';:a.· 'F\)~ disso, incumbida. a Comissão os últimos a saber. Estávamos na si .. 
. O Sr. Pedro Ludomco - Já se ouve O Sr. Filinto Muller _ Verifioo Cruls. eue.ção de certos maridos ... 

I !muito: é que V. Ex~ fica confinado qUe V. Ex'a., no pou'o tem'I>Q que O SR. VASCONCELOS TORRES O Sr. Daniel Krieger - EnganadOS, 
!lo seu alY<wt.amento. passa em Brasília vive no seu apar .. Esoolhel'am !nutto mal. Os engenhei- O SR. VASCONCELOS TORRES 

O SR. VASCONCELOS TORRIES tamento, e dai sai' I\.penas para. o ros também erram. _ _ '" os últimos a saber . . <Riso). 
_ Eu não tenho pá..."Saro nem gado' se;ne:do. V. Exa." não conhece :Bra. .. tr0d s.r·

d 
p.~~o LudoVl~O - Cosem. e~- Essa a verdade. Tive oporturudade ?I 

. ã . .. ' SBlB,. ' .. . _ _ _ . a as e rvuagem, velO a nllssa...? estar "'COlll a imprensa que não sabla 
~ aqm n o cresce nada, nem tir.lrlca. O SR. VASCONCELOS TOn..tiÊS f:e~ aqui a ,ca.v.a.lo, palmilhando todM de n:lda. Tudo foi feito com tanta. 

O Sr. Pedro tudovico - v. :Ex~ - Realmente, aqui não passo O;; Sâ.- _ (lantos. ,Terá errado? Qutra. to-- habiltd9.de, à oonelfa, que femos s.ur~ 
está. inteiramente -enganado! Uma. bados e dcmings; sempre vou a Anã... rnIssao também composta. de eng~ preendidos, e hOje a· Vigfiia cívica .•• 
comissáo americana estudO'l o terre- polís. Goíânia ou para. () meu Es~ nh~f.~OS e técnicos ilustres do BrasIl, O Sr. Daniel Krleger - Estou ape
no de Brasilia e chegou à conClusão tado. ra.tlfIcOU a. escolha. Será que êsses' nas respondendo ao Presidente dai 
\le que a terra. aqUi é mUlto -bôa, O Sr, Filinto Mul12r - Digo mais homens el'l'arEllll? República, que dis.se vir para Brasi. 
melhor até do que a de muitos outros a V. Ex •. Não ê ."criHclo nenhum. O SR. VASCONCELOS TOaRES lia para a vigm. civlca. se há lro.· 
-lugares do Brasil. mo.~f.rQr a V. Exa. o 'ParJ:l. mim seria Senailor. os engenheiros também rua, essa iÍ'onia deve ser atribulda 

O Sr. Ftlinto MüUer _ Enf mlnha ~ ,prazer Imenso, ~Zl.tr ds. campa.· erram, Se .não Errassem, teriam' que ao Presidente da República. l. 
mansão, a quinze minutos do Senado, nhla de V. Exa. ir para o a:t-nr, seriam santos. ~ O· SR. VASCOiNOELOS T~f{-!aES 
Se V. Ex' .. 'lu!f;0! saindo daqul ~u O SR. VASCONCE:LOS TORnES Ainda ag,>ra leio MS Jorna.l.s que - Nem eu discuto esta parte. • 
ll1e mostrarei p&o;saros,. roseIras. co .. - Eu preciso ver uma r~. ~a man- ~:~o~ a:~~}~i~Sc~ P~~a;on; m~:~a~ad~~~U!'~~:~m-o ~~V:d~( 
bert.as de l'osas, lB.Z'anjelra5 crescrrta.s são. d~ V. Ex-a. tem C:llnm, ter.:1 pas~ previsões' técnicas e () edifíCio ruiu; não fazer ironia com as coisas sériaJJ 
macIeiras, pereiras e outras â.r ... o,:,es sarm ,os? - _ tlQVÍOO, como o flTitanlc" e outros do Brasil 
frutíferas. Devo dizer a V. Exa. qne O Sr. Pilínto Muller ... - Oe:php. te- construidos quase com infalib1lidadé O SE V.A.SOONCELOS TOR....~ES _ 
COll1\_manga colhida por mim, ne-"~a mo~, mas é trnto de traballio.. técllica, naufragaram. Perfeito: Reconheço :Lsso. porque U1Jl 

mama0. _ .... O SR. VASCONCELOS TORRES O Sr. Pedro LudoVico _ Queria di- Presidente não pot:-e fazer ironia, não 
O SR. VASCO~CELOS TORRtiS - - Trabalho em Que V. Exa. e.."'llpre- zer a. V. ~:a... deve fazer ironia. -Apenas tem o di. 

Manga, eu acreàltc. ~a capital não com!')ens3dor~. O SR. VASCONCELOS TORRES reito de se sentir ferido 'por quem in .. 
O Sr. Filinto.Muller - Se V. Ex~. O S1·. Filinio Mulla - E' tr.a-oo- _ Estou elogojando· V. Exa" pela t~etou _ isto poo,so dizer _ e in .. 

plantar; a terra dará; ~e l!~ Plant~ lho pessoal meu. Só tenho um "m~ cOJJstru~ão de Goiânia'. O fato de se terpreta que essa convocação foi t~ita 
não COlherA. , pregado. c~nM.rlljr tun pouco mais para ~~_ ~_igorosamente Com o marca pessoal 
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de feri·lo. Foi dl.::crlm1natórla, por-

1
1Qvra. que lhe ferisse a. moral. S. EXa.. bara e no Estado d"l RIo, mas, por I povo. Ma.s, no BrasU a realidade 4 

que, na verdaqe, ainda não ji.e podem apenas dispunha de um dispositivo e motivos óbvios, que não quero comen_ outra., muito diferente, e se tivennOf 
apresentar ao pais os efeH-os pO.:ilti... executava com maravilhosa perfeição tar nesse instante porque quando TIaO eEsa capacidade, pOderemos dizer en. 
vos, que acredito se venham a apre.. a defesa daquela situ!l-ção- que {) Bra- me sentir bem neste Parlamento irei tão que é a fórmula certa. Se o nobrf 
sentar. dessa convocação extraordiná.- 511 teve de enfrentar e que não quero embora. não o fêz. Senador Jooaphat Milrinho tem a fór-.. 
lI'ia do Congre.sGo Nacional., analisar neste instante. Se a. ela me S~ falei de Brasfl1a c('mo cidade es- mula, a. chave, então abra a porta. 

O Sr. Fel.nto Muller - permite V. reporto é para exaltar as qUal1dades vrurada e onde não te constrói, apa .. porque entrarei com S. Exa. pam 
Exa. wn aparte?, morais de S. EXa. e para dil~r o se- rentemente, Senador Pedro LUdovico salvar não apenas o Pal\lná a Bah:a 

O SR. VASCONOELOS T6..'1.&ES - guínte: o quanto po:50 lmag~n:"'r de podia .ser por antipatia, mas, se V: o Estado du Rfo,"S, Guana,hara, mai 
Com muita honra. . lIma fôrça. de clispcsitivo governamen· Exa. flzer uma radioscoPla do meu todos OS Estados da Un~ão. 

O Sr. FeZinto M1tller - Estou m:ll" tal o Cono-re"so, independênteme.llte coração, verificará O contrário Uma O Sr. AdolphO Franco - Permit:t-
to à. vontade para apartear V. F!Xa. de' convocação extraordinâria, se 1lpa.- palavra de critica. não é de ódio, é, nle esclarecer a. V. EXa.. que o of~c;o 
porque inclusivft não _assillei O l·~que.. recesse um tiranete ou um ditad~r, até, de compreensão. E' o desejo de do Governador do Paraná n80 pECa 
rimento àe COhvocaçao. Entendm ser poderia ser fechado por um batalha0 ver este. capital consolidada. porque aI) Senado que corubata a. inflai7ãC\ 
'êle, na época em que foi apresent~o.. ou, mesmo, por um grupo de com· c?mpreenco Os nobres objetivos que ma.s; que estude e 'examine a possíbi1í~ 
desnecessár:o, Não 'acredl~va, aoso- bate, porque ntn$uém joga. o peIto dItaram SUb. construÇ>~o, Mas aquê .. dade de se corrigir a má distrlbu:r[i1J 
lutamente em que o Pres:dente da. contra metralhadoras. les que Q fizeram foram os primeiros da: renda pública, Os Fstado.s têm 
República se ap::.ovei~e do recesso Na. ocasião em l;ue se votava. o Par· a abandcnâ.-Ia. Hso V. Exa. há de como fonte princ;pal o ImpO~to ds 
parlamentar para pra.tlC~r atos que lamentarLsmo _ e àquela épooca. eu reconhecer. Quando quer fazer uma Vendas e consignações, que é inf:R. 
ao ConstituiÇão lhe autorIza. Mas V. pertencia ao partida do Senador Fe- capital e .se quer consolidá~la, ela é c1onãrio, p,Ql'que acarreta. o encareci· 
Exa, sabe ..perfeitamente que o eS'Pi - linto Muller _ cbservet como as f6r- consOlidada, como V. Exa, consolidou mento do custo de "ida. Há um li~ 
rito qu editou a convocação do .c~m .. mu1a.s surgiam de um momento para GOlânla, mite de taxação dê:-se impõsto, O 
gresso não fol o de votar .pl'OpoS1ÇOr.s, outro. Foram poucos 0" que .votaram Sr, Pl'esi':-.;'!nte, nãó quero concluir que S. Exa, pede é que o Sf'nlH!o 
não foi o da estar, reurudo o COn.. cGntra. o pal·lamenta..r:smo; d1ante da meu discurso sem fazer pequenino co. examine uma nova d1stribuição de 
gre.sso em sessões, ouvindo di~cursos, ameaça. de ser fechado O C.ongresso, ment~r~c, à guiza de encerramento, rendas, o que importará ntllnu refor-
debatendo problemas. O espírIto que os arreglcs se fiz~rarr:-. Nao quero lao Of1910 que o nobre Governador do m.a constitucional. 
ditOu a convocação era. o dos que .en. desprestigiar uma InstItuição da qual pamna mandou a esta Ca'ia. O SR. VASCONCELOS TORRES .-.: 
tendiam que não deve:l~ ser deferIdo faço parte, à qual tenho de d.efender O Senado não pode ser um muro s:m. Logicamente, uma nova. discrl
ao presidente da República, nesse .pe ... c defenderei ma.s não acredIto nos de lamentações, Não somos responsá .. minaçã-o das rendas Só poderá. E'er 
ríodo de tempo, o direito de pratIcar propóSitos q~e a,'\SOalham por ai, de veis pela ln"laçáo. E '0 em:nente 00- feita através de emenda constitucio .. 
atos constitucionais que. êles Julg~ .. que o Sr'. Presidente d'a, República \'ernador Ney Braga, a quem tanto nal. V. Exa. há de reconhecer que 
varo que o presidente qUl6esse pratl./ de'eja o fechamento do congresso'j prezo e com quem tanto convivi na demcs aos Estados e Municípios. na 
car. Assim, podemos criticar a. eo~- porque tal não será felto - tenho ~cola. superior de Guerra, do Exér .. legislatura passada, não 'tudo, mas 
vocação, n:io porque du~a~te ela n~ao certeza _ e lndepende da nossa von- Clto pede Pl'ovid-ênclas ao Senado. alguma coisa. Tive oportunidade de 
tenhamos votado propOSlçoes ou nao tade. Bateu, evidentemente, em porta erra .. ouvir bem a. leitura do ofício de Sua. 
tenha h.'e.VidO debates no congresso, I Se na v:gíHa civIca êste Congre~so da. Não controlames - tanto nós do Exa. que pur~ e simplesmente pede e 
Podemos críticâ~la como um ato de ti1re.<;se comparecido, tivesse cump~do Senado quanto a Câmara _ as emis .. ree-lanw, mas nada .sugere. Estnr:a,. 
desconflança. que não sel"Ía cabível. com seu dever - como e.stã. c,?mpnn- sóes. Então, é hora de os Governa.. disposto, e estou, a examinar o as .. 
Mas temos de reconhec~. que 0'5 do e cumprirá sempre - e ~ao fôS!le, dores e Prefeitos, êstes muito mabi sunto, porque êle 1ntereSEB. não ape ... 
memb.'os do congresso, mdlf..:re!lte"l aO in. vês dlsEO, para a~ fél'la~ como do que 08 Govemadores, Que sentem nas ao Estado de V. Exa., ma~ «1 
mente pertencentes a quaisquer p~r. todos fizemos. inclu<;ive cu, hoje des- os de.n().9 da espiral inflaclcnária fe tcdo o Bl"&.Sil, princip.almente no ca..c.() 
tidos. têm o direito de não conHar fruroríamos de mftiot" conceito na congregQrem no sent!do do sanea,rr;en~ do Impô.sto de Vendas e Consigna-
e de usar dos meios legais para: ma.. opinião pública. A vet'dade, ,sr. Pre- to da no.."SB. poIftfca monetária, ções. que é altamente inflacionária. 
nües~ar sUa ~ão confiança. De modQ s;_dente, é que c congresso amda é a O Sr. Josaphat Marinho - Pennite Sr. Presidente, eram essas as oou ... 
que estou mUlto a vontade pOr estar f{ll1te de resistênc1a. V, Exa. um aparte? siderações que queria. fazer, no dia de 
fora d~sa área. Não posso compreen. Não acredito. não aceito e 9,tê re.. O SR. VASCONCELOS TORRES _ hoje,. nesta "virgília cívica. ... - peço 
der a critica. à. vigilia cívica nos tér.. lIo essa intriga mendaz, que :,e pl'O- I Com tôda. satiSfação. à Taquigrafia. que coloque a exoresg{io 
mO$ em que ela é feita. porque nã-O I ~aIa. por ai, d'e que o Sr. Pt'{>«idente I O Sr. Josaphat Marinho - Relatl... entre a!pas - onde não poderemos 
col".i'esponde à realidade. :t.s.se ilparte da. Repúb1i<:Q de,Oeja o feCham~nto do vamente ao oficio que o Senado aca. .. deliberar mas apenas deba.ter, suger'r, 
é uma homenagen: a V, EXa" :omo ICOngre~E(). ba de reCeber do Governador Ney reclamar e pedir. 
escl~recimento acerca do que ien~() Nrio. nãn deseÍ{t. o fecbam:nt,c de I Braga, do Paraná, lido no expediente Praza. aos céus que a partir da t"'ó'" 
ouvido e lido, I GongressQ que, se tIver que se. f~('ha- desta sessão, pretendo ocupar a tri .. xima. semana eu esteja errado. erre .. 

O SR, VASCONCELO~ :r0R.. ... :ur:s _ do. &erá por si mesmo e não. ~cr ,,~n- buna para. comentá~lo. E.se tempo d1&simo, e que pcssamos votar e dell ... 
Ainda ontem, em um mtere'5r:.ante tade prepotente ou por esprr~to dit.a- SObrar, vou exatamente asS'everar que berar; que o apêlo que fiz JnlclaJmen ... 
proórama de televisã-a, o nobre Se:la... torlal do atual Chefe do Governo. S. Em. acertou, e que já há. provi .. te à Câmara dos Deputados tenha. 
dor Daniel Kriegel', respondendo 01 um: Essa vigilia cívica, Sr, ~~~4etl~:- dência, no Senado, que pOde acudir ressonã,ncia e que o 13Q salárIo pos'a. 
dos mais brilhantes jornalistas que n~o corres~ondE'u às "uas fm!l,ldad~., ao apêlo do 1Q0vernador do Paraná. ser pago 'aos servidores civis, m1l1tares 
tralJalham no Congress~ ap'·e.;~nto,.\ Vamos agõr:t paTa o m~s. de fevereIro .0 SR. VAS~NCELOS TORRES - e autárquICOs da União. 
as NlzÓf>S desta convílcnçao. I que e pràtlcamente (} imcIO do cama· SIm, a prOVIdência ser:a o Senado Serei o primeiro, no CMO de e"trr 

O SR. VASCONCELOS TORRES _ \ vaI, c o al;sunto princ:pal ql~e me troU· controlar as emissões, ',' erradc-, a ficar feIiz, vendo o Ccngres. .. 
Tenho que acatar essas obse,"Va":iie~, xe à tribuna r~o c!,ia de hOJe, que é a O Sr. Josaphat .Mannho - Não. 50 cumprir o seU dever, êt=,te Con'n"es. 
porque part:dns ,de um homem que a.bertura do crêd-to .. especial paay o Não é só Lsso, ::'0 do qual tenho a. honra de fazer 
merece o re~'Çeito de tOda a Nlt~ao e na~(tmentc do 13" salarto e do salario O SR. VASCONCELOS TORRES - parte, Se eu estiver errado e a nt'liO
Que tem sõr!o, .!!em favor nenhum, um 'l16vel a'nda não foi votadO, Há ou- A providência s-eria a COlagem de fer- ria. certa, pasro.ret e, felicitar e<?ft
dos melhores senadores desta He:lú~ tras medidas, também, que precisam talecermos o cruzeJ.ro, com o que jâ maioria, porque um espirito demorr3-
bllca. ~er tomadas. Precisamos unir nossas e~tá em eX3me na Casa, quandO su- ta, reconhecendo-se com a minoria. 

O Sr FelinlQ Müller _ E' bOndade fôl'Ca.<:;. HomeOi> como o:, Se.nadcres ~eri o cruzeiro forte, a nova politic'3. errada. vendo certa a ma:rria, a ell. 
de V, Exa, FiUnto Mül1et· e Pedro Ludovrco. que monetária, Ou. então, mais corajo. tem que M filiar, 

O SR.. VASCONCELOS TôR?t~ _ têm valor inegável. para isto, todos samente, nas emissões, conceder .. se Com Isto encerro mInhas con?ldera-
Mas, Sr. pl'es~d('TIte, serei tão dp.s .. nÓS, Senadores. enfnn, devemos faz~r um percentual aes Estado3, porque ções, que con~ubstanciam o desejo de 
tnemoriado que não relembre ser jilS~ um entrosamento, mas nunC>3 a seI - reconheço que a. tese do Governador velO o Congresso cada vez mais elev9r
tamf"nte o Senador Fel1nto M;Hl~r viço de vaidades pe.'5~oa.is cu de con- Ney Braga é certa, a de que os Esta~ se perante a. cpinlão púbUca brasl .. 
Um dos que ma1s conhecem a y;da flutstas de cargos< ~ejam de que na .. dos e Munidp!os - arás S, Exa, leira, porque é inegável que êle n"'la 
poliUca. brasileira? S. Exa., '!"mo ture~a forem. Não podemo':!. separar não falou nos Municípios, ma,g eu falo não se situa atu09.1mente em posIção 
pOl\co", nest.e Senado. s:'IlJe oue, q'l"n- o Chefe do Govêrno do _ con~re~so - possuíssem parte das emi"sõe-s. EIl· muito favorável. 
do há uma' conjugação d~ fÔl"r:a<; Que deste país: Sp. somos podêres har- tão os Estados teriam um suprimento Era o que tlnha a dizer, 01u:ro 
realmente tem base e se'!;urnn,~a. e,';:~~l::l mônicos e indeoe-ndentes. não pode- necessá.riC, um percentual ou uma bem! Multo bem!) . 
pOclf'm, independentemente de vig-'Uas, ruos prescind'r do diálogo com () Che-- parcela paro. suportar os ônus da in- O SR. PRESIDENTE: 
fechar o Congresso. fe do Govêrno. e estrunos v~ndo que flação. Mas êste Senado. por fii 56, 

Tem a palavra o nobre R<>-n ~ ("11)1" 

Daniel Krieger, como Lider da MJ1')
rja, 

O SR. DANIEL KRIEGER: 

S, ' Exa. e eu somos de duas p'''ra.. t\<;5:e diáloRO encontra um muro pela não pOde resolver, em que pêse -
ções ,embora nos encontremo;,; <lf"}ui, !'rente. Faço jm:tiça aos ncbres se- faço questão que V, Exa. anóte bem 
no Senado, por um acaso da vida na1ores, - sei que o qu.e depender - em q~e pêre ao aprêço, admiração 
poHtica, Ninguém mal.<' insuspe:to uo rio Mn tmlJalhO, da sua açao e da sua e simpatIa pelo Governador do Estadc 
QUP- eu, pois era acadêmico Je Dl .. at11ação será feito. para entendermo~. do Paraná Que é, realmente, homem 
reHo e S. Exa. ChefE! de políCia do 'Mas a. sucessão presidencIal velO 1e bem, capaz, mas se V, Exa. me (C01no Líder da Minoria) - EXce ... 
então Distr:to Fede:-al, para lemb!'\lr .. muit.o eMo naia 3"\ nms e agora. Se- oermite, bate em porta errada, porque lent1ssimo Sr. Presidente, Srs SenD
lhe oue, n!lquela época. Quando os nhcr PresidrntE'. prOCl11"a~se esvaziar não é esta que irá corigir a situ:-..çl0, dores, um aparte com o objeU ... ,o sim ... 
acaMmicos snfam à rua, para dc{en .. p.stlolar, in,iurlnr. dim1nu:r, l~{)lar O Sr. Josaphat ,,"fartnho - A porta p]es de amenizar Os debates, obri?9 ... 
<ler fi democ:acl'it e a Uherdade, "1'11- '1Quêle qUe pode ter detritos. e oe; tem é esta, ' me a ocupar Q, tribuna do Senado da. 
tas "ê7,cS iam para O cárcere, como >tI!'..c: que noc;,"!lll. c~rno P(1)COS Chefe." O SR. VASCONCELOS TORRES - República. ' 
eu fui .. , t!e Executivo nl"stp Pais tiveram. :'ar9. EnUi,o temos que reformar a COll.,,>ti- Quando dJ"se que é multo ma',s. 

O Sr, P-ilinto MUller _ Não no l~..s.. l'(to!'l{'Jdade de di::tlo'!nr, de se en.en- ",uicãC', para que o Senado po."sa 1'e- agradável a, vigIlia cívica em Petrá-
trito Ff'deml! d(>t' de ollv!r e ti!' atender. -"olvpr pssa sItu''1cAo, Tpnhamo' entãn poUs, respondi ao Senhor Presldent-e 

O SR. V.~,SCONCELOS 'ÍóRRES _ O que me t"Ot1X'" fi. tribuna. releU- a COra~em de assim azir, o que, aliás, doa República, que, lrônic2mente. ao 
Nrl Gl'fl.nab~ra de hoje, no então Dls- \'('.mf'1'ltf' ao ca~o do 130;> salárIo d(s já devh ter sido feUJ. 1!:s.se dispo- chegn.r, um dkt dêsses a Brasília d1s c e 
trHo Federal. <:!erviriore::; clv's. mi1ita"e~ e autál'qui- sHi\'o constituc'onal é 11m ranç.o imi-I que vinha. participar da vigi1io rfvioa 

S, Exa. D>3.'SSOU por 9i'luela fase e ~)~ da..<: Uniiio, (o uma prova de qu~ o tacionisto!l dos Estados Unido~ e tam- OrQW'11Zlv'la pelo Corn'fes"o NRr1onal. 
consP!!:ll1U algo q~le muito vale para ('om;re!;S~ t:!orlf:'l'h, ter-<'e sa10.o mu,ta bém da In~laterra: o Senadr ficáva O Sr. Vfl,~ccr._celos Torres - Pe1m! .. 
l1ln o('ltitirr _ firmo~l,o feu concpito ht>m, 'P~fprin fr" "vitndo G prl0S5-Dlem P'''110 fUJ)prjor, f' n50 perU.a de~- ita.-me IlD?U:"'c: um c.o~-rtc. - (r.o~ 
de hcnestidade. Nunca ouv: umft pa- d3 ~r~)~ QUe ,c deflngl'cu ~n Guana- ce:. p~ra rt>SD!ver os problema-s do \aqlliescénc!ct do orr.i'o", - V. Exa. 
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r~.'~ ~:.tr.;l:nt::> vnt d.'Scu~·olve!' con<;ide~ fs,ezlnhar a ~i t;rópl'io." e a d.-est~~UJr \ qUê. se :09.0 ,a t;V(.;. uc::s feito. (Jb.:;er.,; lZICSSO - d~ qu.e rrp!'!::3cIlh.1';\,S. em 
:;;:-~ '" Cit~e'" nl1"J rI'" cuv,r com o r~-: 6. ins~i"ui\,éo a que pertencem. O s.e-\ i\.lrialLGS o P~,':':,":lO é,:r~~J.:Lu ;l;)r:'al e ~,,,,~,(~.:.:..~, a ct~'.t4dJ.<::..::!\ t~ h_':1-'".st.{i.ade 
t ~'!{l e o ccatament-o de setnpr-e. Li nado lia R~J)Übl1l.:t pela prlmell'a "07.;. mnhi!..ua .:..[;.: ... <-..0 t,...,:a ::..:10 t'er'.Uz.~Qa. e a ... ,:; .. .:' . .:.:.11,['. naClon~l. _ 
c':t ... ll.~?.J.t:: }~:W, ].~í:lS tive O;10rtU- sr. Presidente e_8ft). Sêlla,::iOres, c19J- .0, ,:ir. \i(l!CJ:''--~~:VS_ "',l(),~~eS -:-: ~Ué'i" I :!J llr •• V.2S;;~ncc~os :iúrres - Estou 
n~~::", G., ('111-~uIt8.r o 'p, .. e,~ldehte ela c'.é a restRuraçao do reglme demO- :'llter ltl.te, func 01):.1,1' ... ), ",a p.rL.jUIZC à d~ 2.C:"';'(..O com V. E.,'{J. . 
R:::p.,-;\';\'::t Ao r:.s~el{o d::;:;~a visita~ e Cl'<'lllCO, fez uma convocaçáo, Há. nove ::\rtç[.o! o O ilZ. DANlEL K3,lF.GER -
SU3. fl:c-:;:ncia ... d;clal"{IU-ffie que. jJ.- anos que scú ten;'l;dor da ren\]n!1:':.t. O I:;R. Di\!U.r:L Kl:IfGF.3- - V. '3!'. F-~€5idente, já dei - Cl'c.O _,de_' 
m:' f' re :'.1l<nif2-,,:tr,1'8. enl ral fcotido. Sempre andamot a rehoque das de~ ZA';:,. n .. o 1'::>)\ scnJ.o c,:\!·ro;;:-tu na S'.I.a.1 m:..n::::.:,.:a,ç":I'::;:' Cl2.':P,3 . e p-:~ç.'..s.as· c.e 
v. r-h~ .• S'lbe qqe vi1te!uos de"sgraça- Ci!:QES da Câmara <los Deputa1ó3 J.lbum·~n(qaJ.'- ". pDr~Z!e c:H1V'ocaznc.s o Sen:tà.J da Re,:, 
ti?:.\' -\::! n<:.::-'.-w ~'cra de i11trigas, em Nun:a p'l'otestamos e nem tive:n0s).u Sr. V, ... ,,<.: .. .mcebs Türr~s -:- Pe{i1~ 'pl,r).~;;.2. e. t.'1.ro lac.to~ ccnv...::eUaHJS·O 
(J:ll.~ .::e pl'o.Ci.Wa; Uf~Eta.r a bo.a convi- uma palavra ind~licadn com .p.(}3:íOSI tl1l. q~:; V" .E!:~. ct~,: ~~~~~ r'S; e exatQ!! Con;rc=>so Nac.onal. . 
",flnc:l1 e o entém1imento. entre os ho- companh~il'05 do patal'lomento qUI:!,o O: ;::H;~: l'!'"7:r-.IJ.ilL .b.R_t,'.,,,-,:~ rl~·· Ja· , Nf-.{} tiveUlcs o _eup2nho d.",} votar 
menso Corno o nQbte S,en-adOl' _estl! cOnvocavam pEtal.' uma se.ssão extra- ma!.:>, .ufH·Ul~l_" qU~, ,. ~ill1c .• o~.,du. o n:mhunu .lei. Q~u-"m .::e d2.:wel' no 
ama:ln~'ecjdo ne25e embate, como um ordinária. . Con,;:~:,,> Ite~~e p. CJUJZ9-__ a Nu.Cão, .9 'l-txam9 do requ;:!r..melüo, de cOnvo:::a. 
hD!U,:-m que se_ tem' p'-nrtado na vida O Sr. ,.[osaphat Marinho _ Per· íf~~ c.€cj~re! é, ~::~, .se~ n~oo tlve.'iSemQS çfi.o. verá.. Q que .quisemos foi eOr.,s
vúhl'-(!'a- cotn ás c,'3;l'aGterLsticas dA- ho- m'ite V. Exa. ,um aparte? (Assenti- lellO a c.eonv.ol.a~:t-O-. u:;;o .efia!l~o.; ne .. tltuir, na, 'expre.ssão. leglt:m'a <1-0 vo ... 
nê ... ti~p,d.e e da lloa atuação parlamep .. mento do'oOraàol') - -Pal:a que não n:t:Uin1<l: a-2~p&~ Z nellhum orlJJtH.-o de có.bulo, 'lm-a, vi~ili:l, cív:~a, o \.lo;:que, 
t . .1:-, ró qUéria pedir que, V. ~xa .. em- escape a particularidade aos esclare .. ler te,na ~ldo ,o"adoo.; . v ~ m::::s mter'v:a!o~ da::. seS-õõ~ leg..slati .. 
tQra respondendo C<:Ima de (lireito, cimentos que V. Exa., está prestandD pOI!au_"o; oS_e .t~ te~ l) a con ocaç~o vas, o Sr. presid~nte da- Re-púJJ!iea 
po.::Ql1e não foi. -confínu.;J.da. neqJ. des.. devo dizer que não fui signatãrio do e a Naçao n!3.o. ~.;~e n .... nhuma desp_ ... ~ fica "Com .algumas. atribuiçã:s do Con .. 
ID';!nUda. a, lloticia. pelo men~ tam- R~did,o de convocação .. ~as quero as.si- a, ~enham .preJ.~l.~.-? tev~~lpelo f~t.~ gre5SC'. entta 0.9, Cf UI. .$ se :inclui a de_ 
b.ám acatasse a minha inf9.1'U1ação 'naJar, de conformidade c0111 as obseJ."- ~e n.ao ter Sido \~~ ... ào qu_~_quer P o cl'etnção da... estado Qe SltO. ' 

-%lfste imtant=. eve?tualmente ocupah- vacões que V. EXIl. vem f-9.ZendQ Que I Jeto. ~ , " TEmos mentôri:l . .Embm'a a memó~ 
do a liderança d~ Maioria: que a Pre- o SenadO. tomo)1 a. iniciativa da con- .. ? Sr. Va3c,!ncelO~ Tc,re~ - °i%re~ r:a' dos horn.éns seja, pre~ária, o epi-

. sider.te nãq maniie:tou em nenhum V.QC9.ç::;'o realizando-a 'Por um ])Yoee-s- lLl~~Q morai e paI do que o f an~ sÕdlD e recente': --o Sr. Pte:..iu\!nte da. 
instante: s;equer, o des~jo de vir visjt~r 80 qt;le não trouxe c;mus algum nevo C8UOSR DA NIEL rmLE'"'EíR _ Pr~_ Repüblica pediU o estado d'e sitio. ,.' 
o Ç0ngre,s.<:o na Ifyigíli~ ç~viç-a"j com ao Te~ouro da Republi<.-Ya,. .09. ,. l;,:'W' 1-. - •• '-! s~à ,,~.,'" O Congresso,. através !,lOS seus rell!'e-
aqu2le, f\~e,cto ,fl,ll_ttlOrí.stfc.o e até de~ lU:Z? tpo. a f oU~"l'a C01.s~, li: e~~ sentantes e de um i1ustre liomem do 
b~c.hati'\9" ne ~enti.do de desprestigiar Q SR.. OANIF;:L. ~IEq.ER - V. aCllaçoes ~o ... e~te-:. aue ",e lançam ,PSD, conseguiu tirar da pedido de 

EX •• tem tÔ,àa • razão. Eu ia dizer contra o Lcn-re"Q d O çon~res::o perante a opinião püb1i~ <. :":::> -'".. _ I decreto tôda.s, aque-las peculiarida ~S-.. qUe ness, e longo, tempO em' que exer- O Sr Vasconcelos Torres - Nao C~_, Agra.deço ? V. ~X<l. me te],' per- o··~ que o GDl[êrno desêll:ava.· tran.sfor_-
mlt'dQ esta!:; cpn~ider~çó.Ç!s, e PIV5'arei ço as ativi4,ades parlamental'es, .sem- 1>0

0
', fiSRlm. 1""ANI"" ~R' r~G' ER _. msrido,..a ~um itU;titutQ legal:. Diante 

3. cuv{~lo, c_o.:n o aC'ltªmento, re~peito pre se faz a. copvQcaqão com (nus :;:>a-, • J."o i..L lõoJ.J .... :..- ~_ • '1 dessa realldade., o P!'eSdente da Re-
. e ?6mirar.ão. de sempr~. rn Ç\ Repúblic,a, com_ 'Pa~ament.o de CDmO se e~;La Casa. tô:.>.o~ u~ v3}ha- pUblica env cu um,à m~nsagem diot 

O' S:ft .. , Q{\NIE{L KRIEGER _ Agr3.- j:\.juda de st,ISto.. Ne.<?tã hora, o Sena- couto que- i;e serVlt,se de mteresses zendD ,que, nã'O niaj.s prêC.isava do e.s .. 
d"ec_o Q apor,te, ge.!\el'o,iio e delic'"q de do da. República.. dando um. ~l{emplo e.s-cUSOO. , o. '. tadQ de enteIa'ência. " 

'"t '1'" que deveria. merecer Q respeito da Na- O Sr l asconcetOS Tôrres Eu -v. l$x".,'Infeliz.~en,te,. nã_o t,en,ho· a d _ , __ .... - I peuunto aos. Srs. sen, adores e',per. 
1-1- •• , _ çáo e. soQretudo.· dos: integrantes Q noo d ~O uso --..... 

f'3etl!qc.~ de -p-t1v3.r do. .s~greqQ do~ Pqrlamen,t.Q, f~. e.ssa convoc.aç&,o, "-& ·m -R' EGER ... g,unto ao l)Dvo brasileiH): se o Sr. 
deqs8.3" reserva.ga, {\OS el~itos; devQ li- abrindo mão de vantage~ m.aterinià. O SR. DA EL. K ,I, . - Pre.5ident.e da República est~ve.sse in ... 
mitar-m.e à,s inforp1.aç9~ da irnIll:en~ a Sr. tlaseon,celo.s Tôftes _ per. corn~ hOEflI~Ul.~ eonisto I!Jngué-;n me vestido do pOder de decretar. o esta
s;a o A impren;a. fêz estll afírmat~\'a emite V. ERa. um aparte? sup-eH~, sao prm~ipl~s e. deles mw.me do ,da titiO .. não. o teria decretadó na
e\J,ne\a me_I9.'U\'o, , O SIt. DANIEL KRIEGER.- PoiS afasto - l.am.als tomo. um~ 1declSão <r,ueta caDJutl:tur~? E.' evident.e qUe" J* que o lIustre ~íáer cta • .- M~iol'ía. - d~s.sa man€ll"a.: n!m ~eu pa.t.:do, q_ue Sim., E as cQnseqUência,s te .. iam s do 
que E.e decIH8., no caso, na ~itua.qã(l na~. Sr. Vascouqelas Tôrres _ Vo 'f'r.~ nao é uma eX1Veç,3,Q, neste Pais :-:- :CX10 as maiS d~trQ5Jl.i. Inclusive teria 
se m3,ridQ eng,anado~ _ e g,eralmente p!"àtie,a,mente rE:.s'pón~e àS minhas o se~a~~!; jia R:I:mbl1,;a 1~:qs~ a...<::shu sidQ ind1SCunve~ellte a.tropelada a, 
0,3 ma,r:qm ~%,O, en~a'D-ado.s Qarquç qUE!- c;onsideraçôes 'cQ~, !]luit.a elevação e ---: ni!l",U_l(l ~u ... ; lC"'",uP'."tar~ ... e C:1U 'I :J.u1.onomia dos Estados da Gllana ... 
rE'm, ltOiS, na re~Utta:de, quando não d~gl1idade. A:genas o "marido ~n~a- d~nr..e ro dll. Na~~Q: _ d_sd€: qu_ a ele bar_a e de Sã!) Paulo. . 
qU':!l'em, n€o 1"ão,~ngt;ln~(lQs ~ pafsa- l}a.cto".o- devo .Qizer _ foi o Senado. n;w ten,tn.mos dl.reltq pelo nOSSO tr~ O que o Cong:res.:.o fêz, PQU;, foi 
rei a tef.ªr"Qptro<: ·çon:ideraçõP!=1'. Faço qUeSt~ que se gen~ra1ize: Foi & balhos 'c e o ~r e - um ato da vigília, procuran::fa res-

Fui, S~·. :p:e--ztdente, Srs. Senado- imagem e isso seria. desnece.ssPc,rio fri- O L. !qs o,,!c l s To r s - _Na~ guardar cam, serenidade, ás iru:titui-
res Q auror ... , ' sal'. Quanto ú ajuda de cust-o. devo estcu, du:~Ud~ ~~~. nem a V. Ex çõas õ.emot:rát~ca.s do ?alE, Que im. 

Q $r., tr'aso.?nceloS _Torres V dizer a V. Exa.. que o RegImento e, nem ao .:.eu -a, I O. T porta o Congresso não ter número? 
E . O SIR. D_1NIEL KR.IEOElR O'" t é P .'- t za; permite outro apart~? ~ Constituição determinam que se Q ero fr;~~'r a V Ir: ~ que se Se~ qUe :m~orr,a.. que o re~tClen e 

. pagQe a ajuda de custo no início da u """;T'" "X o 

, i o cta- Re-públlC:l nao pode decretar o 
O SR.. D;ANIWL ~E.GE,R •• , Legislatura-'e no tinal, -devidamente nad~ ~an~.:io1 c:ed~tar eSSa mp.or~ est'l-dO de sítio a.à referendum do 

do reCrll.e.nmel1to qtie. t.eve' a yel,1t-ur~ desdobrado O senado pagou duas tà.nc~a, m.-G fOI em _ pagamento da Gong-"esso de c-cC'!~eJ;' as...<l\r.atura" ele rep' reseh . ... con;iI'o-ca\;;ão 'feitp., mas, por uma in_ :", ., ':"d • _, . ' • • ajudo« de custo,. P..ecebemos dllzen.. Eisa a ea.ll a.de Ind~nentheL In tantea de t.odos 0$ h<>::"til'l .... ;, politi0;.JS ~ tirprelação' ndõtada peia Càmara dos ' . ~, ' '0' • ::-... ~"'" kVi e setenta mil cruzeiros nó iniCio o t ," r 1 contraclltál"eL Tendo o Sr. Pre~Iden-
com astetll-o ne$ta Casa, inclusive ao da LegIslatura e, no final, <PJZent;)s, e Oepu ,ad~., ... uf agada. pe.o Se~ado te, creio eu, dado uma resposta pIe ... o 

Senador Pedro. LudoV-la.o, d.e- quem eu setenta mil cruzeiros .. Depois da_ I!on_ da RepU-01"ça. ~,_ na _ agot~, sim eu o digo _ à iro
muitas vezes- di:Virjo ruas .sempr-e pro- vocação' fOi abe>11B.da uma- ajuda de .0 Sr: ~.qscorn:elos o Torres. - oNao nia do emmente Líder 'da M'J.Íoria, 
clamo ser um hOluem' de ca-râ~er, de custo integral de quinhentos c qua~ chscuto. :&.as, nmguem sabIa dlsso. r;oasso a. ocupar-me da seg-lllda par. 
teré-s~e pÚbll-1::o e,sobretuQO, um hQ~ Tenta mil cruzeiros. -Não fol sÓ .. pfl.ra Estou trazl~ndo esta revelação a.gora. ~e ... _ - :,. - . 
tel'ê~e tiÚb1}cQ e, SObretudo. um ho mim, Está na-minha conta do Banco O SR .. DANIEL kU~GER O Sr. vasconcellos Torres - Per
mem indeIlen\ilente. do Brasil. Creio QUe para todos. os Não há, !liste' país" nenh.UU1. ,Orga- mite 11, Ex!;lo .um aparte? CAssentL 
O Sr. pedro LUcifWiCO - Muito ob:ri,- Srs. Senadores. Este assum.o,. ne> <lual nism'o cUjos intezrantes sofram tanto menta. do orador) - .Não há ironia.· 
gado a V. Exa.. não quero entrar em detalhes, é prO'- quanto os parlamentares, pois, em Niio há 'iron a porque ela é taIl1bém 

O SR. DANIEL ~RIEG~ fundamente desagradá.veL..· realidade, ganhamM m~nos do que uma.. ffu'mula. que se t~m para se 
Quando tivemos ~ idéia de C9nvocar O SR. DANIEL KRIEGER - Po!' 0'8 PTocurador.es da República. do que:- ·falar. No caso, não há .Íron.i.a.. Há 
o congre-sso, iizêmo-lo por inspiNl.- que? os Procura,dores' das InstitutoS. me~ aquilo que. e':l sei. e, pOr Sua fOrma-. 
Ção - devo di2:er - do eminente O Sr. Vasconcelos Tórres - Qnan... nos do que- .numer~ Dep1,1tado.s es.. ção dem.Qcrá~ICa.. V, Ex~ é o primeiro 
Presidente d_esta Casa, q,ue· mere_ce QS to. ao ftS_pecto de despesa, é prefer-ível taduais, e:o nunca.. ~.una' o reclamação a. reconhecer: o direito de falar e 
nm.sãs lcU1(-Qres e o nosso recanneíl!.:- que ha.ja, tUnl\. despesa maior e o con- :partiu de J1ÓB Da.ra raiv1Itdic.ar oaquilo de- debater. Náo 'hã de minha parte 
menta, pela maneira cQm. que te_lll gre.s.so funcionando e votando, do que que a ná() tivéssemcis direito.· a menor ,lron.1a. Hã apenas a cons
defendido intl'an~,igentemente, as prer4 faze!' mna. ecenQtrÚa. em cruzeiros e o O Sr. v,,~anccllos TÔTres _ Lsto é I tataçl3,O de um f-ato. sei que, V. Ex~, 
rogativas do Bo:d~-r- Legislativo. Quem Congres.soí ape.sar ele convocado, não inegável. . . " '-, ret-ncitado por mim - sel'á sempre 
se detive~ no exame do req:uer1ménto, estar funcionando. . O SR. "DANIEL KR~ mais do que respeitado, admirado há 
quem quiser fazer uma critiCa sere_- O SR. DANIEL KruEGER _ V. E' preciso I:;}ue Ó Congresso se c~paci- também d~mbém de respeitar
na, imparcial e co-nSJtrutiva, quem Exa. n[o tem a mínima razão. Em te da gl'aI}<U! missão .histórica. que como respe.tou, J;aI?-to qUe respondeu 
qu!ser se desviar dessa onda ílema Qrimeiro lugar, o Congresso não 1>8.4 Q. Nação ,lhe destinilU. E' preciso que - um ponto de VISta que expendo. 
gógica que avassala, -oprime e OOl!- gOl! ajuda de custo ,por essa. convo- o Congres.so s.eja· &t:>beranD. lndept;n... Do cont1'ár1o, a democracia n€o esta .. 
roi Q Br-a~il, há de, ne~ta elllergê"l- cação_' dente. E' peceEsário que o Congre.g.. ria fl-lncionando. Aqui, não h!lveri~ 
tia fz:aer justiça. ao senado da R,e;- O Senall(, da RetJ.ública, aceitando· so não viva atrelado a. outros pode.- uma ca.sa, dedebat es ,porq ue, se as 
pública. tt.o-n& interpretação da C.Amaxa. con. res, proclJxsndo servi~los, 'inde])~n" opiniões fOSsem. unânimes, não esta.~ 

Eu não precisaria adUZir n~nhum cedeu €tos pe;r1a!ne.ntares, na S.e58§.o dente.' da.. in.::tituiç.ã.a., -que. somos _- a riamos ~um OOl1:,gre.sso, EstaríamoS" 
e.rgumento mais. O eminente Sena- legislativa passada, uma a.jJlda. 'de mais bela. expressão da demQcxa-eil,t. numa dItadura., S6 quero pedir a 
dor Filinto Muner i:om a sua autO'- custo de Cl$ 540,OOO,on iniciais e de brasileira.. , V. 'Exª' reconhe;;:·a que não houve 
ridade, com o brilho, com a (fevoç3.o Cr$ _54<J.OOO,OO fiJ;e!E--, Mas; s respos. Sr. PresIdente. SriL Senador-es, nã.o ironia. nenhuma. Houve apenas a ex" 
ao regime democrátioo, quaIidad~s t~ a V, EXIi. é muik simples. teJl1(}S nós,. , Senadores da Republlca. pl~nação de fatos. E' o estilo que 
que l11é são caracterfsticas e que nin-· O Sr. Vasconcelos Torres _ l!:sse nada a es..:onder à Nação. Nossa vida teIiho de falar. E, se V. E};l!- ~.sirri 
quérri lhe pode disputa.r, já esclareceu, lado é delicado. li tran.slú'Cl,dá., pode sofrer o exame interpretar, sou o primeiro a pedir. 
em aparte magLstral.qual foi o pen· O SR. DANIEL KRIEGER _ Ela. de quem cluiser. Não temos a COr.. lhe que t:re da sua mente qualquer 
~amento, o deseje e a. ação do Senado será limito clara: A COIl5tituiçã.o nuc6pia dos 'l>Oderes. não o distrlbur.. reserva nesse sentido. FOi a .sério, 
da Rer.úbllca. prescreve um recesso. Nesse recesso mfJS. favOTEoS, como não arma-zenarnos rigCJlros,amente a s~rio, Sei que V. 

Quando ouÇo criticas I atitude que nenhuma despesa ocorre para. e> t'afJ'J. o dinheiro. da Nação. atra·vés de con.. Ex' deferirá -êste pedidO q-le lhe faço, 
tomamos consciente e deliberada- A parte variável dos ~s. Senadores vênias e outtas instituições. Somos justamente reconhecendo em V. :E!x{l 
ment-e, eu sinto - velho estudante e do,'! Srs. Deputados é paga, A Oon. o ptldar clesa.rmadO', ataeedo· 'e in.. um democrata eficiente, capaz, ho .. 
de Direito criminal - qUI? aqui ta1l1- v.ocação, embora nã.o t~nha nenhum cortll'lreend:,do, mas que h9.vel;'ern~s' nesta e honrado que dã àquele (\ue 
b3m. além de saqü,ta's eXistem ma.- prov(lito em m~atér1a de votação, ne- de a.firm.l$;'~ não gueirqm muitos, no momento diverge da sua. ipinião, 
~~~, q~e s~. oo!p.P~!~!!~L~~~ ?~~O ~~~, Naç~~! ~r~.~ l!t~ .há de qu~rer s. malomo do o.o~ o direito de ta.mbé~ ex;pender !L sua. 
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Q.ucrla pOdir ... v. ~ .. penas con- ~ Debremo> li. CiIm"ta é· .... P<lder fiaçã<1, vlW rea1Ínenre se aa.crifica.".' O Slt VAS{,O~CELOS TORR}:S, 
ceituasse- o d~hat3- n-este plano. Não Erecutivo. a inici~t1ve das 1~i3 em do, cada dia que p~a., I (Sem revisão do oracor) _ e.eilior 

-bouve irCll:1t, fi- tl'laia. t'~ota. sequer. _m.a.ter..a. finaneeira., mg-s todcS nós fa... . O I?R.. DA.."I'nsr.. KR1EGE'R - Com Prc:aid..ent .. e no Smado não é co;ao n ... 
O SR. DANU!tt E:R.IEGER - çam.os um eE;fôrço em de?e..q da Fe.. infinIto prazer ouvi as palavras de Tlibwa..l dJ Juri, e!ll qc.e. há. r~·~~,j:..a • 

. -Agradeço o r.~....rte dé V. Es.l', sobre.. de~áção- b:rasUei?tr... Não esq'J.:çamos V. ::E:x3. ,.~1,..~.,. Eu, a?:;-u~, ounndJ, V. Ex". (.hzer 
tudo pela generosidade- de q'Ue éle se ta.<;. :paJa,VN.$ milgistrafs -da RUy. Cl.~:an... #,0 Sr. Vas::n; ...... ~, ro :es - V. Ex~a.. que.llao Vá quorum, acho que as mi'" 
encontr,a, revestido. N.1o sou das que d,o d,:;.,da: "Eu. an~'Cs de ser rcpubli- n:::o ~&li -t.ao- ~,O&K'lcniSta que naG t n.;l[!$ ·p:\!z.vres fic.;un m.l113 suõlillila .. 
cor.4'enam. ao irOIJia. .. -Re:C'Oul:lE,-;o nela. cano, fui federo.a.3ta'~ • permrta e:'1lcc:a?l' com. V. Exa., e <:a$~ jã, Ç"l& se est'J..be1.:."re'..1 uma polê-
1'..ma- manifestaçlo de in:.ellg--ãn~ia... VamllS procurar um3.: .(ómmb para. que ~s minhas çoncl1Lo~s sejam as :njca. que não era do meu il1tuHCJ-
A~s hoje leio" com. J;:'azer iUlC~SO, as dar AOS Eltacl:os ren:;ia. suf~.c_i.:!nt::', pa... mesmas d~ y. Ex.). r.:>.:t;J.:e!. 
obras do inesqueclvel 'EQ~ d~ Q-:1el- ~fa._que ê!e3 p03Sam eon.:.en~_saa au,. O SRn- DANIFL K'!1:tFG~ _ Oreio . 
roz. Sinto: tttrav:s,· Q?, SU~ b-ittU''a. t:>: •••• 0111i'l. t~() ind!.so:msâ"t,;l à. \1.da per.. tem~énlt SI'. Prç3lj:-_nt..e, &-5. ~ .fh~- c;:m t~n'.lo. d!z:::nd.~ ~'J;' ,o s~n2 d,) fica, 
ttm.3 t"=~z~ 1:n~1:-ctu?],. e'rl:r?ttdip-á~ feita. d:l. União brashe:!rü. or@:- 'It',& ~i'!i b:':n €'~~-'O P1::':itivo ~w ,$,OU mencc:. e Sem,ll'JD.i.o, n:lqycla. 
rio. do quct r:,ão- tu':":.s, p~ c tl.r:l tk's O sr. V~ccnC::10l i''W'r.e-s - pe~ ... ~u-~ O" Ga7étm:~ dQ pL;"á -fez pOSlÇ~'o- da Certas mar:~o'~ en,_~,Jnc'.dos. 
1ll~.,JS d:':.3. g'Jrir l!i!.CJ. fmit~ 'y!-"E(a. wn apar~t? c4:s$euü- l!"'-~to b~ em cUri~,::-s;) e'; -~?:t::.ea .) S,;!l1:dO~. faça questã.o. d~ Íflzar, j,â. 

Mas, Sr. Presidente e S?r".l::n"~3 Se... Wap..to ~o orador) V .. Exa. re3ponde .Fe-dn:ll- W-r.J. qtle- tO'11e P!Ov!dé!1:e-i~s. ~1,!fI fo.1 t,,:~::J. ~s~a ref~rC~~l~t c QU:~ o 
nado.res~ ,entro, agOl:4.na. outra.._patt.e e$ acus~deraçõ":~ qUi!" flZ. In3.3 pràtt- não é óbvio ~a cont"'r a. inf' - ::lar r,enê.1é'gm~nte, porque, Sr, Pl."''' 
do d ' d In t 'ld A_ com,,,t, expencwndo r\o:t "'::smos ar.. ... - '-.J)l· ~ ~ :e.çao Il lA",ute p.or temperamento e OJt' aplJ 

LSCll1'~o, Q em at!.~e - .. er _~ .. . ...... --.."'" ~ :- essa. .u:u.})ç~o q1lt' o sr ... preslde~ .. s~~ hôfue~ de' n-ada-d'el.Qr, icllNC<~H. 
:puUorin. l10 qu.e tange à pe~icãQ f.or... gumenGOoS. •. e dGa UeTl:.l-)liC'..\ tIl" rnen·., m d 
tJ)ulad~ no Sen~do C!a. Repúb:ica. pelo Apenas, declarei que So por Vla de' l1gida lo ~C : '. ~ ... '~T 1- tnmente nada, sem l'e.spoota., na fl.l .... 
eminente Governador do EStado do emenda constitucional é q~e. s~ po~c.. tid-i e agUf o~~~ !SS~v:~a. 3:Nât c~~: maça. ' . . , 
parana. Cre10 que a nenhum outro ria atender. pela ~e~ ordmanJ., nao. çlmentário à casa. dú ~trill1ií.o... J<..r.ccrro. dizendo 6 V, Ex:!' que o 
ór:;rão êle se poderia dirigir cem t,an... por oousa; da. restnçao que V. Exa. Projeto n9 4, em dlscus~ão, é muito 
ta propriedade como ao Sen<!l_do da acha. salut!lr e que ~u, da~~n 1lenla, Re.!.pondida esta parte, creio que é ,l'sto Lamento que eS!,lS leis .::ej_lm 
República. Não podemos esquecer _I acho que nao, porque est,:o".ece urta m(;'J dever ainda foz::!r uma rápida vot2.dM quando pràticamente n suJ. 
e se esquecermos estaremos train::lo desigualdade entre 8. Camal'~ dos DD~Ofraçã-O em t[','no do brilhante oportunidade .1.1 passou. Emissão .de 
nosso mand3.to e nossa origem que Deputados e o Senad?, Ex,:mm0.mos ~l. curso do t.lllpr da Ma:or.a nesta selos COlTlemorativos de cent'tnin'2S 
esta ca..'\:\ é a C{lsa da Federação. as ab~rtura..c; de crédltO; n:iq temos .... asa. Senador P€,'o Estado do Rio \ de grandes cientistas, de efemérides, 

./ " lo direlto, em algumas d1S veze.s em de Janeiro. etc. o senado autoriza. ;) a. Càrnol'a, 
~ Os Estados, indIscutIvelmente es- ·.::aso de calamidade pÚblica., de aten- t iz S 

tao premidas por necessidades econô- der aos Estados que repre,entamog Lamento, que ~a cf,njuntura diffN apro'Va. ou a Câmara au o.r a e o . e .. 
..... icas e fl'naneeu' as, A dLS' C,·j11"·"'-'-0 . cU que a Na"t{o ·'II"'v."a t "1)' !lado aprova, oU o próprio ExecutIvo 
.... _. .' - ~1:>;' _ ~~. "<...,..,, r&-';(I .a..~ 'nnuda menSRtI'em e o faz f;ll-rdJafl1e-nte 
'e rend,. ·a Constitul'oa-o de 46 ""-0 O SR. DANIEL KRIEGJ?R - J.~,<l.O. (la pO' fat-or!"s qUe ,em a U" pro' I. "' 
... 1.0' '" • - t·· .,r!" 'st"b)·ll'''ade <''o' 'd ".. "porque a culpa é geral e a comemorJ.~ :foi generosa para. ccom OS F~~tados. V. Ex~ está eqUlYocad~, Nao ~! a .n~ , ao ... u • co. J a po-r uma ~ rd "tual'dade 
1'eve em mente fortalecer as fina'lças tel'pi"e~ndo bem a constitUlça~ da :nf1!!--r;ão vertigino:::a que lt!)(c pel's~ çao pe e a su'" aI. 
da Nação e dos Municípios, esquecen .. R,ep-~lJllca. Em caso de c~lunudade pectlvas sombrtn.s para a Nação, S. Tenho t,.)do o respeito por esta 
do, inwgra.lmente, Os Estados. Mas ,publIca, compete ao presidente da Re- ~a. ent-enda. que seja dever primor- Casa, à qual tenho ol'~ull1O de p~r
como se essa omissão não fô.sse bas~ pl1blica, fazer o rlet-:Ieto... dIa! para a Casa votar o projeto que tenceI" e defendereI cOmO seu memh~o 
tant.e para conturbar a vida dos Es~ j O Sr. Vasconcel~3 Torr~3 .- S:m concede o 139 mês de salário. "al'ticipante, mas re.:-erva-rne o di .. 
to.qos que c::mstituem a FederaGd~ em C!lSO de ca.lamldade p:;bllca, ~o relto. porque estamos numa D2mccrz·~ 
brcbileira, ainda recentemente a C1\- cas,o de parana, () pr6'P1'10 Gover- . Sr. Prcs1dente Srs. Senadores. mo- cla, de pensar e dizer o que pensO, de 
ms-ra e o Senado da República. apro- no... dItando profUnâam:;nt~. creio que o se~tir e ter coragem de dize-t: G que 
varam uma reforma constttuclonaI O SR. DANIEL KftIEGER - V. C,!ugresso é o responsável par certas sinto. 
tira.ndo ao, Es'odos ve"b'g sub'tan-' Exa.. pede ter os meSm03 argu::uentos OplnIOes adversas a ê;·e. N"""'" hora ~ ~ v~. - . ~ . co- t di I ...... ~- Assim. sr. Presidente desei1.ria C!'.l~ 
êiais. Desrie então, a 51'tU"C-.-,0 AOS Es- que eu, V. E, .. q. pode te:.' zs m~smas ;><10 es a. fie 1. caliginosa e so:n-' I - . 4 br1a r i V EXa. acolheSSe estas pa avrns flue· tados s~ • ...,ravou '1.-0 co·nhpco n"_ bas~s de a:"Rumenta('ão, .tn;:s \h~ a::Ee~ '. c e o que o Senado, CQmtitl1;do ~ d" - ~. ~.. -, ri 1 .IlS à guizo. de dlf"cussa') :,y€e pro'" 
nhum Estado da 'Fcderncão que pos- minha. conclusão é a 16:5!cJ, fiue G e e ementos que reur:;sent:1m a Fe .. 1eto, e Imundo Que o meu voto será. 
sa. ter perante o Presldf,nte da Re- a minha. conclu..:.5,o é [l, lÓ;lca, e se a deraç'ão. deveria PI:eCCUP3.r-se C(ln favorá\'e1 à proposiçãO. <Mu.ito b"m). 
púb'ica a a.titude daqueles princines conclu~ã'J de V. Exa. é div{;r~:!nte da prob!.em~s mais R'r8:veS, m'lis p:-of'-n-
de Cn~tela. qUe fnl'lvam com o ",obe~ minha, ela ilógica. ,~~s, .~a1S sugestivos, prOblemas que 
t "no de Ch"P'U ~'n" o 6' ,fl.ol'\i,dos, pude,:s::m pôr t::rmo • an-

, • <. ç .... C'l",eç-a, p"rqUE! S O Sr. vasconcelos Torre:; - Apa- t· _. «-
PedIam o qt'" era Jus! e q t· gUf OStt situaC30 em quo se debate 

- <;; ,o a ue 1- rentcmente. Para que V. Exa. nfto N ' nhnm direito. Hoje. os E3tndi}S da.' a dção. Tvdo o p::tfs olha para o 
Federar'o' 'd h ~ ~ quem1. admltlr... COJ1;res~o e olha cc- r.pec' -tI 'v. e ,ll Vivem e c a.CllU na n1:i>,O O SR. DA~Im.. KRIEGER _ Mas .l" Ixt 
pedindo o auxilio do G'JV~l"llt) Fe: com c."i?eranca, poraue a de,SP;jto 
dera1. E êste se tem oprove:tl,do des- V. E.'{a. ... das críbcas que se lhe fazem êle ain-
~a circunstância larg':lme-n::-e. Ainda O Sr. vasconcelos Torres - V. Exa, da é a mais autêntica represen~a"ãã 

t concedeu-me o aparte. permita-me povo. ~ 
r~cell cmrnte, em decretos '1ue :nva- terminá-lo. Ainda que V. &-..a_ não 
dlam a. órbita leo.:islati'7fl S R1:a o . l' d I Se,'a'llC8 pois, ne.'!.' hora d')flciJ e Sr. prec;jdE'nte da R::-núblic?t, 'deu ,!ueira s.dmltir a conf u,inCla. e op: -. -
subvl"lr.,;r!o so,> ma<;i;;trac:os e sos pro- Di.1.o citll'ill. o pr2!prio caBO do Esta- crucl~l da 'v~da df\ Nação, d.ignos do 
reH:ôrf'~ Dlíblicos:, Ent.r..o, eu Dergun~ do do Paraná". Sabe o nobre co!ega !Jovo brasileIro. Procuremo.'5 corre.s
t.o a V Exn' aue ind~peudêpcül rjt{.\~ da. celeuma que aqui ,,;e levantou l)onder aos ~eu. SUpremos intcrêsses e 
derIío ter prnanM ·0,,' ma:dstranos quando se quis abril' um crédito es- às SU"l.S .grandE'l=l a~pira('ões. (Multo 
subvcncionftd'Js p~la: União, O!> pro- peclal, de autoria do S~nador Jeffer- bem. Muzto bem! Palmas}. 
fe3sôre.<; su<;tentados pela União? son de A6uiar. O Sft. pnES1DSX'TE: 
N~o serJ~ milito mais justo, muito O SR_ DANIEL KR]EG~R - '.. Passa'-se à 
rnais enriaI muito mais 'l~-;·ir.o atri~ Votei contra. Era inccnst!tuciona1. 
buinnos renda ~uflcient!' ao" E"t'l.dos, O Sr. Vasconcelos Torres - Justa
para Que plldf'!I~~rn atender i\.5 finali- mente isto eu queria dizer, O Sena
daces predpua,s a que se d~stin.1.m? do não poderia fazê-.lO. Só pOr JIl2-Ío 

ORDE:>l 00 DIA 
COMPA>!ECE MAIS O SR, SE

NADOR: 

Jefferson de Aguiar. 

o SR, PR:lSlDE~rr:l: 

Ccntil1.ua em discussão o pro~E'to. 
M:üs nenhum dcs Srs, 8enlld('~·~~3 

rp."-f'i rdo ('!jscuti-lo. 1;nccr~l-el 4 (.W~ 
ct','~sáo. (pausa). 

Está encerrada.. 

A votaç5.o fica. adiada por ta\t1. n~ 
número. 

E,tat. na- c~sa. apenas 20 Senado· 
res S-eua dores. 

N.:1.da. mais havendO a. tratar, VO'l 
enGerrar -a sessão, designando, p~l'a a. 
próxima, a seguinte. 

ORDEM DO DIA 
&~são de 20 de janeiro de lrtS t 

(Segunda-feira) 

1 Por isso. entendo que o emitient~ de emenda constitlJciona:l. 
'3overnador de Paraná b~teu em por~ O SR. DANIEL KRIEGER _ E' 
;a ~el'ta; se em outra p:>rt1 tivesse disto que se está tratando. O Gover .. 
b~tIdo. leria feito gr2ve miúrb ao f'~Oor de paraná, ho.uem inteligente, 
Sepado da R{>T')ÚbIic!l. q1le P. índü'cuti- não pnderia cometel o êrro palmar 
l"eJJnentf' a rflsa da FederaC'no de perUr ao Senado aI!HI lei de cará-

V~tação. ew turno, único, do Votação, em t~rn~ únlco,<, do ~O~l!,O 
ProJeto de Decreto Leqis7ativo dQ Decreto LegLSlatlvo n9 .. 9, de W'DJ 

P01tanto, dev~mos e temos podê- ter fjf,e.nceiro. 
"e::,. p91'a fD?f'-r 'lm(t reforma c')ns~.j-
tuclf'nal, alterando a. discr!min!1.Qão O Sr. Vasconcelos 7'!J""'es - conhe-
il l'E'ndM.. ço o Governador do Pal'anã, e sei 

Não tetnos. é certo, iniciativa em da sua. competf:ncia. O que desejei 
n;atél'ia finan('{>ira. mas ts~o é com- ressaltar foi que o S::nado só poderia 
,etnmente nifE'rente, é coISa qlle, a agir' através dl. emenda constituclOnal. 
meu ver, ni!o dl've ser abo!:da por- Fiz o pequeno ~'eparo, porque uma. 
.lt::e v.em d~s origens .ie nO"'''9 (\!'iHI- emenda des3a natureza lJenEflciá-t'1a 
''' ... ~ ..... r-~ l.ibfJtcs, os Cl'édífo;" r.,s não apmas 9.0 Paraná, mas n tojo:s 
des'tlE'sas, deVE'm ser dec:di1os Dor De E.3tados da União, principalmente 
lquelM que rppl'ese-nt"lm 1iret.,rpente o meu, ql carece dêsseJ rC:C!lrsos. 
, novo, e nós rf'ort",sentamos OS Es- V. EXa. pOde querer cstaJelecer di
tados dn Fe::1ernt5.o, ferença. mE'S pelo que cle:r:reendo tias 

DE'vl'm êlf's. que tem n11 elf'i~iio um suas oportunas e brilhantes p.:tlavras. 
perfOrlO de m"lndat.o ml:1t.o m!'nOr que V. Exa. pOde não qU2rer admitir o 
o no<:so, e oup pstão. por isso sttl~i- direito, ::tue quero ter de pedh' a V 
tos à q,orovaf'~O OU reol"ovaçfio públi .. Exa. que examine Dosteri')Jmente o 
ca, t!;,j :'I inic!o.t\va tm ~s-~untos df'5~a meu di.ECUl·SO e veja' .qUf-, por o'ltrl'1s 
t'....!llurC'.,.g. {Y.-l.lavms. o no~SO pensamento pe"fei-

Ao S?n~do da E:ept'lh}lf'3. a U!li50 tM!ente se :3.fiI1l1, n" sent!do de me
re<:p:r .. ,r·, ~~"'ihlll..-:.Õ"~· T'l'iv"t':v"l", CI:~le. diant~ fórmula, constitltc:')'''''':, a~,rl1-
O1o?rcê de D"t1<:, a." t€::nos cumprid'.> der noo:; EsbdQs, com Os recursos de 
com exe:r(plar isenção. Que necessitam, pois, diante d.a 1n~ 

. n P 29, de 1C63 (nç 23.A-3, na·casal (n~ 23-A-3, na Casa de ol'igem) que 
de, ~rigem) que a.prova o Acõrdo aprova_ o Acôrdo BásICO de COOiJ0:J .. 
Bas~co de Cooperação Têc'illca ção '!ecnica entre Os Estados Ú::l\'.lOõ 
entre Os Estados Unidos do Era- do Brasil e Israel .. concluido em fie ... 
e Israel, concluído em Reci/e, em ci~e. em 12 de março de 1913'1, teocto\ 
12 de março de 1962, tendo Pa- Pareceres JQ.l:orave/s sob números '10g, \ 
rereres lavOrdteis soõ n'l112eroS ECO, 801 e B02, de 1963, das Oomis- ' 
799, ~o~ 801 e 1302, dr; lS63. das fiér-...s: de ConsHtwçâo e Just1Çn; à~ 
Comlssoes: de Constltuu;ao e Relações Exteriores; de Educugao " 
Ju.stiça; de Relações Exteriores; Cultura e de Finanças. 
de Educação e Cultura e de Fi
nanças. 

Fica adiada a vctação, por falta de 
quorum. 

Discu.ssao, em segundo turno-. do 
Projeto de Lei do Senarto n9 4, de 
19Sr, que autori:a o POiJer Eze
cutivo a emitir selOs comemorati· 
vOs do cinquenienário da fi!nda~ 
clacão da Prc!a~ja do "Alfr) Soli 
mães". tenr-l0 Parecer 129 85'5, de 
lS63. da CJi7':~.~lio c1<! R?cJac1o, 
oferece'1l~o d re:!r{'âo do vencidO 
em tQ turno. 

Em di<;CUSfão. 

., 
2 

vot.ação, em segundo tu:no do ~i'o .. 
je'o de Le, do Senado n" 4., '1e 19f.u. 
que autoriza. o poder Exc;cutl\·O a 
emitil· selos comemorativos 00 e- n .. 
Qucntenário da fundação da PreLlna 
do /fAlto ~olimões", tendo Pr/reccr 
n9 655, de 1063 da. COmiES3.0 !te d'e
dação, ofel'~cendo a reda!;50 do veu
cirlo em t9 turno. 

EstA encerada a sE'E:30. 

CLet':;mla S,,! ,. .. t"ç;~-.J U :'J l:~ 

TaS e 51 m. l1 ;.t!oJJ). 
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TRECHO DA ATA DA 256.' SESSAO, ProJ'eto de lei da 'Câniara vor dos Ilrodutores ou de suas 00- dlsposlção dos produtores OU ãe 
eperaUvas. suas cooperativas com ga:rantia. ~ 

DA 1.' SESSAO 1oEGISLATIVA" . NQ 143, de 1963 § 2' Até 31 de dezembro de êStes de plena liberdade de colo-
T A==' EM' l3 DE 1965 as 9perações de que trata a caçá{, ãos produtos e GUb:produtoa • 

DA 5.' LEG ... SL ~v~, (N9 1.414, DE 1963. N~ Ç.A..'\L-\RA alínea. h· do art. 39, pOderão ser resultantes do benefício. . ir 
D::rtZE:MBRO DE 1963'. QUE SE !tE. DE ORIGEM) re-alizadas com. beneficiadores de § 39 Excepcion.aJ.mente, poderão 

SAiDo produto.s resUltantes das ativide.- ser realizadas, no prazo aludido 
PRODUZ POR BAVER. ' Altd a o art 2? da Lei n9 1.506 des agr:~cola. pecuária Ou extr8lti... no § 19, também com terceiros aS 
COM INCORREçõES NO "DIA" de 19 de dezembro de 1951. 1'a que hajam assegurado ao operaçÕes de ([Ue cogita. a. alínea, 
ruo DO CONGRESSO -NACIO- O corlgresso Nacional decreta: produtor O preço núnimo fixado a do art. 3Q comprovado o paga. .. 

~ de acõrdo com esta Lei. - menta do preço mínimo ao pro.. 
NAl." _ SECA0 11 - DE 14w 12-ü3, Art. 11? Suprimindo O seu. pa:rigl'afo 9 21) Nos financiam.entos com dUtor' •• -'. . . q 

único, passa. a vigorar com Q redação opção ele venda ã. CFP efetuados Art. 29 ~ta lei' êÍltrafã. em vigOr 
e disposições seguintes 9 ~_! ~9 da aos beneficiadores referidos no § na. data. de sua. publicação, revogadas 
Lei n9 1.5(10, de 19 de d-ezembro de 19 OS .adiantamentos mã.x.iInCS ~ dÍSposiÇ9Ea? em contrário. .! 

19&1, a.lterada pela -~ Delegada. nú- permissí"lrefs _ respeitado o linli.. àS comissões de EConomia e de 
.. - - ............... , ............. > mero 2, de 26 de setembro do 19~2: te d. 80% previsto no .,·t. '/'I _ Finan~as. ' . -' I 

Art 29 A -g-ã!'"antia. de 'l'\.re~ serão fixádos pelo Plenário da •• ............................... -u] ............ . ...... ... •• .... ....... , ' t I I .~ OFF t d m conta cap'cl'dade de instituída na presen e e e es ~ en o e a·... • • • ................................. J 

.... ~ ............. ,,_ ........... !. • ..,~ belecida. excl~~v~ex:~eJ em fa." "'_,. -~~12e~i~~~ento por êles pos~ ~_'_:!.._.~~:':";.-:!.::"'~':~ •. '_' .• "'" .~ ••••.•.•.• , 

PAGINA N' 3.871. 4.' COLUNA. 

· . · . · . 

, ... 

• 
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MESA 
Presidente _ Moura AndIad. 

_ SPI. 

I 

(PSDI 
.3ENADO FEDERAL.: 

12. Sllvestl e I:'crlcles _ Alagoas. Partido Libel'tador (P. L.) .... 
7ice-Prezldcnte _ Nogueira, da 13. VasconceJu.$. rorres - Rio de Ja ... J Partldo irrabalh~ta. Nacional 

G:ma (J?TB _ MG). neiro. (P. T. N.) ................. . 
14. Nelson Maculan (licendado sem \ P a r t 1 do Socjal Progressista 

Prlmelro-Secretário - RUl Palme1· SUbStitulÇã,o) _ Paraná., tP. S. P.) ................. .. 
rz -(UDN - !..LI. 15. Amaury Sava _ paraná (em P a r t ~ (I o Socialista. Brasileiro 

Segundo-SecreláJ'lo - G:Jberto Ma
r .nhO ~PSD - GB). 

exerc1cio o suplente, Sr. Melo (P. S. B.) .................. . 
Braga) P!lJ'tldo RepubHc20no tP. r:.) ... . 

16 Noguej;a da Gama _ Minas Ge- I? Elo r t i d o Democrata Cristão 
reroeira"Secretário -- At.'t.uberta 11: Zacarlas de AsSunção - pará. IP. D. C.) ................. . 

5llla lPTB - ACRE>. ~'t Joaquim Parente _ Ptaut. . :".Loviwp'"'to Trabalhista RenO· 

3 J sé CA did P! u! vador {M. T. R.l ........... . 
Quarto-Secretário _ Cs,+.tete Pl.. • o i;l,n O - a. 

n;leiro lPTN - PAJ.. 4. Dina.rte Mariz _ a. Q. Norte. 

2\ 
2 

~I 
, ' 

6< 

prlme1J"o-Suplente - Joaquim pa-I 
rtnt. _ UDN - PD. 

5. João Agrip!no - par.!ba. Sem leg~nda .••••••.•.••• ••••••• 2 

Total ................... 6; I 
S.gundo-Suplente _ GuMo Mon.! 

din (PSI) - !lI31. 

6. RUi Palmeira '- :Uàgoas. 
7. Eurico Rezende - Espfríto Sant.c 
8 . Afonso Arinos _ Guanabara.. 

rals. 
Terceiro·Suplente - Va~concp.Jo~ 

Torres (PTB - !W'). 
Bezerra N et<l. I" REPRESENTAÇÃO PARTlDARl! .;"tAO DEnlOCRoITlCA MClUNAL 

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATILI. 
(1'601 

1. José GUiomal Acre (em exerCl· 

3. Eug!n!o Barros - Maranhão. 

2. Lobão da SilveJra - parA. 

3. EUgnlo aarros - MaraDhl\9. 

4. Seb..,Uão Archer - MarBllllão. 
li. Vlctorlno Freire (em exerclC'.. v 
. Suplente. Sr. Miguel Lins) 

Maranlláo. 
6. S!getredo Pacheco - PIaUl. 

1. Menezes Pimentel <em exerclcic 
o Suplente. Sr. Waldemar de AI, 
càntar~ • 

8. Wllson Gonçalves ~ O.""Il.. 
9. Wal!redo Gurge) - RIo G,·.nde 

do Norte. 

10. Ruy Carneiro - paralba. 

11. Lelle Neto - Sergipe. 

12. Antonio a.lblno - Bahia. 

(UDN) 

'9 Padre Cal~aW) - São t:'Iaulo, 
10. Adolpho Franco - paraná. 
11. Irineu Bornhausen _ sa.nta Ca· 

tanna. . 
12. Antônio Oaxlos - Santa C?'arl;'}fl 
13 DanJel Krieger - Rio Grande d, 

SUl. 
14 Milton Campos _ Mina. Gerais. 

15 LOpes da costa - Ma.to Grosso 

PARTIDO LIBERTADOR 

(I'L) 

1. Aloysio de Carvalho - Bahia.. 
21. Mero <.(e Sá - Rio Grande do Sul 

PARTIDO TRABALIDSTA 
NACIONAL 

(PTN) 

1. Cattete Pinhe1ro - pará. 
2. Lauro :i.e Matos - S~" -

13. Jefferson d. Agulat ~ Ellplrlk PARTIDO SOCIAL PROGRE6SISlA 
Santo. 11'81')' 

14. Gilberto Marinho - Guanabe.ra 
15. Moura Andrade - São PaUlo. 
16. AtJllo Fontana - Santa Oata· 

rIna. 
11. OUldo Mondln - R. a. SUl. 

I'. Benedicto Valadares "" Mina. 
Gerais. 

1. RaUl Oiubert! - Ellp!"to $.,-' 
2. Mlg11el Cill/.O - Rio de Jane:r-o 

PARTIDO 
SOCIALISTA BRASILEIRO 

1I'SB) 

1. Aurélio VIanna - Guanabara. 

BLOCOS PARTIDÁRIOS 

l' -

PSD 

PTB 

2' -

UDN 
PL 

Mtüorla 

Minoria 

t391 MembroS) ; 

(17) Membros) ~ 

_.\ 

3'" - Pequenas Representaç6es (9) 
Membros) • 

t'TrI 

PSP 

P6B 
MTR 
PR 

PDO 
Jo.sapbat Marinho 'Sem Legenda) , 

LIDERANÇAS 
DOS BLOCOS I'ARTIDARIOS 

MAlORlA 

ttder: 
Barro~ carvalho - (P'rB) - (pE> 

Vice~Lur:eres: 

Vlctorino Freire - (PSD _ MA). 

vasconcellOS Torres (Pl'B 
!W') • 

Jefferson de Aguiar (l'SD 
ES). 

Walfr~do Gurgel - (RG) 

PTB 
Llder, 

Artur VirglUo !AM). 

Vic .... Llãere': 
amauri Silva rueene!.do). 

Vivaldo Lima !AM). 
Be~e.rra Neto _ (MIL 

UDN 
Lider: 

Daniel Kr!eger (1!.S) •. 

Vlce-LúZeres: 
Eur!co Rezende - {ES)\ 

Padre Calazan.s - (sPl'.· 
Adolfo Franco _ (PR). 

PL 

Llaer: 

Mem de Sá ... <RS)' 

Vfce-Ltderes: 

(P!\); 
~ 

AlOYs!o d. C"",alho - (BAl'. 

PTN 

Lidero 
L!no d. M.tos _ (Spr.· 

Vtce-.1.fderes: 
Cattete Pinheiro - (l' A) • 

PSP 

Llaer: 

MJgue! COuto - rnJ). 
Vic ... Lider: 

nauJ Giuberti - IES), 

COMISSõES PERMANENTES 
Comissão Diretora \ 

Mour. An<l1'ade prO$lden~ 
(l'SD) • 

Nogue1re. da Gama. (PTB). 
Ada.lberto Sena lP'I'B) 

RuJ Palmeira (UDN) 
Gllberto MarinhO IPSD) 
Joaqu.Un Parente IUON) 
Cattete Pinheiro {Pl·N). 
GUldo MoDd1n IPSD) 
Va.sconcelo~ fOrres lP'TB). 
Reuniões Quartas-telras. é.S lO bo-

ra.. 
li. F!l!nto MillIer. 
20. Jo<é Felic!ano _ Gol". 

21. Juseellno Kub!!.'lchek - Goiás. 

21. Pedro Ludo~loo - <:lo!". 

MOYmIENTO TRABALHISTA 
RENOVADOR 

(MTR) 

Lobão da Silveira _ ePSD - PA). 

Artur Virglllo - (PTl3 - AM). 

Bezerra Neto - (PTB) - MT). 

l\1INORlA I
' Secretárjo~ Evandro Meneies Vi.ana. 

Diretor-GereJ . 

PARTIDO 
TRABALHISTA BRASILEIRO 

(l'TBi 
• 1. Adalberto sena _ Aoro. 

I. Oscar Paasos _ Acre. 

I. VIvaldo Llma - Amazon ... . 
•• JldmundQ LevI _ A1nazon ... . 
,. Artur VlrgUlo - Am.zon ... . 
I. Anton!o Juca _ Oearã. 

t. PIx-Hull Rcoado - Rlo Gr.nd. 
ão Norte. 

I. Argemlro d. FIgueiredo ~ Pa
I! ra1b6. 
,. B1In'OS O"",alho - Pernambuco. 

... Pes!oa d. Queiroz "" pernam-
1". builo.· . 

: 111. ,.,.. ErIllIrlo - Pernambuoo. 

1. Aarão stelllbTUch - RJo de Ja 
nelro. 

I'ARTIDO -REl'liBLlCANO 
(l'RI 

1. Júllo Leite - Sergipe. 

I'ARTIDO DEMOCRATA CRISTAO 
(PDC, 

1. Arnon de Me~o - Al·3.g'!>as. 

SEM LEGENDA 

1. Josaphat Marinho - Bahia. 
2. Heribaldo Vieira - sergipe, 

:}:lJ -

Partido 

RESUMO "":jl 
Social DemocrátlcJ 

. tP. S. D.) OI ••••••••••••••••• 

pa.rtido Trabalhista. BrasileIro 
(P. T. B) ................... 17 

U n! I o Demoorâiica Naoiou! 
(U. O. N.' •.••••••• lO •••• ~'!... 15 

Llder, 
João 1_ griplno - !UD:~ - PB). 

Vfce~L·.fderes: 

Dan!ei [{rieger - (UDN - RS) . 
Mem <le Sã - ,PL - RS). 
PEQUENA.. REPRESENTAçõES 

Llder: 
Llllo de Matos - (P"I'N - SP). 

Vice-.Ltderes: 

Aurélio Viana - (P::;B - OB). 

n - DOS PARTlDOS 

PSD 
Benedi!.:to valladares - (MG) . 

Vice Ltàe1'(;s, 

Wilson· Gonçalves - (CE). 

Slgefredo Pl"üheqo - IPU. 

~missão de AgricUltllr~ 
(7 MEMBROS) 

Presidente _ vago. 

Vlce .. PreSidente - Eugênlo Barr~ 
,P6D). 

COMPOSIÇAO 
P. S. D. 
nrn .... RES 

Eugênio Barr~. 

José Fel1ciano. 
SUPLFNTM 

1 A t1ll o Fon lana , 

2 Pedro Ludovfco. 

P. '1. B. 

"'lTOLARE.8 

["(.&ul Gluberti. 

Dlx·Hu,t ~{.osado. 

Nelson Maeulan tLlcenctado). 
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B"OPLEIm:S 

1 Eduardi Catalão (.). 

2 Aar!í.o steinmbrucll. 
a Vago; 

U. D. N. 
rrr11LAnEl1 

LoP" .da COst,a. 
,.. Antônio Oarios. 

JUPLe:NTI!:S 

1 Daniel Kr!,ger • . 
2 João Ag~lpino. -

SUB~ 

ReunUtes 

Quartas·rerr ... , ás TS fiara •. 
~ecretár!o: J. Ney Passos -Dan\,J.s 
Auxl.1ar Legl.s1atlfO P1r9. 

Comissão 
da Constituição. e Justiça 

(I! I\>EMJlROS) 

Presidente - MIltoD Campas CUDN} 

Vice.-I?real.d.:nte - WUSan 
Gonçalves_ IPSDr 

COMPOS1ÇAO 

P. 9. D. 
~rI'1LACES 

JefrerSúD ae Ag.J..ar 

RuI Cartl.?lro.. 
Lobào da -Sil'.l:l. 

WL1fOD G~nç.:lJVi"s. 

Josaphat MarUlho. 

S~""i'r-I:C 

1 . Menezes Pl:nentel (licencIado). 

;:. Lei':e Meto. 

3 Beneà:cto Va'L.ao3!"es. 

4 Aado St~m:órU('n. 

. P: I ã. 

Am2.'lTY Süva \liCenciado). 

BeZ~:-ra Neto. 

Ectm Iludo Lem. 

SUPLENTlI!. 

1 Argem1ro cte t,<'lgi,elredo ("'J. 

:t SU'/estre ?értc~e~ 

J Melo tlr,gs. , 
U O N. 

A!oystc de Ja'v... ->. 

'~'". MULon Cam;J n. 

L ArolVO ArmUoS. 

2 L>1\lllel Kr1eg~r 

S Joa,o Agrt-pt!l'l. 

OIARIO DO CONCRESSO. NACION,o.l. (Seçl'io Ir, 
~ 

Comfssilo 
do Distrito f'ederal 

(1 MEMBRO::!) 

PreSldente _ LltJo de Matos. 

VlC<\-Pl'esldente - Pe<1ro Ludovlco. 
comosIçli.O 

J'. 3. O. 
nTtr" ...AlU!:S 

Menezes PImeIrte1. 

I'eül:Q !...l.Ü1ovlCa. 
Uno ae Matos, 

. SUPLn. TIoS 

1. Fillnto MUlJer. 
2-, EUgên10 Barros.' 

3. Renbaldo. <,'ieil'a... 

P .. r. 3. 
XIl'l':I..Á;:ss 

Oscar Pa.sso,s. 

J;u,x-H.u1t Rosado. 

SUPLli:NUS 

1. Aarão StelJ]/,)!·ur,ll. 

'2.. A.ntOnlo Juca. 

D. O. N. 

D1narte MarIZ. 

Euneo Rezende. 
SOPl.E.NTiS' 

1. Lo.pes da üo.sw.. 
1. z.a.cna.r1a,s, de a.ssUDcâô. 

Reumo~ 

1.J.'.uuta.s~tell~a.s as tI} Qoras.. 
5ecIet~rlO~ JUileta .&1cc.:.rc dos san. 

os, 01lc~aJ. LC';l.S.l.UVQ LlL,-8. 

Comissh (!~ Economia 
tU Ml!.J.\J..l:SHUSI 

~re.,la~;D-Le _. t"UltlLQ Muller tPSOl 
\i l..;tl',k'".t .. 1ilen'.e -' JVó:.t;l .c.nn.tng 

.t" .I.1iJ • 

E'. a J.). 

UTU"l.o\f.t.i 

D'Ulllto .v.titL.e.r: 

At.llio k'vDLana. 
"tJ.:~ UJl.!1Il<1:a {~lc:~nC'iadol 

~lal:'~ .... "'l.'E8 

~. JeHI,!I,:>0n Üit AiJ,",,;<ir ,., .. 

J slãetredo P~heco 
J S~Oa.stlâ.c A.rctlel' 

.i;. J.J....aphat M·anllho 

Jose ~rurula. 

1:' r s. 
SUS~"Tlnn 0:3 

rrt:n.,w.l!;S 

José ErnUfio 

~e1Soo M!::tculan tl<-ecnela<bl 
)(Ut(l LAite 

SUlIS'l1TtJ'1'O 

2 •• ,.A tnd.icP 
1. Mdo Sr' ·a . .. \J, D. N. 

'l'ITULARES 

Adclfo Ji"'~(!Ct 
LopeJ da Costa. 

.6trPt.r:N'1YS 

1. Jcu Có:.dld_ 
2. Z'\(!2..-ias de e-..ssun.;iLo 
Reunlões têrça ... feira. - 16",00' hora.! 

SecrétâriQ,. ~ld BruggEU', aUJtll1az 
Legislativo ;PL-10. 

Comfssão 
ae I:.tlUCação e Cul1ura 

c:- MEMBROS) 

'?reSidente - Menezes P1menteJ 
(PSDl 

vtee-·Pres1d(~nte - fJa1lre calazam 
(UDN) 

cort'IPOS1ÇÃO 

p. S. D. 

~ 

Merezes ·E'lmenteJ. 
WaIfredo Gurgei 

SUPLE:NT1?S 

L Benedito- ValIa dares 
2. $lgefredo Pacheco 

SU"GSTITt1TOS 

t. t;:ette Ntm) 

P. x. S. 

TITt/T.!1RES 

Pessoa de Q'.letroz 

Amaury s.Jva I licenciado) 

I, Vago. 
2. Vago. 

U. O N. 

TITOl.ARz:) 

Antoa1o ClirlOs 
Padre Ca.t:iZa..DS 
Mero pe Sá 

'S1.Y?t.,tN"tt3 

1. Aõo!!\Ó Franca 
2 Milton C~unpos 
3. ArnaD de Melo 

Reun'õf-s: 4/ts·teiras _ 1500 horas 
Secre!;à.rlo: Vera de Alvarenga Ma 

fra Onci.a! [,eg'slattVo. PIr-1·. 

" 
Comissão de FinanQa~ 

(15 MEMBROS) 
"Presldenh _ ll.:.geml.ro de 

redo - IPT6't. . 

\ 

Vice· Presidente - Dantel 
- fUDN). . 

P. S. P. 
. ('r "'"corçKo 

'ft'rn't..\nES 

Viet:';rlnc Preire
Lobã<:! dEi Si. ve.zc. ... 

Stg"('fr('rl.: !?arheco, 
,,1:1~!""I" (fO-nÇa.!-ves. 

Leit.e- Ne-t(J. 

SUPLNTES 

[(rleger 

JaneirQ de 1964 

1'. '1'" D, 

""""""'" Argt>mt"ro 'te Li'\gue~t'edo • 
B ... era Neto. . 
Dix-BUit. R.csado. 
Pessoa de Queiroz, 
JYI!C Ertnlrio. 

St:I'PU:NTES 

1. NelsOn Maculall üteenc:18dor ... 
2. Uno de Matos. 
,. Amau"ry SllVi3: C.J.c61lclado) •. 
4. AuréUo VIilCl'''. 
5. antOnio Junâ. 

, BtTBS'IXtU'TOS 

[~ Edmundo f.levl .. 
~, Mfllo Braga. 

U. ~. N, 

='
Dttn1el ~leg~ .. 
Dlnaro: Mam. 
lrtneu Bornhausen. 

tsopes. da CO!'ta, 

Slll'Ll!NTES 

~ •. :tt·~o1"J.". o Franco. 
2. Eurico Re1.ffide. 
3 João AgriPinO. 
4. ~tUton call1Pos, 

l-'!, 

nTQ1.Al1 •• 

AlIem d-e Si., 

gtmE,m" 
1 ~ Alasslo ,.;". ~~rv!1-IhO. 

ReunHe6: ,as feIras _ 10.(10 ho-
:;1$. 

.s~cr~tárto: ·Cid qU~S"er. Auxilia#' 

t..Pg~ ?1"o, PL-10 ~ 

Comissão 
de Legls'ação ·Social 

(9" ME1\t1F~Ot!) 

Pr~sidt;nw.: Vivaldo L[:n:- - PT.o. 

V.-.~~:~·-::'":lt~t - Y. C~"D.elrt), -
(PSD) • 

COl',iMstcA9 

P. 3 O. 

TITUr.."R~ 

Ruy CameIl'D. 

WaJiredo Gurgel. 
Jn~; C..11mnro-d (licencia.do). 

Raul Gfubert. 

5Ui'r.nn:t:l 

ir. (.01+:/ 'i~._ , t. 

3.. LaOAo cU S!lV$IN. 

strBSmcTo:) 

At1110 - ··~,ra. 

2 JOSé ~"".a1rala. 

P. '. 

"""""." 
. .Ao,""-' ! lva 1J.iC.e:r 

aer1 1V", ... "lrg., "Y 

Vivaldo Lime 

• 

Reun,t<1es 

Quarta falra la J.6 O'~1!t:l, 
l 

Secretârio: Runa.do ft'erreira Dla.s J 

_O'Pt.zr.tTU 

Oscar hSSos t·O) 

~ezerra ~eto 

1. JOSé Ou~am!rd J..aencladol. 

a. l!r'!"iIb Barrro. 

" 1 ;:. '-N~'(' \,'enr.~ 1·:\.. 
2 Pessoa clJ:! .,;}!.letrqZ. 

)nelal LeglS1atlvo PL-8. ___ _ 
3. "1·E'nf5"'~~ "PfTi'\eut.eL. 
4, Ii.tITIo "ortt'ln'l, 

co) Em subs+Hu1çãO do S~n.'lO! 
Nt'l~on M,lruli"n -,mil) tlt~J!ar .. 

,,,o} Em ~1...I")-·ltl..t:Ç:lÓ Co sen.l"Jo: I 
Amau~ SlJVa. co.:no tItular. . 

(''') - s';.,1 !t:..ÍJstnu1ç§o fVl Sla 
nhbr JOM j .:vm':\.rd como 
titulal. 

_ Em substit tllc30 a.o se- 5 
Mor !'{eJe':n1 l'J ... etUaIl. OOIllO 
tltular .. . 1 

<:n1"rs't7TU'tCS 
1. José Kall'illa. 

1 Antônio J'jcã 

,.) _ ~'m S ... b:i.~itu..l-çii J: ItÕ'
o 

~.~t'llr 
José Gu·,itlla-rd C"'Ocic tItular" 

(to. __ F'l\ 'i"'.lhst'f::Iiç.ão co. ~ .,.~.!7 

Ama1lry cn '. como 'ltc:c:. 



::;ábad: i~ 

t. Mp1n. BrR:~-

U. D. N 

T'TULAR S 
!:·lr-.1·C RCl:er.-ce 

;-' ~i\.' ~ 10" 
1. ! .oPPS d:, uo;"a 
4. Za('ar"A: de As.suncão 

Reumoes: ~. s. ferra. à.:. .. ..., Horas. 
SUPL' 'lTS 

I:le-c;et~ri:). Vera de Alva:-€llge, Ma· 
~r~, .lfIelaI "Le~1s 'B titiO, Pu-'l 

Comissão 
do Pollgono das Sêcas 

fi MF, .... ·o.IROS\ 

P"esldente _ ,(,lly 0arT"'f"iro C.~) 
Vlce· Presidente Aurél..,J ViannB 

P. f" 

I..' "T""I""'"'" ",RES 

Wl' :m Gonca!v~ 
Ruy Carne1.ro 

su"Pt.E:NTli~ 

1. Sig('-fredo P:lcheco 
2. Leite Nçt·o 

~ B. 

EmJunES 

Dix<iu1t Rosedo 
Al.!relio Vian:;a 

S' "'ITS 

1. Argemiro o.e Figueireao 
• Ar ')!l d. Melo 
I. Jullo Le!~e 

U. D. N. 

TlTUUaES 

D'narte Mariz 
JOSé C~ndido 

I João AgripinO' 
t Lc .,.eS' da c..JSta 

Reunlôr fia ferras _ 1t1 nora~ 

Secretâ.rio~ ~ey Pa~s Dant& 
'uxm<!'lr Legfsla.tivo P'L-9. 

Comissão de Redação 

D!!F.IO PO cm.:c;'l~SSC rlt.CIO .. AL 

COllllssão ,,: 

lia flz1a,õas Exteriores 
'11 ,\'l:E:.HlR<\SI 

Raul Gl!Ut',·U 

Reunl0e.:.: Q'.l. :-t:-t5 t~:·;·:; -. n 
raSI. 

I 
';c· i 

~"lnt'.":).IO (;<:.103 
4? .. d .. r~ (;t,uU·.uG.l 

êt1ptE! n:s 

DmEITte M<lfln~ Pres'dellLe - Jettersun ae A':{llJar 
/{P,:;iUt. 

V iCe- prebldente - Pa.ssu~ de Q'.Jel. 
roz \.Pltil. 

COMPOSIÇÃO 

P S 1>. 

SecretárIo.: LJlJ,-!J OÜ .,'11 
AUXIUU LlJ:S!at:v" :.)l. 10. 

. Coml,são 
de Sen!l/dr.ca rJarlonal 

Presidente _ L.a..:ur-.ll-" o.:' A. ...... J!""' 'ãr 
(lJUN' 

I 

L ..... pt-.; aa (..;os':-' 

PC 

fuoyslo de Carva,tlO 

SupLCNrE 

Mem de Sã, TITIJLA~ES 

Benedito V!:I.UIld<t.-res 
FlImLu Müller. 
Je.ttmon ae AgUIar, 
Aarão Ste,nnruch. 

VICe-Preti"lClent-c - Si.H"~.':iL!e 
eles lP'l',B). 

t'e.n' R~umoes: 1 erças-felras - 18.JO bo .. 

SUPLENTES 

1 Menezes Plmentel. 
2 Ruy Carneiro. 
3 Jose GUlomard cl1ce11Claao). 
4 Vlctormo FreIre. 

SUBSTITUTO: 

1. Jose Kalrala. 

p. r. B. 

TITULAf'Uts 

Pessoa" de QueiroZ 
V,valtlo Llmd 
Eduardo Catalão. 

SUPLENTES 

1 Oscar Pa.ssos. 
:>. Argemlro- de Figueiredo. 
3. An~ônio Jucá. 

U. D. N 

TITULAftES 

Antônio Carlos. 
Jose Cândido. 
Padre CalazaJ}B. 

Arnon de Melo 

'-';üMPOSiÇAO 

pSu 

TITULAJ'lES 

JOSe Gmum ivn . L:~'en('lnrt .... l 
V;ctonDu l"reJt e 

SUPLE..'\lTES 

L Ruy Carneiro 
1. Atlho 13'ontana f"') 

Su ~:STITUTO 

2. JOSé K<i.l.l"iüa 

P I 8. 

TITULA!{ES 

Sllvestre PénCles 
Oscal Passos 

SIJPLEN1"., 

1. DlX~Buit H.osaào 
i. Vago. 

u 1.) N 

TlTULAJ<ES 

lrtneU Bornhausen 
Zacharlas de A.~sul1' pt;ão 

SUPLEN1".WQ 

L Adoito Franca. 
2. Euri"" Resende 

SOPL.ENTP p ., P. 

1. Daniel Krleger TITULAR 

2. EurICO Rezende Raul Gtubertl 

3 João agrIpIno. SUPL.E..."iTE 

4 Mem de Sá. 1. Miguel COuto 

ReuniOes: o's-Ielras - 15,00 00-. "-ReU'lJôes: QUlDta,-lelr" (16 ho-
ras. ra,s) . 

SecretarIo: Castejan J. B. .Branco. 

\ r ... 
secretArio: J Ney Passos 

I Aux.Uial LegiSlativo PL·V 

--
UJ.otas 

\Comissão de Transportes. Co· 
I mUnlcações e Obras Punlicas 

13 ~lEMBROS) 

eres:1d.ent.e JOSé FeUc1a.oo rpgOl 
VICe· PresIdente - lnneu ~urnnau .. 

sen \UL>NL 

PSD 

TTTULAREI 

José FeJclano 
SeOastlão Afcher 

Supt.E!rES 

1. JefferSQn de Agula: 
:d. FUlnto MUiler 

pTB' 

TITULAREs 

Bezerra Neto 

Llno de M atoA 

SUPLENT!S 

1. Sl.lvestre Pertcle8 
[)DN 

TITULAI 

trtneu Bornhausen 

Sl]PLENTE~ 

Zacharias de Ass'lnça .... 

Reuntp€S: Quarta5a telrBS - .lCJ,VU 
horas. 

seoretàrio: Alexandre Ptaender, 

ert'slde:..tta 
lP rB) • 

Dux Huit Rosad{ OfIcIal J.....eglSlatlvO. ftL..6. secretário: Alexandre Pfaendel. Ofi
clal LegisJatlvo PL-8. 

QUetal LegLSlatlvo, PL·8. 

Vlce-P. ~sldente - Padre Oal4= 
COMPaSIçAo 

P S D. 
TtTUlt.REs 

Wa.!fredo Gurgel 
Seoà.stiào Archer 

snp ... ENTES 

t. Lobã.o da Silvelra. 
2 José FellclaI1O. 

BUBSTITUTot 

1. Menp..zes Pimentel azoenclado). 

P. T. B. 

2'tTt1LARES 

Dlx - Elult Rosado. 
IUPUNTts 

Eleribaldo Vie1ra. 

O. D N. 

rITUl ARtes 

Padre CalazaruJ. 
Júlio Leite. 

'UPL.e::NTES 

1 Joã.o Agrlplno. 
2, JOSQphat Marinho. 

ReunIões: 40s Feiras àa le boras 
Secretàrio: Saran Abl·a..bâo. O1'\ClaJ 

eglslat.ivo, PL-B 

Comissão de Saúde 
<15 MEMBROS) 

Presidente - Lopes da Oosta 
IJDN. 

V1ce-Presidente - ~Dlx .. HU1t Rosado 
'PTal 

,OMPOSIÇAO 

P. S. D. 
TITULARE!" 

Pedro LudoViCO 
Slgefredo Pacheco 

SUPLENTES 

1. Eugenio Bast06 

3. Waltredo Gurgel 

p.r.B. 
T!T\JLARII3 

DIz-RUi I Rc.sado 

Suplente. 

Antônio JUCá 

O.D.N. 
SUPLENTES 

Lopes d. Oosta 
SUPLENTE 

Padre Calazono 

C·, - Em substttulc,:J\o ao sr. Jose 
Qutomard. como titula.r. 

Comissão 
de Servi co Público Civn 

(7 MEMBROS) 

Pres1dente - Silvestre p é r í c 1 e I 
(Pl"BI 

Vice-Presidente - Leite Neto U'SD) 
COMPosn;Ap 

P3D 
Trnl"LAREQ 

Leite Neto. 
- Stgefredo pacheco 

BtrPI.ENl'El 
1. Victorlno Fre1re 
l. Benedito ValJadar .. 

Pl"B 

Tmn ... .., 
SUvestre Pérlcle.s 
Nelson MaculaD mcanclariIJ)' ---:-. 

SUPLEN ;'EP 

1. Edmundo LeVl 
2. vago. 

UDN 

Trrut.A!u!o. 

Comissão Especial do t'roleto 
de Emenda· à ConstitUição 
11'1 2. de 1961. ' •. " 

Olspoe SoObre: Altera Os utl .. 
goo 26, 56, ~. 60, 110 • o Il""-
grato unlCQ do m. 11.2 as. ·Cota.. 
tltUl,;a.o Federa!. 

organJ.Z3.Çáo adrnjnisS'aU,a 
(lo OlStrito Federal.. ';~Jt 

- venclmentos dOS desem.b~ 
gadore~ do l't1bunaJ. de Justllfa 
eto Distrito Feà.era1; ~: 

- regime de re.tldQ.g do D1>tr1-
to .FeaeráJ; 

_ compúSlçã.o da Câmara 40s 
DepuUI..Q0s e do ~ado .f&~.. .-.. 
• do rrIbunal SuperIor Ellilt<l· : 

- processo de escolha.o ' .. 
sldente e do Vice-PrMid.~l'i:te 

,1"rlbunal ~eg;onal Eleil<>ra.I 
Distrito Fed.era.l; ')·e: '.' 

- aplicação da. cota. do i~ 
àa renda (. 'liDada aos MuniÔl. .. 
J)l0.9: .\: 

EleIta em 15-8-1961, COm ""910 
ttos Sra Senadores: 

.Be.rros CarvaLbo des!gnado .. 
~O·2-1962. 

"elson M""Ulan - deslgnad<> .. 
15-ó-1963. 

Lobao aa Silveira - designa<lo Im 
1:3-4-19113. 

Lopes da Cc>sta - a~.L.'m!-do ... 
_t.O ... H!lt'J... 



, 
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Até 14-12-1962 _ Requerimento na
nero 611 .. 61~ aprovado em 15~12~61; 

Até 15-12-1963 _ Requerimento 
l' 778-62, iprovado em 12-12-62. 

Membros - Part!dos 
1 Jefferson de Ag'Jlar - Relator -

PSD. 
a Lobão de SUve!re. - PSD. 
3 Ruy carneiro - PSD. 
4 Benedicto VaJa,.,-~area - PSD. 
6 Wu.son Gonçalves - PSD. 
6 Ne.l.Son Maculan _ l?TB. 
1 SUvestre Porleles _ PTB. 
8 Nogueira da Gama - P'I'B. 
9 Barros Carvalho - PTB. 

'O Danlel Krleger - Vice-Presiden-
te - ODN. 

11 Lopes da Costa _ ODN. 
12 Milton Oampos' _ UDN. 
IJI Herlbaldo Vlelr6 - UDN 
14 Ruy P6lme!ra - UDN 
16 AloysiO de Carvalho - PL. 
18 Mem áe Sá - PL. 

Comissão Especial do proleto 
de Emenda a Constituição 
nQ 3, de 1961. 

Altera o I 19 do art. 181 da' 
ConsUtUiçâo FederBJ. I 

(Aposentadoria do tunclopé.,no 
ROa trinta anos de serVIçO). 

&elto em ~1-5· 62, salvo os Sr,s Se· 
tadores: . 

LOIJao na Silveira 
WU.son Oonçalves e 
Amaury Suve., Gle.slgnado em 23 de 

;br1l àe 1963. 

Prorl'ogações: 

Até 15 12~1962 - Requerimento nú· 
aero 61O~61 aprova.do em 14- 12.19-61 

Até "'15-12·1963 _ ... Requertlllenr,( 
lumero 198-52, aprovaoo em 12 ai,! 
Je~embro de 1962. 

MemIJros - Pa,rtid'os 

1 Jeft~rson _Cle Ag'.Jlar - PSD. 
2 LoURO da SHvella - Re!alOllO 

PSJJ. 
:1 ltuy CarneIro - PSD. 
4. HentJulLo V ll-tJaaare,:s . - PSD. 
5 WUSQtJ liuuça1vcs _ Pt)lJ, 

B. :;)lI\'es~re PenCi~ - R~.dLur 

PTH 
• 1. Rmai.JI'Y SUVIi - PTf:I, 

JJ (J 1'1 :J.4-lj tia ·S 1 I pàg 2 13"t 
ti N<JgU~ll'ti Qa UtUn;i _ t"II:S. 
9 t:Hl.fros va,rvOdU1' .. - t-' lU. 

10 J.}a.nJtlj Kne.gel - ULJ.N. 
11. LOpes Qa (Justa - aON. 
12 Ml.Iton campos - OUN 
13 H,uy f"a.melra _ qu~. 

14 Henb,l-ldo VieIra _ tJDN. 
15 AlOysIO ce Carvalho í'resl 

Cieme - Pr.. 
Ui Mem De Sá _ ?L. 

Comiss~o Especial do Projete 
de En' 'nda a COllstltUlÇã: 
n9 4, de 1961. 

~a nova redação ao Item n d, 
art. !I:> da oonstltult:ào FedereI 

Hrrea'!ti.hU\àade dos ven~lmen 
tos aos Jutzes). 

liilelta em :n-a·61, salvo Os Senh:l 
res Senaaures: 

Lopes o:? Cost4, õeslgnaào em 29 de 
Dutubro de i962: 

Lob!tQ ela "311velra, designado em li! 
de a.brll df' ~963; 

B2zerra N ('to, desIgna.do em 23 de 
J.bl'U de 1963 

Prorrogarôes: 
A.Le 15-1'l- t~52 _ Requertmentc t\\' 

mero 609-61 a,pl"ovacto em 14 -I ~·61: 
Até .15-1263 - RequerlmentD nú

mero 779-€2; aprovaõo em l!i-l:2-6.2. 

D/AR/O DO CONClRESSO NACIOI;AL (Seção li) Janeiro de 1964 

t!embroo - Partld"" 
1. Jefferson de Aguiar - PSD .. 
2. Lobao da SHveu's - PSD. 

3. Ruy CarneIro - PêD. 
4. Benedi<:to Vanaa~l'e~ _ P'SD., 
5. Wilson Gonça!\'e.s - PSD. 
6. Silvestre Pél'iCles - PTb. 
7. Bezerra N eto ~- P'I'U. 
8 . .Nogueira da Oa..na - PTB 
9, Barros Carvalho - .PTB. 

lO. Dan1el Kneger - lJDN. 
ll. Lopes de Costa - UDN. 
1:.1. Milton campos - vwe.Presldent-e 

- ODN. 
l3. Heribaldo V\€o1ra - UDN. 
14 Ruy palmeira - UDN. -. 
15 alOySIO eLe Cervalho - PL. 
16, Mem de Sã. - PL. 

Comissão Especial do Projeto 
de Emenda a ConstitUição 
n9 7 de 1961. 

Dá nova redação a,o art: 65, item 
l. t1a ConsUtuição f'ed.eraJ.. 

Guldo Mondln - De,lgnado em 30 
de outuoro de 1962: 

Jefferson de A 6war - Designado 
em 23 de abrU de 1963; , 

Ruy Carneiro - Designado em 29 
de abrU de 1963; 

Eurico Rezende - DesIgnado em 23 
de abril de 1963; 

Finto Ferreira _ Designado em 23 
de abril doe 1963: -

Comissão Especial do projeto 
de Emenda à Constituicãe 
n9 -10, de 1961. -

Acrescenta paTâgrafo ao a.rt. 15 
dh Constit.uição F'ederaJ íRpUra
cão de r,):,1J'cela proveniente das 
cotas de lmpost~ destmaa8.S· aOli 
Munlc:lplos) • 

Eleita em 28.2..1962, salv.;; ~ 81'S, 
ScnadorlOls: 

Bezerr~ Neto -
de aIJru de 1962 .. 

Designado em 23 Lopes da Casta _ desJgna,do eUI 
30.3.lg62; 

Alnaury Silva -
Rbril de ;962, 

't!es1gnad.o em 23 QuidO Mon 1iI1 deslgnatio em 

Prorrogações: 

Até 1.5 de de:z.emM'O de 196~ 
Requ~rtnlento nf! 608-61, aprovado em 
14 de deunbro de 1961. ~ 

Até 15 de dezmllro de 1963 _ Re
quer::mellto ~f! '181-62. a.provadc 'em 
2 de dezmbro -C\e 1962. 

.Membros - Partidos 
1 Ment~ze.s p1.mentel _ PSD 

29.10.1982; 

Wí.lson Gonçalves _ designado em 
23.4.1963: 

Eurico RezEmle 
23.4 1963; 

desls-nado em 

João AgrIpIno - deslglla<!c em 
23.4.1963; -

Silvestre P ::L'1cles 
2 •. 4.1963; 

designado em 

tDispõe jôbre as materias da :.I Ruy t;arnelro - PSD. 
competêncIa privativa. ao Ot::I<fjc:l(., 3 Lobão da Süveira - PSD 

C6ttetf Pinheiro 
23.4.1963. 

designado em 

mclutndo as de propor a exooe 4 Fet'fE~l'.son de Agular - f'SD 
raça-O doo ChefeS de oo.1.sSã..o' ".j.lpjQ~ & GUjdo MondlD - PSD, 

Senadores _ Pa.rtidos 

matlca de caráter !,.o:tmanen~e f 6 PintO Ferreira. - PSB, 
a.provar o c.statleíecJm€'llto rOil1pl~ 7

8 
BeZel'Ta Neto - P1.'B. ' 

mentI> e _ reat,anwm.u tl~ r~ .. ar,;çe:. 9 Arli-ury Silva. - Ta,_ 
dlpl0matICas COm pase:i e":it;Iaa· . lO VIvaldo Lima - PTB. 

Daniel Krléger - UDN 
geU"os ) J 1 Eurte:o Rezende _ l1DN 

1 .~efferson de .~gulQ1' _ PSl" 

2 Wilson OOnçoJ... _ l'SD 

j Ruy Ca..'"Ileiro_ - PSD 

4 Lobão da Sll velra _ PSD 
: 5 GUldo Mond!1l _ !'SD. 

EkeiUl em 4 de ou'!..unro de 19tH. sel~ 
"O os SenhOl'e SeIlu,Jureo: 

12 Mílton Campo3 - OLJN. 
13 Heri1>aldo Vieira - UDN. 

em 29 14 Lope,! da Costa - ODN • 
15 AIOy~Uo de Ca,'vaLho - PI.. . GUlOO MonálO - d.esignado 

dp outubro de 1952: 

1 ~ Silvestre Pérlcle.. _ PTB. 
7 Nogueira de Gama - I''I'B. 

VIvaldO Ltma - deSlgna.ào 
je inarço ·de 1902; 

em 311 l6 Lino de Mate!.. l! f'N . a Barros Cana~ _ ?TB 

-- I 9 Ílr.g, - ~. 
Ruy Carneiro - acslg11SQO 

jc abrll de 1963; 
em "" Comisslio Especial. do Proleto '0 

de' Emenda à ConstituiGão 1'1 Mmon Campo., - UDN 
WUson GoncaNe-s _ deslgn:.\do em 

13 de abnl de 1963; 
EurICo Rezende _ desIgnado em 2~ 

,1e· §lJrU de 1963; 
Plni.() FerreIra - 'de::::lgnado em 20 

te abril de J963; 
Amaurv Silve - desHmat10 em 2~ I 

je abril de 1963; i 
Prorrogações. 

Ate 15 de dezembro de 1062 _ Re-
quenm~nto n'" 1-ti\ ~l>ru\i·t\do em H 
de dezembro de .9ôl. 

Até 16 de iezeUlofo de Uli}3 _ Re
querImento n'", 7BU->12 apxovado em 1~ 
de dezembrc: de :962 . 

Membros - Part!dos 
- 1 Menezes )l.men;el _ PSD 

!4 Wilson oUnçaJves _ PclU, 
3 Lobao da Sllve:l'a - PSJJ. 
4 Ruy Cllroelro - PSD 
5 GUIdo Mondln - PSD. 
6 SlJve!'tre t'éricJes _ PSD 
7 VIvaldu I .. una _ PTU. 
8 A..-naury Silva - P'l'E.. 
9 Pmro Perreira _ Pl'B. 

10 Eur:Co Rezende - UUN, 
n Damc. Krleger _ IJDN. 
12 MIlton Campos - UDN~ 
13 Heribaldo'Vl€lra - UDN~ 
14 Lopes da C06ta - UDt'\ 
15 AIoV5010 de Can.''illho - PL. 
16 Lino de MatOs _ PTN .. 

Comissão Especial do Projeto 
de Emenda à Constituiçãc 
nQ 8. de 19&1. 

Acrescenta 'tem 1\0 art se d(. 
Capitulo n - PreMdente da Re
pública - da <!.'mt>nda· Const::tu
clonal 01/ 4, de .961. que tnstitu1u 
o s,lstema Jarlamentar de govêrnÇl 

(Sôbre a exonf'ra,ção oor ÇJro
post.a eto Senado do chefe de 
mIssão dlplomáLice de c:aràter 
permanente) . 

é!i.elta em "" de oututir-o de 
mIvo os Srs Senlldores: 

Vivaldo Lio!~ - DC'::!~·~n;1.do 
te [narcO de j{!OZ: 

1961 

eUl 3e 

--. Herib.aldo Vieira - ODN 

Acrescenta üspos;t!vo ao. arLige 1.2 Lopes da costa. _ ODN 
15 revogao n.emve()i6r,>do 3 J-
al-tlgl) 19 SU'1stltUlU O· ~ 5'" ao ar- 1 aal> Agripino - ODN. 
tlgo :9 e o U't. 22 da CunstJtUlção 14 EurIco Re.zende· _ UDN 

'ModICtc. I. regime de d!.scnml. 15 
naçau ne rendas; , .6 

Eleita em 20 lie l1()vembro de 1961 

Jooaphat MarInho - S-le;:cnda. 
Lrno de A.Ja.to~ - PTN. 

salvo os Srs Seuaaores: I -
Barros Carvalho - DeSignado em Comlssào Especial do Pro'l'elo 

~O de ll1arço de 1962;, E . ~ 
Guldo\londin _ Deslgnad, em jg. d~ menda a .constltUlça ~ 

d. autUOrO do 1962, I n lI, de 1963. 
JeflerS(ID de 8.gUlar - de:::igna-do Acresct'n'a pará[."l"afos 41' e 5v a(l 

: .... , 28, de· abri! de W63; art. 2B da Constltu'ção F'ederaJ 
Ruy Curnelro _ designado em <l~ ICriaçã<. .'. novos MUn\Cl?~QSl. 

dt. abrU de 1963; ,., EleIta em 28 3.1962. salvo os Srs 
Eurico Rezenue _ designad<. em 23' .~€na;.ores: 

de abn1 ,(ie 1963; ! ~u1do Moudtn _ áeslg,nado ~m •• 
~!, 10 1002; , 

AmdU.r, Silva - des1gn.v:lt: . em 23 \ViJson GonçaJves _ designado ~m 
dt abl'il ,ce 1963; I !3~'f-1963; 
. 6e:z.et'l'~ NetN - d~tgn.<ln .. , Pl'Y1 23 &ulco Rezende destgnadü em 
de a.brU de 1963; J:(. 4~ 1963: 

Juão AgripIno - des1gnado em 
Prorrqgações: _ \ 13-1-1963, 

Até 1~ de dezembro de 1,)6" - Re Cl1tteLe Pinheiro _ defjl~nad... pm 
qu,nmento n.Y 605~61, aprovado em J;S~4.1963. 
14 de de2:embro de '1961: I 

Prorrogação: 
Att 15 de dezembro de 1963 - Re· 

:}uertn ellf..o ar,> 782~62. npr,Jvado em Ate 15 .. 12·1963 - tt.eliuer'ff1emc D.' 
::! de dC2 embro de 196:". ~ I ns4-6~, aprúvado em 12-12-6:i. 

Membros - partidos· f I Membros - Partidos 
JM1Cl'SOD de Agular - PSP. Jefferson de Aguiar - PSL 

2 Mene:~e:i PLrnelltel _ PSD. :I WIlson UonçaJves - PSD 
J FU1nto Müller ..:.. PSLJ. 3 Ruy Carneiro - PSD 
4 uU1dcl l\L'ndin - PoSD 4 Lobão da Sllvelra - PSD 
5 Ruy Oarnelro _ PSD, 6. GUldo Mcndln - rSD 
6 Amaury Silva _ ?TB. 6. Silvestre PertCles - Pl'B 
7 B{I ('ros uarvalho _ P'T'B 7 NogueIra de Gama - P'rP 
8 Al'gemlro piguelredo _ f>'fB 8, BarrOS Carvalh'Ó _ pore 
9 Bezerra Neto -_ P'J'B !) MUton campos - UDN 

iO Dr~n)el KriegPt _ UDN. 10. Herlbaldo VieIra - UU.! 
11 El'rico Rezende - ODN. H. Eurtco .:lezende - UDN 
:::! Milton Campos _ ODN. 12. JOã-c AgrIpino - ODN 
13 Rt~rfb.alJo V:eira _ ODN. 13. Lope~ da Costa - UDN 
1" RlIY Palmeira _ UDN. 14. Aloy~io de Carvalho - PIo 
lf Al')V3.(. de Carvalho - P't 15 Miguel Couto _ PSP 
l' L!r..o de Mnt,os _ PTN 16, Cntet.e Plnhelro -' PTN 



(' Sábado 18 

L Comissão Especial do Projeto 
de Emenda 11 Constituição 
:19 1, de 1962. 

(Altera. a redação do art. 186 
da Constituição, referente a obri .. 
gatoriedade de concurso para a 
investidura em cargo lnlclal da 
carreira, Instituindo a proibição 
de nomeações interinas) • 

r E:e!ta em 10-5-1962, salvo os Srs. 
Senadores: 

:Menezes Pimentel _ designado· em 
15-5-1S62; 

Wilson Gonçalves - desIgnado em 
23-4-1963: 

~ Leite Neto - designado em .-e .... 
23·4-1963: . 

I. EUrlco Rezende designado em 
. 23-4·1968; 

: 

, 

João Agripino 
23-4-1963: 

AuréJ!o nanna 
23·4-1963. 

Prorrog.ç~o: 

designado em 

designado em 

Até 15·12-1963 _ Reguerimenu, 11.' 
'85-62, aprovado em 12-12-1963. 

MombrOs - ParUdos 

1. Jellerson de Aguiar - psr 
2. Wilson GonçalVes - PSD 

3. RUy Cru'neiro - PSD 
.. Lobão da Silveira - PSD 
6. Leite Neto - PSD 
G. Menezes Pimentel - ~SD 

,. Silvestre Gérlcl .. _ PTB 

li Nogueira da Gama - PTl 
e. Barros Carvalho - PTB 

lO. Mllton Campos - UDN 
Íl. Herlbaldo Vieira - UDN 
;2. Eur!co Rezende - UDN 
~3 J .ao Agripino - UDN 
14. D",..e] Krleger - UDN 
i5. A,oyslo de Carvalho - Pl 
-16. A uréUo Vi.nne - PSB. 

Comissão Especial do Projeto 
de Emenda a Constituição 
0 9 2, de 1962. 

a""u\UI novo d!.scrlmlnação de 
rendas em favor dos Mun1ClPios 
br .. neirOS) • 

eIt:ita em 23~5~196a, sa.lvo OS Sr.s. 
Senadores: 

1 Wilson GOnçalve:J _ des!gnaao om 
83-f-1963; 

Leite Neto - designado em •••••• 
J3-4-1963; 

Josaphat Marinho - de.slgnado em 
aS-4·196B; 

Eurico Rezende - des1inadQ em .. 
113·4·1963; 

Prorrogação: 

OIARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçlí.G 11) Janeiro de 1964 --,1.::3.:,7...;". 

S. LeIte .Neto _ PSD 

6. '.ienez.. Pimentel _ PSD 
~. SUvostre l'érlcles - PTB 
9. Nogueira da Gama _ PTB 

9. Barros Carvalho· - PTB 
10. Mllton Oampos - tlDN 
11. Hedbaldo Vieira - UDN 

12. Josapbe.1 MarII4lO - UDN 
13. Eurico RezerJde _ UDN 

14. Daniel Kr!eger - UDN -' 

15. AloysJ" de Oarvalho - P'L 
lo. L!no de Mattos - PTN 

Comissão Especial do Projeto 
de Emenda à Constituição 
n9 8. de 1963 

"'Oríginár.o da CAmara dos 
Depulados) 

Que dI nova redação ao I l' 40 
art. 28 da COnstituição Federal 
(autonomia dos MunicípIos). 

Designação em 22 de outubro d. 1963 

Membros - Partidos 

Jefferson de AgUiar -" PSD: 
Ruy Carneiro - PSD; 
Wilson Gonçalves - PSD: 
José FellclaDO _ PSD; 

Lobão da SUveira - PSD: 
Bez.erre Neto - PTBj 
Edmundo Lev! - PTB: 
Argemlro de F~gue1redc PTB; 

MOlo Braga - PTB; 
Milton Campos, Presidente - UDN; 
AloysiO, de Carvalro _ I1DN 

Aronso Arinos - UDN; 
EurIco Rezende - ODN; 
Josaphat Marinho (Re!ator) 

Quenas Representaçôes; 
- pe· 

Autélto Vianna - pequena.s Repre .. 
'tentações; 

Júlio Leite (Vice-Presidente) _ 
Pequenas e.epresent8:çõea. . 

Comissão Especial para estu
dar a situação da Casa da 
Moeda. 

(7 MEMBROS) 

Comissão Especial para o es· 
tudo das causas que dificUl
tam a produção agro-pecuá· 

Josaphat Marinho 

Eurico Resendt 

ria e suas repercussões ne-, 
Miguel Couto (deslgn: '·0 .,,, 23 "'" 

abril de 1963). 

Prorrogação: 
gativas na exportação., 

(Crlada em virtude do Reque
r': . ~-nto nll MS-e':!, do S1 Senad01 
José Ermfrfo. aprovado na sessC? 
de 2,-8·1963). 

(5' ME'.mROS) 

Membros _ Partldús ~ 

José FeliClano _ PSD 

Slgefredo Pacheco (Vice-Presidente) 
-PSD 

José Ermfrl0 (presidente) - PTB 

Lopes da Costa - UDN 
Aurélio VIanna (Relator) - Pequ"e

nos partIdos. 

Comissão Especial do Projeto 
de Emenda à Constituição 
n9 3, de 1962. 

(DispÕe sôbre a datll de plebis
cito previsto D", Emeuda Consti
tucional n9 l:'). 

Eleita em 10.7.1962. sl<.lvo os Srs. 
SenadortlS: 

Wilson Gonçalces 
Leite Neto 
João Agrlpin .. 
Eurico Rezende e 
Josaphat Mal inho 

23.4_1963) . 
Prorrogação: 

<aeslgnado em 

Até 15.12.l9fl3 - Requerimento n9 
787-62, aprovado em 12 12.1962. 

'4embrvs - parUdos 
1. Je!lers01l de AgUiar _ fSD 

J. Wilson Gonçalv"!(j - PSD 

3. Ruy Carneirc _ PSD. 

6. Lobão da Silveira - PSD 
6 .. Menezes Pimentel _ Pro 
6. Leite Neto - PSD 
,. SUvestre Péricl.. - PTB 
8. Nogueira da Gama - PTB 
9. Barros Oarvalhc _ PTB 

10. Mi:ton Ca:npos :- UDN 
11. Hetib.!do Vi.ir. - UDN 
12. João Agl'ipinc _ UDN 

13. Eurico Rezende - UDN 
(14. Daniel ICr!eger _ UDN 
15. Mem de Sá - PL 

Até 15.12.1963 - Requerimento ", 
78U-63, aprovado em 12.12.62, 

Membros - PaJ:t1tl0s 

l. Jefterson de Aguiar _ PSll 
3. Ruy Oarneiro _ PSD { 
3. Lobão da Silvetra _ PSD 
4.. WUson Gonçalves _ PSD 

6. Leite Nero - PSD 
6. Menezes Pimentel _ PllD 
7. Vago _ PTB 

8. :rogueira da GI.ma - PTIl 
9. Barros Carvalho _ PTB 

lC. Milt.>n Campo.s _ UDN 

11. Her1baldo Oampos _ ODN 
12. Josaphat MSTlnbo _ UDN 
13. Daniel Krleg.,· _ UDN 

14. Eur!Co Rese"de _ UDN 
15. MelÍ1 de Sá _ PL 

16. Miguel Couu, _ PSP 

Comiss~o Especial do Projeto 

de Emenda à Constituição 
0 9 6. de 1962. " 

Altera a :oedação 
3' do .... t. 60 da 
Federal. 

dos 11 I' • 
Constituição 

(Aumenkt pal'Q .. o nl1mero de 
repre~entanle:: dos Es:tadop e d.o 
Distrito Federal no .,cuado). 

Eleita em 13 9 1962, 'lalvJ o.s 61"0] 
Senadore.s 

Josaphat Marinho 
Wilson Gonça.lves 
Eurico Resende 

Julio Leite (deSigna joo .em 
abrü de 1963). 

Prorrogação: 

23 tW 

Até 15 12 1963 - Requel'fmento 0.4 
1790- 62• aprovado em 12 l~ 1963 

! Me::nbros _ Pa.',idos 

Criada em virtude da .lprova.. . 1 
çãD do Requerimentl nP 361 .. 63 de 16. Josapnat Mar1n1.o - SI egenda 

1. Jefferson de Aguiar _ PSD 
2_ Ruy Comeire _ PSD 

3. Lobão da Si!velra - PSD 
Sen Jefferson "de Aguiar. ,Q ses· 
si<> de H·8·6a. 

DesIgnação em 28-8-19G3 

Mmnbros PG.1'tidos 

Jefferson de Aguiar (;' 
PSI:; 

. ";'énte) 

4. y'l!soJJ Gonçalves _ PSD 

6. BenedIto \"alladares _ PSD 
6. M.:.neJZes Pimentel _ PSD 
7. Vago _ PTB 

Comissão Especial do Projeto 
de Emenda a Constituição 
n9 5 de 1962. 8_ 

m nOva redação ao art. 20 da 9. 
ConstJtlllção, 

Nogueira da Gaule _ PTB 
Barroa Carvalh _ P'l'B 

Até 15 12 .1~62 _ Requerlmento nO Wi.lSon Goncalves - PSD (Determ:na B entrega aDs Mu
nicípIos de 30% da arrecadação 
dos Estados quando exceder a,.<; 
renda,s Illuniclp:'ll.s). 

10. Milton Campos _ UDN. 
10. He,lbaldo Vieira _ I1DN 'lO6·62. a~rovado em 12.12.l96~. Artbur VlrgIl!o - PTB 

.Membro:s - Pnrt1dos 
1. Je!!erson· 4. Agu!ar _ PSD 
I. Wilson Gonçalvt.j - PSD 
3. Ru, Carneiro _ PSD. 
t. Lo!>ão da Silveira - filO 

Edmundo Levy - PTB 
Adolpho Franeo - UDN 
E!urlco Rezende (Vice-Presiaente) 

UDN 

Josaphat Marinho - SI Legendt. 

Ele1ta em 13 9 19'3~, salvo ~ Srs 
senadores. 

WlÜion Gonçalves 

Leite Neto 

12. Josapha~ .rlnho - UDII 
13. Daniel Krieger _ UV· ~ 

14> EurJC() Resende _ UDN 

15 Mem de Sà - PL 
16. Julio ~..ejte _ PR 

• 
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ncmissão Especial do Projeto 
~e Emenda à çQllstltui!l~o 
!}9 7. de 195a 

Revoga a Emenda ConstitucIo
nal n' 4, que InslltÚlll o sistema 
jlarlamentar de g07êr~ < o art. 
61 da OonstU"lçf.o F Odzro.!. ele 1<1 
ele setembro de 1946. 

r- Eleita em "'Ô,.12.J~ ~YQ ca 
flenadores 

Sra. 

\ Y'll..on Clon<)3lves 
Eurico ResendG ' .. -
Amaury- SIiv!t. e "" 

r RaUl G1u.bertl (d-.::slv~Thls em 23 
" Ce al.rn de 196ilJ. 

\ Prorro;<tÇ\lO: 

" Atá 16.1~.196~ - Wq-oe_ ... to 
,'91-62, aprI'vaclo em 12.12,1962. 

\ Memb"C.S - ~.t!d~ 
1. Je!ttt:tln 1Ie AIltuar - PElD 
2. Ruy ~'lro - P3l> 
~.. Pedro toudov!cc _ I'SD 

6. Wilson g..nçal~ _ PSJ). 

5. Benodlcto VaUallares _ PSD 

6. Mene'esPlmontel _ PSJ) 
~, Am.aury SUva _ PTB 

8. Nogv~fra dg ~mB _ P'tB 

9. B'nrro.1l Carvalho _ PTB 

10_ Millol1 CamUO$ - IID~ 

11. Reribaldo VI~lr~ _' onN 
12. Surleo Resende _ ubN 

13,' Da",et "rle",.: - ®N 
14. Jo~o Agr!plno _ UDN 
15. Me'11 de Sã - E'L 
16 RaUl Gl..:tert _ PS1? 

ComIssão ES!l~cial 

D' 

Comissão Especial do Projeto 
de Emenda· a' Constituição 
nV 2, de 1963. ' 

aezerra ME!1o - F1'lI 1 )Adolpbo Franco - UPN 
Pinto F ero,lra - PTB AurélJo Vianna - pequena. !l.ellrl> 

Altera os arts. 141, HS e 147 
$' Constit'.Jlr:tQ ~Ol'lll 1Teler_ 
te ao ~eito de propriedade) ~ 

De.slg&:td3 em 23~1963 
Memtros - .ParUdc'a 

1. Jeff\1rson de Agu!:t.r - PSD 
2 Ruy carnea-o - psn 
3. Lobão da -'Silveira - PStJ 

• 4. Wilson GonçaJves - PSD 
,5. Menezes Punentct - PSO 
. ,6. Leite Neto - PSD 

7 .. AmàUry ~1~v:l _ P'1'B 
8. -Bezerra Neto _ PTa 

9. VagO - PTB " 

10 .. SLlTU:tro Périclcs - PTB 
L Argfl.miro d~ Figueiredo - PTB . 

17. EuriCO a'lrullle - OD!' 
la. MJIton' Campos - UDN 

'14 !J'allJel E:fltogOr _ tmN 

15. Josaphat Mal'l~hO - S. legenda 
I B. AlOysio de C.rv.U10 - PL 

Ccmi~~ll Blpecial do Projete 
de Emenda a COl1stitllicãl) 
119 3, d~ 1952, . 

Dá. nova re.·de.c;ã.~ a't's ~.ft!.gos 
n 95 26 e 63 da. C('n~t1tWção fe.
nera' un1mmlstraçã'o -do Dli:.'trito 
Federal e matérla da compt:tên .. 
ele. privativa do Sen:.G.u). 

EleJta em 2-5 .. 1ta:s 
Membrc3 _ Par-"dOoa 

Jeff~rson' de Aguiar _ PS17 

;L Ruy Carne1ro _ PSD 

4 WllSCtl Gocçah·e.s - PSD 
,. Mcncse.~ Pl:n-Cl'ltel - PSr 
6: Lê.i!.a Neto - f'SD 

SUveGtJ:l> li'értel" - E'TB i ~. 
AdaJber~:O S-enll - PTB I 
EuriCo t..,ende' _ UDN -Milton C')Ilpos - UDN ! 
i'!~;SI: ;;;Pi3frv~h~ PL f.ómissão Parlametnar de In-
Jos.pha~ Marlnho :- ~/legenda. . quérito para averiguar a 

Comissão Espec)al do Projeto 
de EmMda a Constituicão 
nQ 5. dll '963. 

DA. 'lova redação ao item :tI e 
ao -§ <&." qo attlgo 1"9 da COcstitul .. 

, çito nferentes ao ImpOsto t\~ 
Vend3s ~: -cons!gna.çô~! 

1. Jefter ion de 4;IU1a::; _ ~aJ) 

2. 'RUY OOor'll.ll'o - PSD 

3. Lobã~ de, suvelra - ;>SI 

4, Wilso" elon,alm. _ PSIJ 
5. Mene.t's .pimentel _ ... pgt 

6. Leite N"eto - PSO 

1. Amau:y, su,. -' P'fIl 

8. Bezena Neto - PTB • ,9. vaZo - PTS 

10. Rum","!:> "etler _ f"n 
11. arge:ntro de Flzuolredo -

1:1. EuriCO Rl;-zende - ODY 

13. Milton O.!:~m~ - UD~ 

14. Daniel Ko:leget _ um. 
15. Aloysio de cnrvalho _ .. _ 

18. Josaptat Marinho - i'f:!J""" 
Partid ),s. 

Comissã'l E:slltcial para efel.m:r 
o levant:lmento da IIrotl::çõo 
mineral do Iláís e ~stcd:ar QS 

meios capazes'de poss;bilitar 

l a sl'a jlldll~trialjzacãll. 

aquisição, lleló Govêrno Fe
deral dos acervos' de concés
cionária.s de s.erviços públi
cos e sôhre a impo~taçãQ da 
chapas de aço para a Com
paÍ1!lia Side11Ímica \\laclonal. 

'6 llEMBROS)·. 

(Crfad,. pelo ReSOlução D' 11-63) 

Membros _ Parttdo# 

JeffersOl"! de /.gul 3;" - P$D 

Lei te Neto (Pl'CSldente) - PSD 

N€!.."QD M~ - P'l13 

Comissão ESlletialllara o est:.r· 
do dos 1!feitos da inflação e 
da política Jr'1'Jutãria e cam~ 
bial sôl.!r~ as emllrê~s pri. 
vadas 

<CrtGtZ>:t em 1útí.:7e 'da Q~1'etG.
Cão. em .!-!~~U:5~' de R-("{lu;{'rl'"'1~J
to 119 531-63, do sr. Sena,@1 Gau .. 
vba Vteir-J:) 

'lo AmaurJ1 -SUva' _ PT3 
n. "Bezerra ,tqe~o _ ?T~ 

,D, vago _ l"IB 

,,' ICr~ a!l em virtUde da ac--czm.,. 
Ção 11.l ta 9 "1963. sessão ~tTaor ... 

1 dinárU' ire ReQbehr.t.<:'i1to nt •• 
f 66fHi3.:!o Sr Se;z.ccet l~::; EI". 

t5 ME!.!mR"""'· 
1ll cm/:1W _ Pornãt>. 

1 ml7lO) 
}tf1io Fonhno. (Pr~d~t1tt~ _ P::D. 
Jo,é Fcllclano tVice-Presldenú:) /-

j 

de Emenda' a 'constítuicão 10. Edu ... ,,!o cata!õ.o - P'l13 
M mtr\lS :- ?.,l.IU~ 

JOSé Ir"ellcla:tlO - PSD 

Atfbo F'<.,nta.n. - PSP 
Eugênio Barros - PSD 
JoSé E"n1rll) melarorl 
Bezerra ~<~. _ PTB 

l'SD. , 

JOSé ErmUlo <Relator)' _ !'TB. 
Adolpho Franco - ODN. n9 7. de 1953. 

Altera a t'e;,1a~Q do '1'\~1tG IX 
do ar! 157 da oonst!tulcão Ire
ferente ao trabalho de mtrOl'l!!
a muth~res e ao trbalho em tn .. 
\'1t'is1:rint fru::l'l~res). 

nl'.';,lf111ads. em 23~4~1953 

1embros - PartJoos 

l. Jefferson <\<l AlUI'" _ .:;>$1 

2 RUy Carneiro - E'StJ 

3 Lobão d:l Sllve.tra - !"S!) 

4. Wllron Goa,ft!r('S - PS;.J 
5' Mene... P:me~tti _ PS:) 
6 Heriboldo 171elrQ _ PS» 

'1. t\mf\~ry Stlve _ ?'!'B 

8 Bezerra ~-eto - P'1'3 
9 Vago _ FTB 

10, Stlves"re Pêr1clc-s - Pr' 
11, Arlh::r VJrg!'I{> _ PTD 

12. Eurico R':>7ende .- ODN 
ta M'ltN\ (" \~,}\l'\s _ c~ N 
14 João A~~:'ip-lnO'" - vnN 
15 .Jos!Hf1Jt ~tI.tr.nl~o -- Si -I<:,;-.:.r.ja 
la. JUcy~jo de C::rvatho - P1." 

1l~ Va.sconcetos ,1'Qrres - 'flT 

12. Eurtco Rezende - UDN 
1.3. Milton Campos _ UPN 

H. Daniel Krleger - UDN 

la. AloysiO de Carvalho - ?cquen~ 
partid03 

.' i6, Josaphllt 
PW"Cidos 

Comissão ESllelliaJ do Projeto 
de Emenda a· Censtituitão 
9, -n 4, pe 195~ 

Da no\'a reQ(tção ~ tl,rts. 44 e 
~ da COl'"..'itit;,ucáo i>'«1ertU l'EIJ"'8 
-coaceder lmUnldnd-es aos v-et6a.-
dores;. " 

Des!gnada em. W·S .. U;;SJ 

Stna.dm--e5 _ Fcr~ 

JeffêrsoD ele Aguiar -' r»SO 

. nÚy !)fl.rDelro -- E'SU 
LobM ti. SUvelra _ t'»D 

Wilson ,Gonçalves - PS!I. 
Menez-es. Ptmente! - -paD 

Leite Neto - P&D 

Melo BrL~a _ P'l13 

Lopes da ~~\Sta. - 'UDN 

Milton'· Cnm:êOS "reSidente 
.Júllo Loll<>, V~-Prés:d."te 
QueDEiS .:tepl'esentaçôes. -

Cornissã(l e:specialpara O as.! 
tudo QOS, efeitós da ÍJlfla~ão 
e da política tributária e 
cambial sõbre as emprêsas 
privadas. 

!C'rfc,da "em f.;i,,~ da Q:;:JTOOOa,,' 
çliO. em. 2·8 ... 1963. do ll.eCTU-ernnen. '.0 'l" 031·53. do Senado! Gouvea 

. V"te~ral. . 

\:;l.lEMg~S) 

Memoros - Partl!!c3 
A ~fl!o Fontana (Prestdcnta) _ P3D 
José F.:l1~It.nc CV1co-Presi-àente) 

PSD 
AmlillrJj SilVA _ pTB J J-S13 ~ :-.: --r:1 'F:;;:!",t.:)! _ t?'I1::l 

A uréUo !1e.nna -J Peq!lena.s Re-pre .. 
s~n~~r~~ : 
Comissão EspeQlalllara efetuaI: 

. o levantamente <Ia Ilrotlucão 
mineral do cais e estudar oS 
meins capazes de Ilossibilitar 
a ,SU3 industrialização 

. (CrtadQ em ?Jirtude da apTOa;D
(l'áO. 'em )8·9"'l9S~. :tessá-o e.rtruor
dinària. do Requertmentc -n? C!lS 
de 1963; dD Sr. Senadar nS<! ~ 
,m1t10) • .~./ 

Cll MEMBROS) 
Mcm'~ro$ _ Partidos 

JOSé F,llol,no - PSD. 
AtU!o Fontana _ PSD. 
Eu:ênfo Barros _ ~~~ 

JOSé E!'mlrfO (Relator)' - PTIl • 

noz""" Neto - Pnl. 
Melo a .... "" _ 1';rB. 
Lopes da 'Cost> - oD~. 
Milton =~O. _ PrOlil!wto 

O1)N: ' 
Jlll10 Le1te - V1ee ... Prcs1dc~t~ _ 

~ ... -luenas Repro.se1)tnçõ~ •. ,,' '. 

, 
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Comissão Parlamentar de In- Comissão Parlamentar de In- . Melo Braga - PTB 
quérito para apurar os fatos ~~~otg~~~~r -_ uggN 

Quérito para' averiguar a apontados da tribuna do Se- _ 
aquisição, pelo Govêrno Fe- nado. na Sessão de 23 do C • • E . I d . t 
deral, dos acêrvos de con- corrente. e outros relaciona- omlssao speCla o rrO.le. o 

dos com irregularidades gra- d~ Emenda à Cons...ltUlçao 
cessionãrias de servicos pú- ves e corrupção no Departa- n 6, de 1963. 
blicos e sôbre a importação t d C . T lé Altera o art. 138 da Constitui-men O OS orrelos e e - çl!o Feà'" a, (z'1!ologióiltdadesl. 
de chapas de aço para a grafos. PrOleto <lo miCUlttva <lo Sr. Se-

naàot AuréliO Vianna.· 
Companhia Siderúraica Na- (Orlada em virtude da "pro- Designação om 2-10-1963 

vação. em 7·11-1963- sessão ex-
cional 

(Crtada peta Besoluc;ao n9 11 
... 1963). 

traordinária, da ~lu~ n9 82, AI embros - Partido' 
de 1963, apresentada ~elo Senhor Jefferson de AgUIar _ PSD 
Senador Jefferson de Aguiar e RuY Carneiro _ PSD 
outros Senh~es Senadores). WilsOn Gonçalves - PSD 

(Orlada ~ela Resolução li' 32. de 1963) J06é FeI!clano _ PSD 

I T MEMllRO~ - PARTIDOS Wo.lfredo Gurgel - PSD 
Argemiro de Figueiredo _ ~L'" 

. PresIdente: Wilson Gonçolva Bezerra Neto _ PTB 
PSD . SJlvestre Pérlcles - f'I'J 

!li MEMBROS). 

Membras _ parttJos 

Jefferson ae AgUIar - PSD. 
Lelt. Neto !li'resldenle). - PSI), 

Nelson Maculan ;(V!ce-~esldent(J 

• PTB 

Jollo Agrl~lnomel.tor): ;;; t1DN. 
Josaphat Marinho _ 1)~ lt,e-

. presentaçOet \. 

VIce-PresIdente: Leite Neto _ PSD Edmundo Le .. - PTB 
EuriCO ae.ende _ UDN 

nelator: EurIco Rezende - UDN MJlton cam~ _ UDN 
AlOYsio d. carvolho - ODN 

I Afonso ArInOS - UDN 
Jefferson de AgUIar .. PSD 
Atmo Fontana _ PSD 

Artur Vlrgmo - PTB 
Bezerra Neto - P'l1 
AurélIo Vianna - PTIi 
Júllo LeIte - I"P" 

I Josa~h.t Mal1Dho - Sem LegendA 
IRaUl Gluber\l - Pequenas Represen

taçoes. 

l
' Júllo LeIte - neqrenaa RellreseJJta

ç6es. 

• 

I Comissão Especial do Projeto 
de Emenda à Constituiçã( 
nQ 7. de 1963. 

Da nova Tedaçtto ao § 4Q de 
art. ]82 da Constitu.tMo FeaeJuJ 
(trans/er6nc1a para a reserva ac 
mtlitar da ativa que se cana,aa
ta, a cargo eletivo). Proieto de 
tntclativa de S'I. Senador AuréllQ 
Vianna. 

Oeslgnaçllo em 2-10-1961 

M embro8 - Partidos 
Jefferson d. Aguiar _ l'SD 
Ruy carnello - PSO 
Wilson Gonçalves - PSD 
Jaoé Fellclano - PSO 
Wal!redo Gurgel - PSD 
Argemlro d. FIgueiredo - !'TE 
Bezerra Neto - PTB 
SUves". l'érlcles _ PTl 
Edmundo Lev1 - PTB 
EurIco Rezende - UDN 
MUton cam~os _ UDN 
AloysIO de Carvolho _ ODN 
Aronso Arlnao - UDN 
Josaphp.t Marinho - Sem Legenti. 
RaUl Giuberti - pequenas Represe.l1-

taçO ... 
Jt1Jto LeJte - Peguena.s Repreaenta

çõ ... 



ESTADOS UNIDOS DO B~ASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
ANO XIX - N.' 14 

AtA DA 20' REUNIÃO, EM 20 
. DE JANEIRO DE 1964 

l' SÊSSÃO LÉGISLATlvA EX~ 
TIlÃOÍIDINÁRIA, DA 5' LE
GISLATURA 

t'RE$I\)l!:NCIA 
QlJIM: PARENTE. 

DO SR. 

As 15 horas acham·se 
te6 os Srs. Senadores: 

Vivaldo Lima. 
,,"-oB4illm parenté. 
)[errezéS _Pimentel. 
Dfila,rte Mariz. 
~íro de FigueiredO. 
Josaphat Marjnho. 
JeffersQfSn de Aguiar, 
V\lsoo~celos Torres 
J'osé Fe!içIano. 
li'llinto Müller. 
Bezerra Neto. 
IrIneu BorlÜlRuser. (12) 

O SR. PRESIDENTE: 

JOA-

presen-

A lista. de presença. acusa o com,· 
parecimento de 12 Srs. Senr.,dü-rc.3 
N~ há. número para abertum da. 
sessão. Decorrido o prazo regimental 
de 30 minutos e perdurando ainda ~ 
fa.lta de I'quo~um". encerro a., pre

. sente reunião, desIgnando para a pró
xima. sessão, a segllinte 

ORDEM DO DIA 
SE5SAO DE 21 DE JANETRO 

DE U64 

(Têrça-jeira) 

-1-
fotação.· em turno único, do PtoJe

to de Decreto Legislativo n.9 29, de 
1963 (n,9 23-A, na Casa de origem) 
que aprova o Acôrdo Bãsico dê Co
cr.eração Técnica entre Os Estad9s 
Unidos do Brasil e Israel, concluido 
em ,Recife, em 12 de marçO de 1962, 
tendo pareceres favoráveis sob nú
meros 799, 800. 8(}1 e 802, de 1963, das 
ComiS!ões: de Constituição e Justiça,' 
de Relações Exteriores,' de Educacão 
e Cult,!!ra e de 1<'inanças. 

-2-
Votação, em segundo turno, do 

projeto :" Lei do Senado n." 4-, de 
1960, que autoriza o Poder Executlvo 
a. emitir selos comemorativos do cin
qüentenário da fundação da Prelazia 
do fi Alto sollmões". tendo parecer 
n.9 355, de 1963, da Comissão dé Re
d-açã~, oferecendo a rédação do ven· 
cid{) em 1.9 turn~. 

(Encerra-se a reuntão às 15 
horas e 5 minutos) , 

SECA0 11 

. CAPITAL FEDERAL TllRÇA-FEIRA. 21 DE JANEIRO DE 1961 

------~=~====~--=~==~====~='-~-_.- -... 

'SENADO FEDERAL 
Expediente .Despachado 

Respostas '" pedidos de tntonna· 
cões encaminhg,tUJs pelo Senado (do 
Ministro das Relações' Exteriores) ; 

Aviso n9 51, de 19 de dezembro -
com referência. ao -Requerimento nú~ 
mero 1.075-63, do Sr. senador Vas
concelos Torres; 

Aviso nO 52, de 19 de dezembro de 
com referência ao a,equerimento 
741-63. do Sr. Senador Mem de n' 

Si 

Reitero a V. Ex" Os protestos ne 
elevada estIma e distinta. CCJlS.idera
ção, - Vergniaud WanderleYA Millls
tro ... Presidente. 

UNIÃO INTERPARLAMENTAR 
GRUPO BRASILEIRO 

De ordem do $1', Presidep.te, con
VOCo a Comis5ão Executiv'l. do Gru'po 
brasileiro da União Intérparlamentar 
para. uma reunião a reali'?'..ar-se qual' .. 
ta-feira, dia 22 d,o corrente, às 17 

AVISOS horas, na sala da ComissA.Q de Trâns-

tlu que 2<3 divergências reuni'iSem, cS 
homens e as correntes para o enéon_ 
tro das fórmulas reclamadas para a 
solução dos angustiantes problemas 
de ordem social, econômica, financzi~ 
ra. e política-, que 11" ~tão. cada ~ru.;, 
po pás.$OU a eóIlsidel'ar.se 'proprietá
rio eXclUSivo da. verdade. Nin~u~il\ 
quis recOnhecêr ,ao adversário ndil 
correção. nem sincel'idade, nem hól 
fê, nem segurança de nropõsitc6. 'ltl
dos, se distanciaram cómó se fôs-se 
possível, num quttdro politico tão com
plexo, como o bra.sileiro, {\tribuir a 
um ou a determinados I:{ruº,óS I;I.p~;;, 
nas, a. soluçãO das imertsa.<; dificllJti?
des que ~t,amos experimentail!:lo. FÁ" ... 
sa, irredutibUidade conduiiu ,s 'que 58 
reavivassem aquela.! drverg#.c.iaS dó 
p0619âó Que tanto prejudlca!.'am a vi.:. 
da poUtica. brasUeirg, entre 1935 e 
o golPe de ~tado de 10 de novemb! o 
de 1937. 

Do $r. Ministro Presidente ao 'ui- portes ê Obras Públicas da Câmara. 
buna! de contas da União ns 1.00! dos Deputados. - A. Lazary Guedes, 
e 101, de p do mês em CUt'30, nos, Secretário·Geral. 

segtIintts têrmGS: I, D1SÇuaSQ PRONUNCIA.OO PELO 
Aviso n' 100 • SR. SENADOR JOSAl'HAT MARI-

Sr secretário' ,,"- 1 ~Hct NA SES$AO DE 13 DE DE-
. . . I ZEMBRO DE 1983, QUE SE Rlõ' Ainda Uma vez, com exagêro, passa

mos a divi-dir os homeÍls e as cõrreú .. 
tes póll'ttcas entre l1relte. e esquerdá. 
A intolerância. não pernHtiu áue re .. 
conhecêssemos a legitimidade do di
reito dos Que, não',Querendo se situàr 
em qualquer destas posições, noutra 
se colocas.sem. Extremou_se o enh'n" 
dimento, de tal sorte Que ou gt·u,
pO$ se submetiam aIO pensamento de 
outros ou a rnalicla. dominaria a. lU
terpretação do procedimento de to .. 
dos. Verificou -se afinal que, de.s,.';à,:t 
exacerbação, à.inda se pretendeu aüe. 
as próprias entidades polfticae se SÚ~ 
metessem a determinadas correntes d,; 
opinião. Os que se considernram de_;,,) 
tentores da. verdade no camihho dó 
progresso, entenderam que os hohiens' 

COmunico a V. Ex~, para os devi-I PRODUZ POR TER SAíDO. COM 
dos fim que êste TrlbUMl. tendo INCORREÇOES. 
Rl,"esente 'o processo originado 00 O SR. JOS4PIIAT l\IARINHO: 
Representação datada de 14 do cor
rente, da 1~ Diretoria de Fis,cali:taçã() 
Financeira desta Côrte, relatiVO à t~ .. 
pela dos créditos orçamentáriOs atn
buldos e. essa Casa., paTa o vigente 
"xercicio, no Anexo 2, Subanexo 2.02, 
da Lei nO 4.2'95, de 16·12~&3, l'eso~
veu em sessão de 17 de .1aneiro Cl
tado ordenar ° registro e a distri
buição d,os créditos cou@ttiteSda 
tabela em aprêço, como f. j publica· 
da (Diário OfiCial de . -1-1964 -
fJl;. 325 _ 1~ coluna), nte a soU. 
cibação feitfl. no Processo Q TC·1.79'5 
de lSõ4. 

Reitero 'ct V. Ex!;!. Os protestos de 
elevada estima e gistinta, considera
ção. - Vergnta1Ld lVanderley. Mii1js
tro-Presidrnte. 

Aviso n9, 101 

Sr, Secretário: 
Comunico a V. Ex", para os devi

doS fins, que êste Trfuu':lat, tendo 
prêsentc o processo originado Gil 
Aviso n o 5. de 10 de janeirQ corren
te, dessa Casa. COm a tabela perti
nente aos créditos constgnados no 
OrÇámento pata 19-64 - Lei tlQ,4,295 
de 16-12-63, constantes :lo Anexo 2 
_ Poder Legislativo. 2.02 Senado Fe
deral. resolveu, em sessão de 17 de 
ianeiro atual. ordenar o regIstro I:l a 
dist1'ibuição dos créditos a Que se re
ferem as tabelas anexas ao referido 
proc'éssó. como foroam elabDradas, oom 
exclilsão dos iteris 05 e 1(} dá Con~ 
sighàçao 1:1.01. eujo registff1 foi or
denado no PrOC6&50 n~ 1,923-64, na 
mesma. sessão 

(Sem revisão dO orador) _ Senhor 
Presidente, ao encerrar-se a. presente 
sessão legislAtiva, parece-lUe que ca
bem algumas observações a respeito 
da deformação do diálogo demccráti
co 110 Brasil, 

Nos primeirOs dias dêste 'ano. quan· 
do aqui nos reuníamos, havia uma 
expectativa geral de que medi daiS de 
profundidade, de ordem institucional 
e econômico-financeiras, poderIam ser 
Adotadas pela Poder Cégislativo e pe .. 
lo põd~r Executivo. 

Nos entendimentos que se· desdo- públicos e OS órgãos a. que pertencesJ 
bravam, verIficava.se uma conjuga .. sem deveriam ser subjug.adoo, subme ... 1 
çáo de vontardes no sentido de que tidos ao Densamento daquela(S: oorrenJ 
os órgãos dos pOderes políticos pro- tes que defendiam sem propósitos oU 
movessem as ações adequedas. de ma- seus pontos de ~1sta. Os que sitUa1 
neixa que fôss-em atendidas algUMaa vaw. no pensamM.to conserVado:, ge-
das ,justas sOlicitações do 110VO bras!- ra1m.ente chamado de direita. passa..;' 
leiro. Mas, à medida que os meses ram, de outro lado. a co~omirl.M- d!i 
decorreram. at>urou·se Que um pro- extremista. ou de comunista t}uR-nto.$·' 
cesso de defot'ma,ção orejudicou a não se situassem na defesa dos prtviJ 
conquista dessas aspirações. légios dominantes, Quebrou .. se, lt\S..<;iml 

Foram e são vários os. sintomas a liberda~e de pensar e de lnt~rpre.J 
iêsse desvio do diálogo democráf;í~(' tar. pr6P:la. de umn ordem democr(i,j 
entre nóS. A radicalização de posi- ttca. l~gí~lJna.. Homem de Det'l!'mmCn ... 
ções, no plano polítICO confundiu to S<>Clahsta que sou. e, por 1s.$0 me~ 
viClência de 'Oalavrr..s com clareza. de Illo, defensor de tôdas as refor91M', 
8tttude,<:1. Perdeu-se a iusta medida da nao pude entretanto· .enq'u~dra.r·ml 
di~US6áo dos problemas, ,:onverten. n~e sistema d~ a.prlsloná~ent? da , 
do se a análise dêles numa oolêmica idéias e d?S nolitlC.OS. Não me subrne ..... , 

i - . di f' -:O to e espeto que noo MIa de stlbme-
em aue 3- pa xao prelU cOu a lxaça tel'~me à tirania de n,enhuma 4â.sd~Ul~ 
'is",r-aluçoes planejadas. correntes. Não recollheço a nenhum. 
n~sa radicaliza.ção resultou um ou- a prerrogativa de detentora dq ver,~ 

tro fenômeno grave qara o defenvol- dade. defendendo as reformas, va4,q,n_ 
vilnento de nOSSa vida nolítica· '1 in~ dO-M como me oal'ec:erem adl>'(tll ..... 
toler8:ncia ideOlógica. NM trincheiras das. Acredito, entretantó., aue _P; ~ 
em que se c,olocáram ois combatentes 'meu dever de mnitante de ump, ór .. 
o espírito de intoIerância não perm!- dem democrática. respeitar a ~ru!cIO 
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do.; demais que de mim divirjam. I 

POb.'';O não aceitar as idéias Que de
fendam, as pOSições; que a,ssumam, 
IDes nto tenho o dire:to de genera-I 
lízar criLicas que apresentem todos 
cs adversários das minhas pos:'çõe-s 
como inirmgos eto progres.so ou das 
rtran<;fc:1llações necessárias. Até pol'
que entendo que a. fixação e..-n .s.:..:;.'.,e· 
,mas doutrinários nem. sempre é a. 
melhor forma para. a realização d~s 
trrunsformações que operam a. felici
d3de geral dC8 POVOS. 
lOque a. ~periência vem revelando 
entes, é que a realidade dos fatw ,s.o .. 
ciais e politicos não se harmoniza 

Icom a rigidez dos sistenla.s políttcos e 
: l·ilosóficos. 
f: Num Pais como o Brasil, 1l1\1'ooular
ruente, há qu.e transigir na colocação 
: dos pontos de vista. doutrinários, G 
:fim de que dps entendimentos neces

'1 sários sejam' e~tl'aídas as fórmulas 
: hábeis à conquista das l'efol'masl re-

EX DltEr-JTE 

AI..E::!RTO DE BRI,O F,,~EIRA 
, 

OHt;PO QO CSR1õO'tÇO 00 "U~LICAÇe~!'" CHr;c::! IOA 00(:.".0 C.3 RnOAç:\c 

;'.~URILO FERREIRA {.L V;':S FI.ORIANO GUii\,1ARÃ'iS 

DI.f"~IO DO CONGRESSO NACIONAL 

hnprcoGC 1'10.0 o11einea Ck) OOPlWtomen'~ de Imp,oll~tI NcclcnaJ 

CD6stLl4 

ADSI!lATUBAB 

SEPAl'l'l'IÇ6BB E PARTICULARES I FUII CI C'NA RIOS 

lítica em que não é possível colocar
se um problema em debat.e, sem qú~ 
~m.ediatame-nte a sua a-pl'eclação 
seja d.cminsda por parcialidade re
voltante. Não se distin~uem as 
idélas: marcs_. e n,- oririem das ini .. 
ciativa.s, Se se trz.1 a de um projeto 
oriundo de ôrg'âos da 0pJ,:;ição, ime
diatamente entre Cl\s do Govêrnn não 
faltam aquêles que p.u~~am a consi .. 
derar a medida como cont!"ária à po ... 
lí.Uca :nst:mrada, prejudicial ao plano 
de,.. dé.!'em:cvimento ou vin,:,:ulada a. 
detenninada tEndéncia p!ejudicial à. 
ordem df'mocrática. 

Se. de outro lado, a iu!cia-t:v1t é do, 
Governo, imediatamente setores aro ... 
ploo da Opos ção pfl.: sam a fulminá .. 
Ia de imptópria, não pm' sua na.ture
za 0"1 por sua €'>.:'encia, mas pela. 
origem de1:3.. 

clamadas. . 

\~ Dir-se~ã. que na transigéncia há II Capita'l e ln\crior 
. 'sempre perda da Bubstáncla. de um 

f
'princíPio ou da aInPlltude de uma da- t Oomoaue • _ • •.• • ..... Cr$ 

I Co,lul.n) O Inwrior 

00,00 [somestro ....... ....... Cr$ 

E' uma d3!ol"mação que prejudica,.' 
a anãLse dos problemas, porém, é 
uma deformação que pode gerar, no 
País, um movimeni-o de opinião, de 
1'-,beld1à, de descontentamento, em. 

89,00 ! é-uja crista pOderão submergir a.s pró-! p.rias il1,sLituições,. ~ 
16,00 '"'" t' f . Nem e out·ra coi.sa qut' se es;a a .... 

da posiçãO. Sem dúvida. Mas . rem· '1, "rq "r' 
Ibém é verdade que, a. não ser entre ~- • .., ... c::tIJt,.' ....... • W'l 96,00 Ano _ ••• _.. •• .... ••• ... Cr$ 
1l.quêles povos em que ocorrem revo~ I 
;luçóes sociais de profundidade, não I 
jbã. transformações que se alcancem 
em tempo razoável e não pela tran~ 
éigência, pelo entendimellto das I' 
'diferentes correntes em que se divide 
'a opiníão do Pais. 
i Nesse com..bate não "se transige para 
conquista·r posições. Tl'a·nsige4 se· pura 
~ncontrar O caminho mais próprio à 
\realização - ainda que parcial - da-

. quelas reformas consideradas mdis
Ipeusáveis. Nem há :Iillccmveni.ente nes-
e prcx:edinlento; } 

bterJor I zendo cem f1S cham:.td3.3 reformas 
. illstiLucionais e de base. SomOS to... ~ 

Ano ...... u ........ _. Cr$ 186,00 Ano , •• l .. tI ti • •• • • • •••• are IOS,OO! dos, os qUe exercemos paJ.·cela de po-:. . 

l
' d·er - no Legiflativo ou no Execu-·· 

tivo. - re"ponsáveis pelo não enca--, 
- bcotnadDB &1 pua O exterior, qDa uerl!;jG 18Dlpre Duais" ·8,1 minhamenw adequado dás ooluçõeâ 

lf',51natur&s pod.er...se·êb tamu, om qualquor época, por •• li mes.es res\Unidas, Não h<á. que pensa-r q,ué . 
ou am ano. a culpa da paralisação da.s reformaS· 

pode ser at,ribuída apenas a.o Govêl'''; 
no como também o Govérno não se 
iluda, ~ up~ndo que transferirá a res
pom:abil!dJ;l.de que lhe c.abe QOS ór~ 
g.'ios da Oposição. Nem pensemos_ nos . 

1 outros que" entre as duas fôrças em 

- .& fim de possibilitar a l'emeSU de vIlloro8 acompanhados d. 
laclareoim611tca quant.o ri sua aplicação, iollaJtam.oa :cMem prefer~Jlcia 
i remeasa por .meio de ç.h.oque ou vale poshl, omUJdol i fU'or do 
f$onrritrG 40 ODpBrtamento da Im}.lrensa ~&clon~. 

- O. luplementol li edlçAes doa 6r1}ão& ofiolrJa .. rio fornecielo. ,ccntl's.dição, temos pos.içã-O de- inde-
101 I.,illantes someute mediante salio11.aç!\1). ! penC:€l1cia e que escaparemos de nOS' .. 

- O OUlto do numero aLfa.pudo SRT" aCT(lsc~d~o 
I3tlt'cfoJ, docorrtdo. cohru .. 8G·lo mala U.\1 OjjO,. 

de Clrl 1,10 I, 
sa re3ponsabilidade, Todos responde!. 
remos perante a gJ.'ancte opinião dó 
Paí.s que não nos julga individual .. 
mente, m3:s como m-emb\'OB de oo~" 

57 - ! rações do Poder Legisla r.i vo pu no. 

t'. Também é da. h~stória. de todos os 
povos que. quando há caldo d-e oul
'tura para. e. revolução violenta, as re 6 

~fOrfrul.$ sâo alcançadas pxogrew'va-
mente. A própria história do capita.
'liSmo, a sua decadência revela que, na. 
Uledida. eDl que as classes 8-ntes con
Illderadas inferiores, galgam posIções 
no plar..o pol1tico, atmvés das caneas. 
sõ~s- dos detentores do privilégio, ms,r
'çhR~se .para a transformação' do. or ... 
dem soclal e econômica, E' que uma. 
co-,1cessão abre sempre oportunidade a 
que aS classe que lutam p.osrom coU". 
tlu~5tar novos direitos, ~novas t'anr..'l-

..,../ gens, novas prerrogativas, 

imprópria ao desenvolvimento da .'ida. I p.ela _atual siba.çã-o. O próprio Le_ poder. Exec~tivo~ _~~ 
pOl1tica. E assim, Govêrno e Op:),si· j glsl~L1V10. tem ,grande pal'cela de l'e~-1 De.::gra-çad-amente. nãQ e.- tamos seno' 
ção, por impl'Opriedade de métodos, l??nsab.hd.ac ... e. A~ora, mesmo,. neste Lindo, na sua profundidade, a exten
p:erdem autoridade diant.e da opiniã:l Inm. ~e se~!';ao léglslativa, votar~n:-se são do problema Continuamos a sú~ 
pública. proJetos de lei que abrem creditos por qu~, iàentiÚcandô determmad'Os 

Num fim de sessão legü,lath'8, de· . vult-ru.05 Se..'11 que se apont~m ns fon.. relol'mas Com o Chefe elo Govêrno da 
vemos ter a. lealdade de procHunar ês- ~ tes dos ,< reSpN~tivos re.cUlso~. Fala- Repí.)Ilc..l,oU COm alguns de Seus fê;" 

'ses intos pm'a no repou.'3o que tiver- I mo~ , ~1~:.0, em qu eft mflaçao vem. prusentantes, marc.a.remos COIllO-' iDa.
,mos mediUi,rom:>s sôbre ao neco;!dadc ! peltu~i:lClndo l\ "ma:cha e o dese~ .. ceitáyeis ta:s prepódtos. perante- {l 
, de revisão dos nQSSOS meios e proo:!:Sfo ,."o~vlInento da naç,ao, mag conru- opinião do País, : . 

Sese quer, porém, num país como 
o Brasil, efetuar as reformas dentro 
da ordem insti.tuída, me s num lmIJl:1c
to, o resultado é O que se está veri· 
fic'3.ndo: elas não' sào -alcançadas, 

! OtunlOS parE. agravs·la,, De sorte (tue ';', 
de ação. porque, na medida. em que li ~omo pettcncemos ao Poder Legisla- 0.3 ól'gã-Os do Poder E'XiOcutiVO, de 

\ no extremamOs nesse debate pe,,soal ,.ivo, dC-';'!3illOS ter o firme propósito outro la-do, SUpõem - e como ·se eJi~ 
e pequenino. peidemos nlai" do que o ; de contribuir pal'a moralizáwla, por ... ganam! - que, f.alando apenas nos 

~re:;;?ito: prdemos a estima. da opi- ; que, de outro modo o própriO Le- pro-pó.,<:·:t.o.s da OPOSlÇj,O, convencerão 
. niã o pública.. '~i, latrvo .se desmoraliza e abre um o povo de que âS ref.3rma.s não se 

A seru:ibilidade politica, o bom-el1~ Mas como O abismo atrái o abismo prec['d~nte do.s mais graves, perdendO operam porque seus adversários não 
so a sabedoria d'J. homem publico re· larnda se vellfica llWl,>: restJot'jeCl· a autc:',dade que tem de criUca\' os 9.<; de:::e)ant, AQ povo não inte1"essa 
cmn::tH!':ml que, em tais J3.itua;:Õe3, () ljmento lta um dláloóo c<Jduco, JlOrque outfO,s pcdêres, E' o que desejaya, ê.s~e diálogo; ao contrário, o que ó 
qn-e se deve é trnn:..lg:r pal'03. vencer. não de pr:ncipio5, entre Go.vênlo e dizer. povo, através de cada homem livre ou: 
Não tl'an3ig:ndo. ocorrerá o que .se OpoSlção, Vê-se" que Pnís ~ente r~ O SR. JOOAPH/~,T MARThTHO _ de suas in: tituições de cla·s.se, está 
está verificando 11:) Brasil: as refor- ,to,rnar aos quadros _~ç sua vlda polI· Agradi"90 ao nobre Senador AtiJ:o observando é o pronunciamento doa: 
mas não se operam E há mais: não t h d l'tic da erna ,~ li ' ~e. operan1 as refofmtls e se vai res- ! lca.s .c 'ama a po las gov •. Fontana. ri colaboração das observa- orgaos po' tIcos no Leg-islativo e no 

Ida::e.s, tá'o condenada antes de }930 jÇóeB q-:le acablt de fazer, Se S, Exa. Executivo. _1'( 
taul'oando no Pais um sista,lna de v:da 1 1 t à N o -
polit:ca Que parecia .ue.ste-rrad'O de" pe: os ma es qUe aca,H'r ou . aça. estivesse presente d~sde a:s primeiras E não e'itamos extraindo tôdas as. 
n~6Sa evolução. I Nes.se restabelecimento de fÓl'm-llas . palavras que ,profel'l" terIa. :r;otado consequências aconselháveis dos tatos 

. S"J.peradas, desaparecem ,OS partidOoS'1 que não há q la~que! dJvergencla en~ que vem ocorrendo no Brasil. ~,"I 
I :Como 'Ú diálogo nib se desenvol .... eu sucumbindo ante a ação pessoal de tre as nossas dlretl'1Zes. 
l'P.gularmente, nem se está desel1vol- 1,2.!guns de seus representantes. Efet:\'amente responsáveiS são os Já se diSSe que o que caracteriza a 
"e!!.do, em târno de pl'inclpios e, con- transformação do mundo de hoj'e é 
seqüent€IUente. de maneit:l3. .impessJat, l Un l'ttzã·o de:~~ defcl'lunçáo da I ?rgãOS ~os podêres poli.tiCO~ em ger~l, um tato novo. que não se verificav' 
,'olta-se, aos poucos, ao caduco diâ- 'diálogo d'emoc:râti00, multiplas conse.I Já . o dIsse: ~~as, Já agola, pO.derra há algwnas décadas: a pre.sença do 
logo Govérno-Oposição. . 1 quências se estão veficando· em pre. I aCI e.scentar , 0:) órgaos . dos podêle-S e povo como fôrça atuanie e po.l'tador~. 

I 
j"ízo do Pais I os órgãos representatIvos. da,,<; dU'e- de iniciativa própria. \ I 

Nesse diálogo perdem as duas fôr.....· rentes classe 'um que se d1V1de a BO-
ça$. O Sr. Afilio V"?ntana - Permite, cieâade brtlJ]llira., Os fatos ar estáo já nos mostrando) 

( Sacudido peh1.s~ críiicas da OPôSjÇãO'\ V, Exa. um aparte? (Assentimento' I ' de alguns anos .a esta data que em ~ 
,a Governo julga-se qua~e ·~e.rnpre. do orador) _ NCiJre S~,.nad()r, esto,u _. Todos eS,tã.,? colabora-?do :{JO~ 0n:I..s. várias oportunidades Q. povo tem cha-l 
através de seus componentes. 'ultraja~ ouvindo V. Exa, com tõCla a .<\tE'l1- ·~ao.por pa_x~o, por illcomp_eensao mado a si o poder de agir e de delibe-! 
do e ofendido, .E porq,ue se julgo" ul- ção, Demonstra V, lfXa, uma lnte- I dos seus de\ieres, .para. .que d~"u~Ja rar, forçando a· que, em segUida. 1 
trDjado e ofendido, asSu."l1e, no deba~ li.:rência lúcida desenvolvida e foea~ ; defol'!l1ação do dlálOliO dem~ratlOO ajam e deliberam Os órgdos pl'óprioa; 
t.e, a atitude Que c::mdena, con.slde- li~:l p"oblemas 'com grande eficiên- Il'€S~lte-~ .. co~;equênclas gravemente dQ poder politico. -

,~, pl'eJudlC1BJ5 ao desem'olvimento do 
rando seus adversários lni.mlG'os do ~;·EI .. , .Ente~[lo, f,'1rell1, qUe a l'e,.,po~- 'I' país. A qUe vem em primeiro-luga.r, 
regime, portadores de ódio e de' pai- :j.~ Nltdade não ê apena..s dos partL. como resultad.o dessa det-ormação é 
xão: condena·os com a mesma lin- d0o? ~enl dos gove~n~do:es mas dos I a interpretação facciosa dos proble .. 
.gu'3-gem virulente que critica. pro1?'rlos podêres pubbco.s, a l!m dos I mas np.cicna· e de suas soluções 

A oposição por sua vez, ·repete·o ! quals, aluis, pel'tE'nCemos, Nào po~ 1$ . • 
lrro do Govêrno: Reei,to o debate eln demos culpar o Executivo, os pil.ru· 1. Nã.o há. exagêro em dizer-se que 
,1iêrmos v!!rulcnto.s, muna: li~ueg-em I'do~ po1ít!ccs ou mesmo Governadores ~he~am(" a -.1::n instante da. vida po# 

. , 

Isso, porém, em face de uma "OQ.a., 
orga.nização democrática, é a subver_ J 
são do sistema, Significa que os oi..: 1 
gãos do poder pOlítico, no EXecUtiv(i) 
como no Legislativo; estão perd~~..>: 
a lidel'ança, a co.pa.cldade de !~.:l I y,~ 



I 
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diretoras e orientadoras da. opinião. 
Correm o risCO de deixar de ser diri
gentes. paro. serem apenas dingidos. 

regular. Não é o que se e~tl veri!i
cando nQ Brasil. 

mesm.os estavam divididos e, sobretu- O Sr. ~let"l de Sã - Todo o sen~ 
do, mesmo que o quisessem. - nisto do o subse.reveria, nobre senador. 

Mas, num Pal~ como o nosso, sem 
QpiniãO públi-ca di! cjplillada. ainda, 
com larga.. parcela. de analfabeto-"-, 
com imensa população sub:lllmenta.~ 
da,. cOm ter:dveis prcblemas decor
rentes da intlaç:o e do custo de 'Vida. 
essa. sUbVel'SfO bem está a indicar o 
que entre n~ pode ocorrer. 1Vias não 
estamos atentando severamente ne.3-
te probleme.. Continuamos a julgar 
.as reformas como medidas do inte
rê'5se do Govêrno, Ou solicitadas por 
opiniâ() extl'l mista do país, ou então, 
como desnecessárias. 

O própr10 Poder Lee isla t" \'0 não 
exexce sôbre o EXecutivo a- lisc!:l1za
ção mais adequada. Perde~,:<e em dis
CUEsões por vêzes mfninlas Ou na apu
ração de fatos sem g,1 c.nde re~ 
percu.!lsão .sôbre a vida S-C.::":.l.l, p--1litica 
e econômica d-o País. 

V. Ex'. torá que convil: e<>migo - O SR. JOSAPHAT MARL"iliO -
até não teriam como obter as caudais A minha tranquilldade nobre S~na
de recursos que ao Executivo foi tão <ior Aurélio Viana. é qUe eu pé>S· ~ 
fá.cil 2.IT(;l,njar. estar proferin~o as pal8:vras que, em 

verdade, dcvenam ser d.i.t .. :> p~r V·JS~,~ 
Excelência. 

AI.:J inVes de enfrentar o Oov·}rno. 
para obdgá·lo a revelar eflc~t:nc~a. () 
Poder Legislativo por vêze'1 cCluete 
até o eqUívoco de tomar po.'ür"ões q'le 
parecem contrárias a m2didas de de~ 
0envolvitn~nto. 

O aR. JC,G.\PITAT MAIUI'm1> -
Convenho elIl qUe 0.'$ Partidos pol1ti
CCs e o POl:ier Legislativo ·não diSpo
riam d:!,g me ma lo facilidades do EXe
cutIvo. pare. o levantamento de recur
sos p-.lra enIrent.::r o problema. Tê
lQ~ia.m feito, porém. com a mesma dis
posiçáo com que entrentam as 'tam'
panhas poli ieR,:;. 

Mas, de tudo quanto se km Ob~H
vado, resuaa que os enC3 se V.lO muI ... 
tiplica.ndo e dêsses de;:,:vios operadü3 
não escapam os próprios órg'~9s OI 
divulgação das idéias e dos dt:U:-l.H'5. 
Também êle.s, no tumulto das paixG":3 
desencadeaJ"la.s e das deformo;êY!s ope ... 
radas, reduzem o exame do~ proble
mas nacionais a aspecto:; dê! .":5, PCi(," 

vêzes, a aspectos meramente emDciJ
naiS. 

nevemos fazer de nós m~ 'omos esta I O Sr. Mem d2 Sã - Mas não é 
Cl'ít,icl!:, pa.ra que al_ca.ncemc~ em L?mpa I contra O GQvérno. Há, em verdade, exce·,sos, há. exa- . 

cerbação na colocação do problema a corrt'lÇa-o ~eces.sana. .' O ~.~ JOSAPHAT MAR-WHO,
das reformas. Ma.s OS órgãos do po~ O Sr. Atllío Fontana - PemIte, Por veze.s.c,ontra os Governos. E. o 
der político devem ter a .segUrança e V. EX'" um aparte. (Assentimento do : que se venftca nas call1pa~.a,s reglQ
a clareza necessárias para enfrentar orador) - Veja V. Exf!., quando se fez I nais. 0_ que falt()u fol e.ntuswsmo, foi 
() exame da, SQlu~ões aconselháveis. aquela. intensa .compe..t:ha para voltar conv1?çao d~ que devena pel'mallCCer 
Cabe-lhes repudiar a,quoEüas reforma.s ao reg1me prendenciallSta, tUdo fazia 1-<> pallamentarismo. 
que nâo lhes lXlrecem necessárias;! crer, ou pelo ~eno.s.se. chegou a. con~ O Sr. EurIco Rezende _ Se tivés
cumpte~lhes modificar aque1as qu~ t v.en~er a opimao publIca - e o ple~ I semo,s tido ânimo e convicçl0, teria
propostas, nJo }he pa,reçam a.s maL') blSClto demonstrou claral'!lente que, mos perdido por menos a batalhe. do 
'ade9.uadfl..'L Nao devem, entretanto, v~ltando-se ao presidenCIalismo, o I parlamentarismo; mas O presldeQ,cia
fugIr ao dever de examiná-las e de pl cblema estaria resolvido. Nós, a.tra. Usma <eria realmente re1:>taurado 
propugnar pelo alcance das solucões vés das estações de rádio, fizemos pa~ I .. .. . 
que, intere;,;sam ou não ft<l Govêrno le. tras a êsse respeito, ooerentes CQm I O Sr. Aur~lio Vzana - .senador Jo
ou a determinada parcia.lidad~, .se~ a nossa orinetação anterior. No P1e-j saphat Marlll~o,. o discurso de V. 
jam. contudo, nece.sárias à felicida- bi<;cito, a gmnde maioria do poyO bra- Ex!'!, desde o lU1Cio, posso proclamar, 
de do povo e ao desenvolvimento ge_lsileiro votou pare que o regíme vol· é uma das peças maIs nlportantes, 
ral do País. ! rasse ao presidencia-lismo, porque es~, Jamais, pronunciadas no senado da 

. . . tava convencido de que a soluçãO es-i Repúbl1ca. 
O Sr. All[lO Fontana - Concede- tava. na questJo do si.stema do Go-

me V Exa wn aparte? ' . .. O SR. JOSAPHAT MARINHO __ 
.' . \'erno. VQltamos_ para o presldencl~IH, :vtl1ito obrigado. E' bondade de V. Ex. 

O S"R. JOSAPHAT MARINHO _ mo e a sltuaÇao se agravou maIS e I , . 
Pois n..i.o. contlnu-a agra.va.ndo-se ainda. I O Sr. AUl'éllO Vlana - E' uma aná-

. ~ li$e penetrante, fria, Júcida, objet·íva 
O sr. Atillo Fontana - Nobre Se .. I O SR. JOS~PHA"I: M:\RrXHO -I e imparcial que a todos nós vem el).

nap.Ol', entendemos que reforma.s, de Em 1 ver~ade, f 01 a. fraqueza d~ po~er cantando. Pergunto a. mim mesmo 
certo mo-do, podem trazer resulta.dos, Leg.slatlvo que Crl?U es~a sltu~çao. por que razão, nos último.s tempos, 
quando bem ~stu-d.adas e bem o{gani~ S.e no tempo próprIO o Po .. er Legl~la- os candidatos dos Governos Perdem 
zada,s. Mas nao bastam programas de bvo re~ge e demonstra O"qu~ devia eleição, Não são os Governos, nosen
reformas. se os homens que devem fazer, mvocando a exper1el1cm de tido de EXecutivo, os todo-poderosos. 
executá-las não têm a mentalidade quase. todos os povos de ~ue um regime No Rio Grande do Sul perdeu o canM 
evolu1da a fim de fazê-lo, dentro ae p~r s~ só, no seu mecanlSJl?o obstrato, didato ,do GovernadOr'. O Sr. Jànio 
um planeja:mento, ~uci-en~emente'l n?-O e bom nem mau,. terIa. demoru- QUadros não foi candidato do Pre
NÓ$. no BrasIl, lamentavelmente, ob· tIado que não era necessário o retôrno sidente Ju.scelino Kubitschek, r~m 
servamos isto: quase sempre te toma ao preddencial1smo para que. o pais conseqüentemente do Partido domi
a '!.eliberação de. reforf!la.r êste ou tomasse ou, ~etomasse uma, ~;,nha de nante. Ganhou M eleições. Em qua!e 
aquele setor admllli:;t.ratl\'o, sem re· trabalho eflclente e de prog~esso 8e- LOdos os Estados da Federação, como 
.sultado. guro e .con.s~Rnte. FaJwu porem, a Of- no caso das Mínas Gerais, ganhou o 

g~mza.çao fIrme, vlgoro.sa. progr:"'I?á~ candidato da Opoaição. Na -Bahia, Es
tIca e~ que se deverIam corporIfIcar ·tado de V. Exa, não fOi prôpriamen
os. PartIdos polit~cos. 5> Govêrn-o apro- te um candl<iato governista. o vitoria
v~~tando-se da sltuaça() formou a opi .. 00. Mas, aJheiemo-no.s da análise da 
n:ao do País contra O regime par!a- Bahia e vamos para o âmbito federal. 
mental' e conquistou. pelo plebiscito Não há Executivo todo~podel'Oso, nes
a reforma. ~ue reclamava. te País, V. Ex~ disse muito bem. 

Nos últimos anos, foram feitas al~ 
gumas reforma:. No tempo do siste
ma parlamenta.l.'ista" por elí.emplO, foi 
feita. uma reforma. e.';truturaJ no Mi
nistério da Agricultura. No entanto, 
&. situação continuou a mesma.. Na· 
da se modiflcou. O prOblema, a meu 
ver, ,é mais de homens do que de pro· 
gramoo. Não é tão difícil ela.borar 
um prOgrama, nem tão difícil exe· 
cutá-Io. A dificuldade está relaciona. 
da com os homens que de-vem eXtCU
tá-lo. Não. adianta votaJ.·lllOS lels que 
fiquem apellils no papel, como tan· 
ta.s vêzes tem acontec:do . .este o 
grande porblema. 

o ,sR. JOSAPI-IA 1:' MARINHO -
Sem dúvida. Como 8al!enta o nobre 
Senador AUlio Fontana. n,io bflstam 
pala,vras, Lembro-me. me..:,mo de Que 
ortef:,'Xl y Gasset disse. uma vez. Que 
o pen,samento é apenM uma. dunen
são da política; a ,?utl'.a e a atuação. 

O que é preciso, evidentemente, é 
conjugar o bom peu. amento polítICO 
à ação enérgica, de efetivaçã() d.as 
1àéias progl'amajas, ou consubstan
ciadas em lei. Não creio tanto, como 
o nobre Senador Atílio Fontana, que 
o problema seja essencialmente de 
hcmens, Homens competentes há. na 
esfera do Executivo, como na do Le
gislativo. O que é indispenr ável que 
as órgãos fUl1cicn~m no se-u siste
ma, .. 

O Sr, AUlio Fontema - No seu 
conjunto, nâo isoladOs. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO -
... em conjunto, uns exercendo só
bre os outros a fiscalização indu pen
aá.-vel a que as medidas projet.adas ou 
oro~ramada3 tenham desdobramento 

O Sr: JOsé Guioma.ra _ o pa.rla~ ~alVOU. ânimo, J?Orque nã~hav;,~maio~ 
menmrlsmo náo teve defesa de 111ll- rIa pallamentansta, paItidárlOs do 
guém c:ovêrno parlamentar, na câmara e 

. no Senado. F0rtl1itamente, circuns-
O SR. J08.A,.PHAT l\L\.RL"{HO - tancialUlente, oportunisticamente. pa-

Pois é. ra sobrevivêl1eia dos grupos dominan-
~w ~~_, tes, mudOu-se o sistema. Mas, não 

O ~R. 1-l..I!<.IvJ. DE SA - N .. o hO:JVe ha,via. maioria entusiástica defensora 
dinhetrO. do sistema parlamentar de govêrno, 

O SR. JOSAPHAT MARThT}IO - Não havia. um partIdo Pa.rlamen-
NãO, Senhor Pl·esidente. Não aceito o tar, não havia pregaçãc, parlamen.ta
aparte do nobre Senadol' Mem de Sá ri.sta no BrMil. Havia mais propa,
Não foi tanto o problema do dinhelt·o. gallda repUblicana no Império do que 
O que faltou foi ânimo, disposição, propaganda parlamentar no sIstema 
entus:asmo nas correntes que def€n~ presidencial, e as multidões não esta
diam o regime parlarnental, que p1'o· vam prepara<1e.s porque nã,Q sabiam 
pugnasse pela. ma. manutenção. Houve o que significa.va o regime. O Primei
um retraimento generaJjzãdo "'m que. ro Ministro proclamou que o reg:Jle 
parece, as próprias fôrças parlamen~ em híbrido, e o velho Mangabeira 
taristas se convenceram de lue era concluiu que o híbrido não produz, 
conveniente a restituição do .Pais ao não gera, e que portanto, está fadll.do 
reg!me prSidncial. ao fracasso. Seus defensores não se 

O Sr. lJIem de Sá _ Ne~e CM-o, se- aproveitaram da vitória, silenci:tram e 
rei mah eXplicito ,desta vez. mns não fatal15ticamente esperaram o re,:;ulta~ 
queria interromper o discurso de V. do das urnas, que foi aquêle que co
Exl,l. nI1ecemos. ltles têm razão. A~tlra 

O SR. JOSAPHAT MA.RJNHO _ prega V. EX(\ as reformas, o diálogo, 
V. Ex~. me interrompe com muito o nõvo diálogo, o nôvo diálogo, l'm 
brHho e lmen.so a,g,rado rneu. diálogo nõvo entl'e o Govêrno e OP~ 

sição. e condena os métodos antiqua.-
O Sr. lWem de Sã - O Poder Le- dos, ultrapassados, que não mais de

gislat1vo não tem unidade porque o veriam exístir ne,:;,te pais. Eu, se ti
.seu natural é estar dividido. O poder vessa o poder de obServação de V. 
Legisla.tivo não podia tomar a defe- EXe.. estaria Dl'ommciando () discurso 
00 do regime. Caberia aos pa.rtídos, que V, Ex'" está fazendo, porque o 
como V. Ex'" dl::se muito bem. Os S11b..o:;cre"l!o. - pod€'l'ia dizê-lo -- )lO,' 
grandes Partido~ não tinham. no ca- 'inteiro. porque estâ na linha do meu 
80. a. t.midade neces;sária., p.:>rqtle ~le.s pensamento. 

Quais terão Sido, porém, os moUvo:;: 
principais determin."l.ntes d~as cll.;
torções? São tantos, que não potier·~i 
aqui enumerá-los, mas apena,s eXl!m
plificá-los. Acredito que dêsse t,;om~ 
plexo de erros e desvios é em Jl'1JHie 
parte responsável a €strutllra dOe; 
atuais Partidos políticos. Não t-ê~l1 
disciplina, não têm a.tuação piOgl"-l-
mátlca, não têm unidade. Falta.-lh~~:s 
assim. a substância nece~l'.ári2.8 a quo. 
possam operar, no quadro da p:ll1t-1ca 
do PalÍS, com aquelas ca.rach~!·l.stic:t:'., 
que deveriam Ler, de imtrumeni_o.'> d-e 
govêrno, . 

Há evidentelhente, em todo~· p;s . 
partidos. homens representativo:.>, I:'-'I>S 
ao progrruda deles. Há e:m t",riCf> V;:;~, 
partidos princípios que são I)O~de(,·l. . 
dos às vêzes até açõe...,.c{)()r(l~nRd)"s'~ -
Há partid-Os qUe mantlMl a indf.pel1 ~' 
déncia de ação. 

Nã,O ,se trata. pois de macu:a1' O.) 
partidos, individua.damente cO:l .... ,de.,;\ 
dos. 'l'rata~se de marcar-lhes 1 U<\tá. 
ção como organismos da polt~;~.J, do 
País que funcionam inadequa(Lull<Jn~ 
te, sem a devida correl8ção para 1-'~ 
rar as conseqüencias necessáriaS aa 
semelhança. dos seus programas, (I'_t 

para criar O debate, alto e nobre pc,a, 
divergência. dos seus pl'íncipic5. 

Os partidcxll se estã.o ~(,l d ~ndo r:: i) 
debate rasteiro de pequBlllnas dU;~EI:' 
sões sem atentar em que, na llled;:;:t. 
em Que se combatem, se de~t.l'o·ml, pe \ 
rante seU inimigo. E porque os ;?Jl i 
tiocs não funciona. mcomo in.:;tr:'ltnfr.
tos de Govêrno como órg50s fo .. m:~} 
dores e diretores da opinião do ~:\if. 
no pais néo se formam lide ra n.;<.\ i! 
e ai esta outra desastrada ('on· .. ~) 
q,üencia dêsses desvios, 

EstamOs vivendo um pe: íoc1o ;n··') 
cusàvelmente de transfol'mações q'le 
não dependem da. vontade do G(j· 
vêmo nem da vontade do Parlaw!"'l.' 
to n~m dos Partidos nem de n,'n.t'U) 
~ das corentes isolado.me~te con) 
sideradas. E aPesar disso nau tit,,;ll
tamos na nece:::idade d'e criar nOVI)" 
meios e processos de aç,úo, inc!ml\'e 
aquêles qUe proc\uzem a formuçao ce 
noVos lídereEl. 

O Sr. ?J1em de Sá - O que ná/) 
extste éão lideres. 

O SR. JOSAPlJAT MARINHO -
Mas não é passivel numa o -clen1 oe
mocrMica e num país em t!·~n.,für .. 
mações de profu.ndidade, como O .1 '18 
so a vida poliMoa desen\'olver~-~{' re" 
gularmente sem que os seu~ 0:11 j r,/f 

se renovem e os chefes de ho'e ty> j,rrt 
ser substjtuidos, amanhfi.. p.cr .1' ll'rcs 

em cond;ÇÕe-S de dar seQü"l1:ê ;a, ~".~ 
princípios firmado~ de mcdl.h~,l :~,. 
ou renová-Ic$ segundo as e:u:!-~nc",S. 
da sociedade. ._ 

t:sse proces~o de tran~formaçJO l!n 
põe qUe nos vo1te~·os p,"ra ~ n,,·~e~~. 
s!dm:le de rer.ovaçao das fel mas Uw 
pemumenL-o e de ação .. 
N~ase desdoorattlento. em (',li':' wllH 

to tio qUe se modific~ se ref-ere n ('r-
dem. soci.al e v:x.nôffiICa. cu.mpl'e, rn
tretan~o não C:.lquecer que nao ha pro 
grec~o real com () sacrificlo dr\ .:~bC':) 
dade. Mas e"5a é out,a comeque:1(:1<J. 
dA. trl'1n.~rcr1l1nçã() do dii:o"'o d"·"':10~ 
crãtlco no B:-a,sil. EstamOS r.crden:.io 



/,...;.144;,.;,.~T;;;ãr~9;;.a.~fe:;.ir:;a;,.-~:':1~=====D=Ii!,;;,R,;;I,;;,O.,;D;;,O~CONaR ESSQ NACIONAl, (Seção li, 

'a amor e o res,peito à liberdade, 'N1l
mA como noutra trincheira os colil
'batentes esquecem o dever de pre'.s.er
vá) Ia quando estão em jôgo os eus 
pequeninos interêsses de grupos, 

ELaprendi mais, na lição dêsse octo- gios. O que" importe -8..gQx:a, é criar e. 
genario emlnente, que. é João Man) telicidade pma todps, dar condições 
fiabcira que uma opinião· por si SÓ" <le vida. d:;;na à gene!'alidade d,os ei
e por mais absul'da que seh p.ode va) dadãos. 
ra! todos às limites do êrro. mas w.o 
alcança jamais, nehhum dos litni.. ~e é o cUálogo de atitudes c1aras 
tes do crime. Mas esta.mos nas duas que deseja (I povo. 

Janeiro de 1964 
.= 

fim Cle 1964. po§.~amos fesponder ·que 
'oferecemos à RUi2úblicQ, da~ que po_ 
díamos dar, as melho:res leis. (Muito 
bemN l'rfuito bemN Palmas prolonga_ 
das. O .orador é ejevitamente cu.m ... 
prlmentado) . 

• PrecIsamos f,arer eSsa autocrittca 
para que não venhamos a sucumbir 
1)01' efeito dos nossos próprios el'ros. 

trincheiras de combate na do Govêr Estas pala'fras não signiticam,. en", 
no como na da Oposiçã{). descobrin) tretanto, pesSimitlll(b_ .AproveitQ esta SECRE1' ARIA 

O que se está vendo e o que .av;u do crimes no exereiclo da liberdade que é uma das últimas .reuniões da DO SENA-DO FEDERAL 
neste ano de 1938 foi um debtl,te 11'l,).' de pensam~nto. E' outra fonna de pre~ente seq.ão leg,islativa; para fa: 1 " 
Se todo êl~ marcadQ pela desco~ian.. maculAl" a ordem democrática. zer ulIUI. auLocritioo., não apenas das A . 
ça entre os 11.omens públ!c,os entre ° c<mvenl1a.mo:', porém, que não ~ instituições a que pert,mco, mas tam.tos da ComIssão Diretora 
!P-oder EXecutivo e o Legislativo entre êsse o diá.l'IJgo que interes$S ao povo bém do que me cabe como membro~ PORTARIA N9 3 . 1964 
o.s pa,rtiq.os políticips - ou entre êste.s e "brasileiro. O diálogo da simple,s dic- do Senado F!ederal. EStou firmemen- ' ae 
o Govêrno, CU.5sáo entre QQVêÚl0 e oposição é te crente, e<mtudo, 'de que, no ano A Oomissão Diretora do senado ]'e

fenômeno de uma deroocl'açil.l. liberal nôvQ prest~ a inicj.a.r-se, revistos 03 deraI,' 
Não foi possivel, no decurso dêsses superada e vencida pelas tra,n3-!orma- nQS:03, erro:; eeX6U1inados OS nossos 

longos meses, um d1álgo sereno só- ções. sociais e ecemOmicas do mundo. acertos, m.at<:'"'arern .. , O. pa.ra tmvos BO- Tendo em \;ista a neces.sida~e de 
,- b .. ad ' .' 'd .,... ..."... - submeter á. eXames usicotácniços os brJIV em or~ energICo, e ma.re o por ltlise debate já não tmha fentl_ o luções, reex. am.warem. os .. o . que não '.. . 11· 
i .. Q' d' .' f""..n, A • ti· t· . ã ..f &er\1~.dores a.. .;:erem a. .... ,.ove a·dos no pr nClplos_. \la11 o 9 ,:,,""....verno pra quaildo fizemos & ConS ltUIÇ {) 1.16 pudemos reaJjzar Ij!m 1~63 e procurã- 1' .. . 

ctiu um exª,gêro, a.. OpQG.i-ça{) resp~:n} 1934, Roie é velhaüa recolhida aQ temos estabelecer () diálogo inteli ... ·Q.uatlro li!special, cna':o peja rttl;:~U.U-
deu com lJ.ma exacerba:çãQ. U:m e. ou) . arquivo da histórIa. púlítiça, O que ~e.I1te e lúc~dQ entt:€. as ~~rças c~n- ção n

Q 
38, de 1963 e. 

tro perderam q1.ia~e. sempre a. <\t".ltor~- Q povo quer e impõe é q1,le LOS l1reo- trapos tas, pa~ l'~tira·r d adíyergên- Atendendo a. que a Diretora de Pu~ 
dade pela viruI,ênci-a. de sUJ~ linguq cupemos COm o·estudo de seus pro- çia. Q unidad~ 4e ~me]1to que bUcáções. Glória Fernandma Quin-
gemo E em meio. a es.sa: c;iefol'lna:ç~o. bfemas, com o aumento da ,p.ro-;i,ução, ~igir' o intel~~ do ,pais. telia, p!>icóloga espeoializ~a nesse 
a. liberdade fôl vã"rias vêzes vlç.l?uta) com. ~ contenção %. l.nflação, com a > gênero de pesquisa-à, autora de tra-
da. Mas C pior ê _que se o. G,9'x~rnQ redução do .aumento crescente (,lJ Nã.o serã lmpos.sivel fa~-U:o. Bas- l5alMs de vilor cientifico recotihe-
varia.")' vêz~s. violentou ~ libf;!rdaÇle de custO de. vidâ, CQm a multiplicação ta que IlD$. ciediquenl.oS i.nteir-amente cidO no país e no estr:plgeiro, eStá 
pensamento e divulg,açao da~ tÇiéi,9.s· das _feroyiar" com \} !Werfe.;ç0aIlfento a êste prQ'Pôsi.to. Ei em verda-de, so~ em con-dfçOes exce,pcio~ais para: di .. 
á OpoMção dê outro lado, nelu . .t~m) da edl~ca,ç~, cf?m o ~.um~n'ti? d.as ro- m()s capaze~ de faZ,é-lo, il"igi,r a exec®áo daqueles exames, 
pte sê p-reocup.)U n~ c~nüen~.~~o.. dO"ii.as, com o cerscíme.nto. ehfun, dE";: Contn.~;se que perguntaram um 'dia. ,confrome o f~Z, brtlhantmente} em 

Aprenãi, entretantO Sr. Presld.qn,te tudo aquilO: que. 13ignifica progl'e.sso, a.. 801011 se he;~ia dado ~. melhor~ oportunidade ~terior .. 
e Srs. Senadores. - apfenili. em Ruy tràn.sforínaçãQ, remooelação e renQ... l.ets. aos atpni.e.llS.es, • êl.e. re=v-.nd.e.u. '''ão 

b . . .... d ·Id' . f fi der'" .... Y ,,~~ R. esolve 4esignar nara essa· m~ e COn;1 J:oão ~anga eua. ~ q,ue a. va,çao a, v a, cOlno p= a e lar coiu e~tas :p.e~a:vras: fI~ D34 que po~ ná .. 
aei~a (1~ lib~tdaQê 'ê dev~r irnp,!t,:,i3':';Ü ,a lelicídade' geral Note-se que e.çen· dia, as melhores". a referida funcio rIa •. 
do' homem puolico '~em' pergH)1~l, ~'. tua como í"l:"lIla de criar' a fe1icidâ.de SenadO. Federal, em 8 'de janeiro 
·quando. "ela e viôl-Cn't.a~a se s'~- ~ I i..gero,l, e a..$?h'll a.cen~uo pOl.:qu.e enten· 51', Presidimt-e, é. com êste espirito de 1964. 
de. c:rr·relhuonário ~#fvei'õ:!átfoQ.. ·o.u, 1Í11~. 9.D._q1.!.~ ... Q P9~Q Jà. é.st~ ç.aJ?S!l~'3 . das de oonti,ança que enceno, também: 
mi~oC)' ~ ~ - - f(lrmll.J~.f't, C~~içl.ol·a.s de novos ),)t:.lVi1~- est·aa. obserY~~cõe.s. COnfio em que, no Auro MOUra Andrade .. preSid~n~ • 

. , 

: 
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MESA SSNADO FEDERAl.. 
t"'re;slueuliCI - MQura Aftdraa.! u»SD _ SP). 

Vice .. pr e;,;ldo:nte 
Gama (f.'TB - Ma), 

Nogae-lra 

12 CJ1JVe.stre l-"Qr1cles - Alagoas. p~,rtldo Libertador tP. L.) ...... 
(I$: 13: VasconcelOS "l:Qrres - Rio de Ja .. J partido ~aba1hlsta NacIooal 

neiro. '4 (P. T. N J o •••••••••••••••• 

Pr1melro~Secretár1o - RUj PaJme1· 
'" (UDN - ALI. 

Oilberl.o ~la,: Segunao k:jeeretárlo 
r\nIlo \PSD - GBI, 

Terceiro-SecretArto _ 
sena lPTB - aORE>, 

Quarto-Secretár1o _ cat;tete Pi" 
nhelro lPTN - PA), 

14. "'""Nelson Maeulan h ... ee,!1clado sem I P a r t t d O social Progressista 
SUbStitUição I - PlIrS"r.. I 'I'. S, 1',/ .............. , .. .. 

11). Amaury Sllva _ Pat~nâ (eml Part:do Socialista BrasIleiro 
exerctcio o suplente, sr, Meto (P. a, a.) ....... ' .......... . 
Braga) Partido Republicano'P ,-,) .". 

16, Nogue1;a da Gama _ MInas 0 .. 1 ?a.rtido DemocratG Cristão 
1. Zacarla.s de Assunção - P~á. íP, O, O.) ................. . 
2. Joaquim Parente - ptaUí. 1.~ .. o:>:.:n..,to Trabalhista RenO-
S. José Cândido _ PlaU!, vadO' \1.1. T. R,) .......... .. 

S 

I 

1 
1 

I 

64 

Primeiro-SupleDte _ Naqu1m pa· 
rente _ UDN - PU, 

,. Dinarte Martz - R. a. Nor'te. 

S. Joãn Agripino - paralba Sem leg~nda 2 .. ~ ................. ,a._ 

Segundo-Suplente 
dIn (PSD - 'ia,. 

Terceiro-Suplente 
Torr.. (P'l'B - RJ). 

GUlI.lQ Mon .. 

Vasconcelos 

REPRESENTAÇÃO PARTlDARIA 
PARTIDO SOCIAL 0E.310CRATICO 

(PSOI 

6. Rui Palmeira - .:..lagoas. 

1. Eurico Rezende - Esplrito Santo, 

8. Afonso Arinos 
rals. 

17. Bezerra Neto. 

Qua,nabara.. 

UNHO DEMOCRATICA N,\CIONAL 
.. CUDNI 

a. Padre Calaza.ns - São Pa.ulo. 
1. José OUiomar Acre (em exerd- 10. 

a. Eugenio Barr08 - Maranhão. 11. 
2. Lobão da SilveJra _ parA. 

AdOlpho Franco - Parana.. 

Irlneu Bornhau..'i.ell, - santa ca· 
turlA,a. • 

Total ........... 0.0.... 66 

BLOCOS PARTIDA RIOS 

I' -

PSD 

PTB 

MaIoria :39' M.embroS); 

29 _ Minoria (7) Membros): 

UON 

a, Eugnlo Barros - Maranhão, 

•. seboatlão Archer - Marall!lllo. 

ta, Antônio C .... l0' 

13, Dantel Krteger 
Sul. 

_ santa Cfltn..rL."1a 39 _ Pequenas Representaç6es (9) 

Rio Grande do Membros). 

t. Vlctorino Freire (em exerclC'i.Q o 
Suplente. ar. Miguel L1m/ ~ 
Maranhão. • 

B. Slgelredo pacheco _ J.>laU1, 

'lo Menezes Pimentel (em egerc1cl0 
o Suplente, Sr. Waldemar de A,l
cAntP1'a) • 

8. Wu.son Gonçalves _ Cena.. 
9. Wal1redo Gurael - ruo U~'l1Ilde 

do Norte. 

10. RUjI Oaruolro - paralba 

11. Lcl\e Neto - Sergi\lil. 
12, Antônio Balbino - Bahia, 

1~. Milton Campos - Mine Gerais. 

1$. Lopes da Costa - Mato GI'Q_55O, I 
PARTIDO LlBERT,\DOR 

(PLI 

1. Aloys!o de carvalho - Bahia. 
a. Mem ~e Sã - Rio Grande 10 Sul 

pARI'IDO TRABALIllSTA 
NACIONAL 

(p'rNI 

1. uMtete Pinheiro - Par$.. 
2. Lauro :ae Matos - Slt .... -

13, Jefferson d. Aguiar - ICsplrltc PARTIDO SOCIAL PROORESSISTA 
Santo. IPSP/ 

l4. Gtlberto MarInho _ Guanabara 
15. Moura Andrade São Paulo. 
IG, Atfilo Fontana - Sante Cate

rIno.. 
17, Gul<lo Mondln _ n. a, Sul, 

18. Benedicto Valadare;:, _' Mloü 
Gerais 

!9, FlIlnto Müller. 
tO. José Fel1clano _ \nlln. 

li, Juscelino Kubitschek '- Gala" 

!2 Pedro Ludov1eo - QolâO. 

PARI'IDO 
1'RAJlALfllSTA BRASILEIRU 

IPTB) 

1. Adalbertc sena _ .e..cro. 
2 Oscar Pa8SO$ - Am. 
a, Vivaldo Llma - A.I)1.zon ... 

4, Edmundo Levt _ Amazon~. 

5. Artur Vlrglllo _ Amazonas. 

a, AntDnlo Juca - cea~A. 

7, Dlx-Hutt Rosado _ R!o 
do Norte. 

Qraotlt 

.2. 
1. RaUl Glubertl - Es;>-~ Sar' 

WU11e1 Clt:'O - Rio de Jane:ro 

PARTIDO 
SOCIALISTA IIUASIt.EIRO 

II'SBI 

l. Aurélio ,Vianna - Guanabart.. 

!\IOVIMENTO TIlABALlUST" 
- IlENOV MlOIl 

lalTIl/ 
~. Aarãc st-e:lll./ruch' -- ato de Ja

neiro. 

P~TIDO It/WUBLlCANO 

'PRl 
1. Júlio Leite - Sergip" 

I 
I PARTIDO OEMOCRATA CIlISTAO 

!PDC) 

1. ArnoD de Me.:.Q - AJ " i'1>80S 

SE.\l LEGIlliD_'. 

1. Josaphat Ma.rlnho • BahiA. 
2, HeribaJdo Vieira - ~rgi~. 

-----
RESUMO 

S Argemlro de Flguelrcdo 
r'I00, - Pa~ ~ a r ~ 1 Q o Social Oemocra.~w 

9 Ba_rro.:s Carvalho - Pernambucp 
tO PessQa d.& Quairaz _ Pernam~ 

buco. 
11, J'OU El~..o _ .ferue.m..buco, 

~P'. S. D.) a •• ' •• ' ••••••••••••• 

I?artido Trabalh!sb Brasileiro 
(P, T. B) .,. ...... .......... 17 

V n 1 â o Democrática Nacional 
<'O. D. N'.) ......... H ... '-' .• v. 13 

PTtI 
PSP 

PSB 

MTR 
E'R 

POC 
Josa,phAt Marinho '81"1'1" t~q'pnaa) 

LIDERANÇAS 
"[ _ UOS OLOCOS p/iU l'lD.:uulIS 

alAIOll1A ' 

Ltder: 
Barros carValho _ (PT1:H - (PU; I 

VlC6- Ltàeres: 

Victortno Frelfe I PSD 

Vasc<JDcellos Torres 
RJl. 

Sefferson de Ag-uiar 
ESl. 

_ MA' 

'PTB 
I 

IPSD 

Lobão da SU veira "7 t PSD - PA i 

Artur Virgfilo - érn - A.\1). 

. Bezerra NetQ - (PTBI - MT). 

.1lNOIUA 

João ! :;ripln? {UD.'i' - PB) 

Vice-Lideres: 

DanieJ Krleger :.. j UDN - RS) 
Mem de Sá' - ,f'" ... - EiS}. 

PEQUENA, REJ'f;ESENTAÇOES 

Ltder: 

Llno d. Matas - U"!'N - SP), 

vtce I..tderes: 

:o\lréllo Viana -- (P,JB - 06), 

II - DOS PAR1 <DOS 

PSD 

S~ned!\...to Va:!(ld)jre~ - t.MO). 

vtclJ LtÓtres. 

Wilson Oonça!va1 'CE) 

SlIre!redo Pacheco - PI) 
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W.U .. do aurgel - IRQ). 

PTB 
Lider' 

Artur Vlrg!Uo - IAM). 
Vfcs..Lfâeres: 

Amauri Sllva (llcenciado). _ (pro 

Vlvalê; Lima IAM) , 

Bezerra Neto - (MI) .. 

UDN 

Lld.,: 

Daniel Krl_gOl' (RS) 

Vice Lideres: 

EurIco Rezende - lES)" 

Padre Calazans - (51'). 
Adolfo Franco _ lPR). 

I'L 

Lfàcr: 

Mero de Sé IRSl, 

Vice Lideres: 

AlOYSIO de Car'nU:o 

P'TN 

L:àet: 

Llno de .\1ntcs 

Vice. t tue, es: 
Cattete Pmtl€lro - l1'A', 

PSP 

Luter: 

Migu~j Gomo 

VICe-Líder: 

Raui Wtlb~rt.1 - Ef)) 

COMISSõES pf:Rí.1Ar~Erlí[S 

Comissão Olretora 
Moura 

Ü.l::3Ul. 
Anc.raue 

Nog'Jeir6 da (l;'j na' ·1"1 SI 

Ad61berto $eoli 1"113, 

RUI 1:'1l1000eU-S IVUNJ 

Q.lnert.u ~lar,llno IPSlJ, 
J03qU fi P<irer.te IUUNJ 
Catlete ~lUn{>;ro lPHH, 
GUla" Ml.in·1m tPt':lUI 
Y:l.S:(;lJllCeUf Jorres I,PTB •• 
Reun.ôe~ Quana...·!t:1Jas Q.! ~t no .. 

<a' 
Secretal':o' Eyandro Menaes V, .. na. 

O.I'c!Co!·Gerü.!. 

Com!ssão de Agricultura 
17 ME.M UH,üS, 

PtesIdente _ vaZo 

Vtce-Pres1deme -' Eugên:~ BarrQl1 
'PSDJ. 

'r::::OMPOS1ÇAO 

1', S O. 
TrrTt..\RES 

re1.l 6ênio Bàrr<~, 

Jo!:,e PeJiclano 

StTPi,'N,2:l 

1 Atil:o 1''0',' ,,~a 

2 Pt.J.1.'Q Ludov'Q 

P. a, 
lTUt.A!tM 

R.aul OIUl)ertl 

D~" H·~'t t.()~:;;co. 

Nelson Ma.cu.M1 \ L!cencuu!!). 
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SUPLENTES 

1 EdqardJ CatliJão t "'l • 

~ l-\dt'aU ::5~elnmtJrudl. 

.. 

~ Vágl.l. 

U D N. 

rtTUt./l.RES 

Lope.s da Cu..,ta. 

Aluomo .Janos. 

10PLENl ta 

1 Uafllel Kneger', 

~ Juau AgnplOo. 

SunSTITUTO~ 

Reuntoes 

Q'Jartas· feira.5, Bf> lb hora!.. 

beClo:;tar.u: J. Ney Pai:>::'u.::. Dant~ 
A ... x .. 1a, ueglbllltlVO PL·!t. 

Comissão 
oe l;onstltUlção e Ju;"\i~a 

II 1 r.:EMJ:SROS) 

.fre.s1dente - ~UWD Campos tUDN.J 

Vlce-PreSlQ.;nte - WHson 
uo~çalV~S' -:1'51), 

COM?USIÇAO 

1', S, U, 

'!'r.tULARES 

Jefferson as Agula.r· 

Rw CarDelrQ. 

Lobão ela Silva. 

wuson OODçruves. 

JOSa.phat Mannno 
, 
SUPLENTES 

1 Menezes punentel lllcenclado). 

e L.elte Neto. 

a Benedicto v.nodares. 

.. Aarão Stelnbruch. 

1'.r. B. 

'Ul'tn.ARE.s 

Amaury Silva Ulcenciadpl &: :>:T. 

Bezerra Neto. 

Edmundo Levi. 

SUPLENU.3 

1. Argemiro o.e t'1gue1redo ( .. )~ 

2 SUveBtre Pérlcles. 

a-. Melo araga.. 

. U. D N. 
, 

'fJ:~ES 

Aloysio de Oarva .. Q, 

MUt.on oa.mp<.lS. 

~. Alonoo Arluos. 
U. DfIJlIel Krteger. 
a. João AgrlpJnq. 

BeuniDes 

Quarta-Ielra, .. 16 DOI"". _.-" 
• ,secretario: RQne.ldo Fertelra O!et. 
, ;~1Cl", LeII1s1allvo 1'1..8. • ,,_, _._ ... 

(O) Em sub.slltUlÇ!.O do Sellhor 
,NelSon Maculan. como titular. -

( tO oI Em subotltu10!.O do eenhor 
Amalll7 SIlva, como titular. 

e 

Comissão 
do Distrito Federal. 

q .\'l&'\1HRQS) 

PreSl~('nte - LIne de l\latoo. 

VJCe-~ref'aent,e - Pedro LUdoyico 

COr.!P<lSIÇAO 

I' S. D. 
TITUUiilES 

M~tezes PUnentel. 

Pearo LudoVICO. 

Llnu ae Matus. 

SUPLE:~1'ES 

1. FULnto l\'lüUer.. 

2 EUjaenlO H;aff<?S."r 

3. !:lenoaJao <'feira. 

.'.1'. 1. B. 

"l'H1:l.o.'\.I:ES 

Oscal Passos. 

OIX· tiwt Rosado. 

SVPL.ENT1i:S 

1. Aarão ?teWb!·uc.h. 

2. Ant.Ol1la Jucá . 

D. D, N. 

:t1rULi\.R&~ 

Omarte MariZ. 

Eunco Rezende. 

SUPLENTES 

1. Lopes da casta. 

.
/ 

1. Zachanas de assunção. 

Reumoea 

.' 

QUWI,.a,s-lelra,s as 10 horas. 

SecretarIo:, luneta Ribeiro dos sa,n. 

00, OflClal Legi.SlaUvo ELS. 

Comissão de Economia 
,9 MEMBRO,S). 

preSlaente - Flllnto M.üÍler ~Sl)j 
VJ,Ce-~re:)lQente - Jo.se Erm1r1o 

'1'"fBI., 

COMPOSIçÃO 

1'. S. D. 
II'1'Ul.6.REIj 

I'lllnto Mülle:r. 

EUgênlo Barros., 

At1ll0 Fontana. ' toae uwom::p=eiadO)· 
1. JeffersoD de Aguiat .(·1' 

2. Blgelre"o Pocheco 

3. Sebas~ão ArCher 
1. J\sphat Ma.r1nho 

l. Jost Kalrala 4 

P. T. B. 
St1Bllttr1TI06 

m'lILARES 

José EnulI"lo 
N~on Maculan (!l.enolado). 
IdUo Leite 

.WIoENTia 

1. Oscar Pl.lSSOS ( •• )~ .i 
3. Bezerra Neto -.dol 

';X.-::·~m. 

.(o}. _ Jllnl IUbsutu. 'çAo - ~ se
IlhOr José QUlomarIl. como 
tltula.r. . -

(00) _ Em iUl>stltuloioao me
Dhor Nelson MaouJan, 00lI1Il 
titular. . 

StnlSTI'IO'TOS 

~ •. " A '""ia, 
1. 1klo Br' .;a 

0, D. N. I Tln1tARES 

Adclfc F::anco ~. 
LoPE::. da Co.stá 

,t 
.. -
lI' SUPLENTES 

L José Cb .diC. 
2. Z8:('n.ri~ de Assun ,00 
~eún,õe.s ~rça~feira - 16<00 borlU 

Secretâr1o: 'Jid Brugger, AuX1l19.J 
Leg1s.at,l1'C' PL·I0 

Comissão 
de Educação e Cultura 

" MEMBROSI 
presidente - Menezes Pimentel 

tPSD) • 

Vlce·Presidente -' padre ~azans 
IUDN) 

OOMPOSlçAo 

]?, S. D. 

TITUL.o\RES 

Merezes Pimentel 
WalIredo Gurgel 

supLENTES 

1: senedito Valladares 
2. Slgetredo Pacheco 

SUBSTITUTos 

1, Leite Neto 

'I'IT1JLARES 

ressoa ae QueIroz 

Amaury Silva (J1cencla.do); 

1. Vago, 
3. Vago. 

U. D, N. 

T1Tt1LARES 

Antonio Carlo, 
Padre. Cala"1l5 
Mem de Sã 

6""LENTES 

I. Adolfc Franco 
2. Milton Campo. 
8. ArDOIl de Melo 

Reuniôes:4's-feiras 15,00 boru. 
SecretArio: Vera de Alvarenva Ma· 

Ira, Ollcla1 LegISlativo PL-~. 

ComIssão de Finanças 
(15 MEMBROS); . ,,' r 

PresIdente ~ ",gemlro d. FIgoel. 
, ,edo - (l?TIl). 

VIce-Presidente - Daniel Krlegm 
- 'lJ'DN). 

P. S. P. 
coe '~o5irçXo 

'l'lTlTLARES 

Vlctormo Freire. \ 
Lob!.O do Silveira. 

Slgefredo Pacheco. 
Wllson OOnçalves. 

Leite Neto. 

8trrtEN"I'D 

1. José Qulomard U;c.nclado):. .' 

7 P. T. B. 

TIT11LAIlEs 

Argf'm!ro 1e Flguc!redo. 
Be" na Neto. 
D1x-HUlt R",ado. 
Pessoa de Queiroz.. 
Jvsé Ertnfrio. _LENTES 

1. Nelson Moeulan uicenciado)"'.· 
2. lJno de Matos. 
~ Amaury Silva: ru~enciado)~. 
4. Aurélio vtar.I·~a. 
6. Anlônl0 Jucá. 

stJBSTJ1'trIOS 

1. Edmundo r ... evl • 
2. Melo Braga. 

U.!). N.· 

"","",""aos 
Dantel Krleg~r. 
Dinartc Mariz. 
Ir1neu Bornhausen. 

Lopes da Co.'=ta. 
, StJPLEN'l'ES 

~. jI~olt:' o Franco. 
2. Eurico Re7.ende. 
3. João Agripino .. 
4. Mllton Campos: 

, 

P!i 

TITULAIIES 

Mem de SG.. 

·1. AloysIo !': e \ carvalhO. 
ReunlO .. , ", feir .. _ 
", ... 10,00 Íío. 

Secretár1o: 
u.gJ.slatlvo, 

Cid 'lÜgger. 

PL-l0. I 
-\ 

Comissão 

AuxIllal 

de Legisvação Social 
(9 MEMBROS). 

Presidente: Vivaldo. Lima _ Pl'B. 
V l • .!-,rre.s!'::ntet :'"" Y. Çea-neiro ., 

(psDl..' f 

comoSIÇ~o 

P •. S. D.:· 

~ 
a,1l3' Ca.rnelro. 

Waltredo Gurgel. 
30s~ Cu!o'DArd Olcenciador f . J 

Raul Glubert. _LENTES 
f. Leite N!:~", L 1 • 

I. I..ob!.O 4a Sllvell1l. 

3. EugôDlo r ....... .' . 
4. 3\111'0 Létte 

St1I!Sl'IrorOS 

AtiUo - .. ~a.na 

2. JOSé 'T.a1rala. ~ 
'

P. T., "" 
!rlTl7L'~:es . 

An'ia.Ul':fi r Iva Q1Qel . do») 
Heri aJdl' .... ~ll" 

VIValdo LIma 

.nn~i 
1. l'.Ure110 "anIl! ( • ..,-;,. 

, 2 
I. Eugênio Barro.s. / 

3. 
3. :r4enezes PImentel>!: 

Pessoa de ~eIfoZ. ~ 
An~D1o Jue& 

C. AtIllo l"ontana. ,l. -
I. pedro Ludovlcc. 

p aODSDIU1'Ol 
. I. J~ J!:alrala. 
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SUBSTI'I'UTOIi 

1. Melo Braga. 
'\ O. O. N. 

TITlJLARES 
Eurico Rezende 
'.nt,.( nia ;~ .• los 

1. Lopes da Cos~a ./ 
4. Zacar:aF de Assunção 

ReunIões: ,,:,.5. feira,'; às ]0 horas. 
SUPU' ''IES 

Secret4rio. Vera de Alvarenga. Ma
tra, ,,}fieial Legislativo, P:L-1. 

Comissão 
do Polígono das Sêcas 

1'1 ME~'BROS) 

}J-es!dente _ .t.uy carneiro C..lSD) 
Vice-Presidente - Aurél:o VlaIm<l 
u>Sg. 

P. '. O.' 
17TT'7, ARES 

WiJ on Gonçalve:.. 
Ruv CR'rnetro 

Stn'LENTES 

1. Slgefredo Pacheco 
2. Leite Neto 

.... T B. 

rrrot.AIIEIJ 

D!X'Hult Rosado 
Auréilo Vianna 

SUPL:NTE9 _ 

•. Argemrro àe Figueiredo 
9. Ar on dl Melo 
3 • .'J11110 Leite 

ti. D. N. 
TI'l"O'URES 

Dlnane MarIZ 
José Cândido 

Sl7PLl!:NTES 

. 1. JoAo .ol.grlplno, 
2. Lo;>es de O<lsta ~. 

RelUllôe~ 5a. feiras _ h. _,.,ras. 
Seuetárlo, Ney Passo. Oant& 

AU'rtl;~,l' Le~fslatfvo. PL-9. 

Comissão de Redação 
(5 MEt.lZROSl: 

DIÁRIO DO CONCRESSO NACIONAL (Seção H) 

Comissão 
de Relações EJ<teriores 

(11 MEMBROS) 

Presidente, - Jefferson de Aguiar 
(PSD). . 

V1ce-Presidente ~ Passos de Quel. 
rw {PTB'. 

COMPOSIÇÃO 

P. S: D.· 

TITULAREs 

Benedito VaUadare.s. 
Fllinto Müller. 
Jefferson de Aguiar. 
Aarão Stelnbruch. 

SUPLENTES 

1. Menezes Pimentel. 
2. Ruy Carnelro. . ... 
3. JOSé Gulomard !licenciado). 
4. Victorino Freire. 

SODSTITV'l'OS 

1. José Kall'ala. 
P. r. B. 

TITULARES 

.Pessoa de Queiroz. 
Vlva.ldo Uma. 
Eduardo CataJAo . 

SUPLENTES 

1. Oscar Passos. 
2. Argemiro de P'iguelredO •. 
3. Antonio Jucá. 

U. D. N. 

'l'ITtTL.4.RES 

Anton'o (' ... rlos. 
Jose CândIdo. 
Padre Calazans. 
ArD9D de Melo. 

SUPLENTES 

:r.. DanIel Kneger. 
2. Eurico Reze~de. 

3. João AgrIpino. 

4. Mem de Sã. 
Reuniões: 5's-felr .. _ 16.00 !!0-
ras. 

13. I3ranoo. 

SUPLEN'l'E 

Raul Gilberti 

Reuniões: QUlDtas-felras - 15 ho· 
ras) • 

Secretario: E.duardo R.ul Barbosl) 
Awnllar L..egiSJatlvo Pt,..lQ. 

Comissão 
de SeQUl anca Nacional 

17 MEMBROS) 

PresIdente _ t.aearlas de ASS\,ln.f;4c 
IUDN) , 

Vtce-Presldent.e - Sllvestre Pérl· 
eles tPTBI. 

CUMPUSIÇ'AO 

pSD 

TITULARES 

José GUloma.rQ 'ueenclado) 
VlctorUlo F'rene 

SUPLENTES 

1. Ruy carneiro 
1. At1l1o fi'aOlana .(., 

5U l3STITUTO 

2. JoSé Ka1rala 

P I B. 

TITULARES 

SIlvestre Perleles 
Osea1 Passas 

SUPLENTES 

1. I»x-Hult Rosado 
~. Vago. 

U.D.N. 

TITULARES 

Ir1neu Bornbausen 
Zachar1as de As.sumpçào 

SUPLENTES 

1. Adol1o Franco. 
~. Eurico Resenôe 

P.SO.P. 

TITULAR 
ltaW 01ubertJ 

SUPLEN'I'III 

1. Miguel COuto 

, 
f 

aeu'OlOes: QUlntas-felr .. - 116 bo
ru) • 
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prorrogaçóes; 

AntoniO Carlos 
Padre Calazans 

SUPLE/us 

1. Dinarte Mar10s 
2. LOPes da COS'ta 

PL 

Tm!L.R 

Il.lOy~10 de CarValhG 

StJP~TE 

Mem de Sá. 

Reuniões: rerças-reiras - 16.00 ho
ras. 

Secretâl'lo: J. Ney passofS Dantas. 
Auxi11ar Legislat1vo. PL .. 9. 

--
Comissão de Transportes. Co· 
municações e Obras Públicas 

(5 MEMBROS) 

presidente J05é Felielano 'PSD). 
Vice-Presidente - lrlneu Bornhau

sen lon1\l). 

PSD 
TITtTLAR.IS 

Jose f'elicla.no 
Sebastião Archer 

SUPLE/'l'ES 

1. Jefferson de Aguiar 
3. FUlntn Muller 

P'l'B 
TITul.A!!E. 

sezerra Neto 
Llno de Matoa 

StrPLEN'IEIJ 
1. Silvestre P6rlcl .. 

ODN 
'l'lTtn.AIl 

ulneu Bornhausen 
StlPLEm'ES 

Zaohariu d. AsSUnç~O. 
ReuniõeS: Quart .. -teiNIB 

noras. 
seoret/).rio, Alexendre 

- 16,00 
I 

Plaen<ler. 

Preslde:.tta· Du.~· Rull 
SecretàJ1o: Castejon J. 

Rosado" OflClaj LeglSlat'vo, PL-6. Secretário, Alexandre Plaondol. 011-
e1a1 LOilslatlvo PL-8. 

Oficial Legislativo, PL-8. 
" (PTBI. 

VIce-p,,.ldente - Padre 

C01wtp()SlÇ!O 

P. S. D. 
'l'lTtTLARES 

WaJIredo Gurgel 
Sebastião. Archer 

IUPLENTES ' 

1. LoMo da SUvetra. 
2. JOOIJ Fellola.no. 

1lrnSTITll'l0$ 

Orue.z""" .. 

1. Men",.. PImentel (]lcenclR<lo). 

P. T. 13 •. 
m"CUllEs 

IJ"'-Rult 'RosR<lo. \ 

lm'UNTIII " 

B.,.lbaldo Vletm. \ 

U. D. N., 
m"CLAR!.S 

Padre Calazans. ; 
JOllo Leite. t 

'1!PLI1'ITEII 
!. João AgrIpino. 
2. Jooaphat Marinho. 

ReunlGes, 4'a !'eIr.. .. le bOI'ee 
SecretArio: Sarab Abl'l\llâo. OfIcial 

1.oe1l!.latlvo. PL-B. l. 

Comissão de Saúde' 
(\5 MEMBROS) 

PresidCllte - Lopes da Oosta 
UON. 

C·) - .Em SUbsUtulçA.o aO a:1!'~ J..osé 
GUlDmard, como tltulaor. 

Comissão 
de Serviço Público CIvil 

J 
Comissão Especial do Projeto 

de Emenda à ConstitUlçã.!I 
n9 2, de 1961. .j~' 

Vlce-Presldent. - Dbt.gUll Rosado 
tPTB). . '. C'/ MEMImOS) 

Dlspóe sõbre: Altera Oe ar~~ 
gos 26, 56. .a. 60. '110 • Ó per 
fIl'ato 1lnlco do m. 112 da 00 
tlMção Federa.!. 

1. 
2. 

orga.n1za.çao adminLstr.t1va 
do 01Str1to Federal. '''''~''t 

OOMPOSIÇAO ' Preslden.te - SUvestre i" r lole • 
a>'l'B). 

P. S. D. < 

TITULARES 
Pedro Ludovlce 
Slgetredo Pacbeco 

S1JPLENTES 

EugenIo Basta0 

WaUredo Gurg.! 

P.T.B. 
'ITl'Ul.ARF.S 

DIx-Rult _ Rosado 

Suplenlce 
Ant.tm!o J1lcâ 

t1.D.N. 

SUPLl!lNTBI!I 

LoDeo da Oosta .{ 

811PLEN'I'III 

PadrO Oolazan. ~-

Ylce-Pres!dente - Leite Neto ~G'.SD) . 
CClUPos.çlo 

PSD 
Tmn.ARQ 

LeIte Neto. 
Slge!redo Pacheco 

1. VI.torlno Freire 
2. lIenodlto VallR<lares 

- venc1mentos do.s deseihbar. 
rra<lores do TrlIlul!al de Jusil9io. ao DIStrito Federal:''''' 

- regtme de ren<laa do ~. 
e Fed.era.l: ".ti~1"' 

_ composIção da Càmar~ 
DeputA><lo. • do Senado I' 
• do Tribunal SuperIor lm~í •• 

- processo do escolha do 'I~ 
aldente O do Vlce-presl4<'(ite . 
TrU>UllaI R.eglonal I!lleltoral . 
DIStrito Federal; • ,,' •.. '" 

- aPUoaç!lo da cota do Ifncí .' 
d& renda t.. ~il'lada aos.M • PTB 

Tmn.ARQ pios: ~ 
. Eleita em 15-6-1961, com .xceVao 

~,est.re Pêriclea . 1 d.os 81'S senadores: 
Neloon Maculau Ulctnclado>; .:~. Blln'04 Oa.rvalho designado 1111 

SVI'L....... -" , Sq-2.1962. .,. 
1. Edmundo I,evl . .«Iso!! Ms<>ulaD - deo!gnado .. 
:I. VagO i 15-5-1963. ,( 

."o;-'!lt 
t1DN , LobAo da Silveira - Ileo!i>lado Im 

13 .... 196S. ..,. 
~,~"W. TmruRES 

.btonlo earl .. 

/ 

~a OIl&ta :-~ l1li 



S""..."". 
Até 14-12-1962 - Requerimento nd

mero 611-61, aprovadQ em 15 .. 12-61. 
At6 15-12-1963 Requerimento 

/l9 178-62, aprovaão. em 12-12_62. 
Membros - Partldos 

11 Jefferson de Agt.11ar - Relator 
FSD. 

I Lobão ela BlIveire - PSD. 
-3 Ruy Ca"rnelfo - PSD. 
4 Benectlcto \fQla.,"'are,s - PSD 
6 Wilson Gonçalves - PSD. 
(I NelSon MacUlan - PTB. 
" Silvest.re llc-rielea _ Pl'B, 
8 Nogueira ela Gl'lJIla - PTB. 
9 Barro.s Carvalho - PTB. 

lU Damel Krleger - Vice-Presiden· 
te - ODN. 

11 Lopes da costa· - UDN. 
12 Milton 'Jampoo - UDN. 
13 flerlbtl1cto· Vietra: - UUN 
14 RIl3 \'<limeira -I.IPN 
15 AloysiO de Carvalho - .P~ 
18 Mem de SiI - PL. 

·Comissão Especial do Proleto 
ile Emenda a Constituição 
n9 3, de 1~51. 

Altera o f 19 do art. 181 da 
ConstitUição F.ed-eraJ. 

(Aposentadoria do ,funclonttrJlJ 
80a trinta anos de serv~çO;. 

.&leito em 21-5- 62, s.aLvo os Srs. Se-
::nadores: 

Lobão da .S.Jvelra 
Wllson GQnçaJv~ e 

_ Amaury SIlva, à~lgDaoo em 23 de 
abrll de 1963. 

Prorrogações: 

Até 15 12·1962 - HeQ'.lel"llllcnto nó
tlero.610-61 apl'o\:acto em 14-12- 1961 

Até lS-121963 ,- Requ,;:rlnl?IH. 
nlimero 193-6:&. -a.pn.wa.dQ em 12 de 
dezembro de 196:.f. 

Membros - Partidos 

1 JeftarsClp ae .A~'ulaf - PSD. 
2 Lobào àa :.':luveua - ftel.dw., ~ 

PS!J 
a .t{uy Carnelro - f'SD. 
4 B.eneaJto VIt.iilloares - PSO. 
5 Wl.lSOD uouça,ve.s _ 1'::)1) 

.§. otil1vestre Fel ;eLes .;.. Relator 
1''1'11 

:.7 RolIJ!.U·Y Sl1va - PTU, 
l) C. N.24-ij ti3 '5 ! I pág a 13, 

ti NQg'.;eu3 Oa G'Etnla - P'l a 
9 J::lal'r05 üarvàJho __ l?'U:!. 

10 lJamel t{negel - -VUti. 
11. !,tOPe.!! C1a -l:(,;Sta - UlJN. 
12 MlltO.n~ 'V,C:lUl~ - lJUN 
13 RUJ' Pa"melfa - 'UUN 
14 HeruJalQo VIelra _ UUN. 
15 AiOY"-lo ae Cat'va.tb.o 

Clenr.e - PL... 
16 Mem cc .!:l~~ - pL. 

Pres1 

Comissão Especial· do projeto 
deEo- >nóa a COf1stituir,ão 
flÇ 4. 'de '961. :: -

Da t)lwa rea~!io .ao-, Item 11 du 
ar.t.. 113 .t\u yon.:stJtUiÇti-o .fi'EHieNu. 

ilneo'Jtlbtllaaàe dos yencuneD' 
tos o.QS JUIZes}. 

ElNta em 27 ·e~61, salvo .~. Sa-.Do
rea ~enaaores: 

Lopes da ,'Üost«. -deSignado -em -29- <te 
Dutubro de 1982: 

.LOb2.u na sti\'etr.a, ·designado Em ..l'J 

, 
OIARIO DO CÓNÓRES$O NACIONAL (Seção 11) . 

Membros - ·Partidos 

1. Jefferson de AgUiar - PSD .. 
2. Lobã,o da Silveira - PSD. 

J. RUy Carnelro - PSD. 
4:. BenedIcto Vallaoo,res .- PSD_ 
5 Wilson Gonçalves - PSD. 
6 Silvestre I?-ericles - ?TB. 
7" Bezerra Ne~ _ PTB, 
8 Nogueira ela Gama - PTB 
9. BarrOs Oanalho - ?TE!. 

10. Danlel Krleger - UDN. 

Guido, Mond1n - O ... .gn.do "'" 30 
ae outubro de 1962: 

Jeffersou· de A .111or _ Designado 
em 23 d. abril d. 1963: . 

Ruy carneiro - Designado em 29 
de abril de 1~63: 

Eurico Rezende - Designado em 23 
de .brU de i963; 

Pint-o Ferreira- _ Designado em 23 
de abril de 1963; 

Janeiro de 1964 -. 
Comissão Especial do Projeto 

de Emenda à· Constituição 
n9 lO, de 1961. . 

Acrescenta parágrafo a.o a.rt. 18 
da ConstitUição Federal ,aplica.
rão da t.)t'.rcela í)fOvenlente das 
cotas de imposto! d.est1nadss aos 
Munic1pios) . . 

Eleita em 28.2 t962, aalv<,;, ~ Sra. 
Stnadorns: 

11. Lopes da Costa -' UDN, 
l2. Milton campos - Vlce-PreSluente Bezerra Neto -

de abril de 1962, 
Ama~ SUva -

abril de 1962. 

Designado em 23 Lopes da Costa -_ des1gnado em 
30.3.1r62; - - UON. 

13 Heribaldo Vleu'a - UDN. 
14 Ruy Palmeira _ UDN. 
15 AlOYSIO de carvalllQ - PL 
16 .. Mem de Sé - PL. 

ClJmissão Especial do Projeto 
de Emenda a Constituição 
n9 7 de 1961. 

Da nova redação ao ,rt, 65, item 
Lo aa. ConsutulçãtJ FeaerSl. ~ 

~Dispôe ",$ónre as matérias da 
compet.énclIi privativa do Sena(!c 
lncluincto -as de propor a exone. 
raçao dos Chefes de m1ssão Ulplo· 
mátlCa. de carAt,er !"~lmanel'lte e 
aprovar o c.st.abelecmlento, rompi· 
mento e reatanlê:Dt.{) de rela.çôes 
<llplomaUcas com 1)1l-E€S estraa· 

.gelfas } 

Elen,a em 4 de oul-u,brQ' de 1961, sa1~ 
!lO os Senhore Senauores: 

Guia0 MonClln - d~lgnado em 29 
g.p outUbro de 1962; 

d~!2na-do em Z3 

Prorrogações: 

Até 15 de dezemoIo de ·U162 -
Requerimento oy 608-61. apr_oyado em 
14, de dezmbro de 1961,. 
A~ lI) de d.eZlllllfO de i063 _ Re· 

quel".Int::ntu t.1< 1131-ti2 aprQvadc em 
jI de dezmbro ri_e 1962. 

Membros - Partidos 
1 Menezes Pimentel _ PSD 
~ R.uy t.::arnelro - PSD. 
3 LobJ.o da Silveira - PSD 
4. f'eftersoll de Ãgl11ar - PSI) 
6 Guido MundiD ':'" PSD. 
6 Pinto FerrelT'~ - PSB 
'1 Bezerra Neto _ P'l'B. 
8 Araury Sílva - r~. 
9 VIvaldo Lun8 _ PTB. 

10 Damel Krleger - UUN. 
H Eur1co Rezende - UÓN. 
12 _Milton 0aniPOJ - UDN 
i3 Herlba.1do \lieira. - UDN. 
14 Lopes da GoSta - UDN 
15 Aloysio de CaL'vamo - PL 
16 Lino de Mate! .. "PTN. 

Guia0 Mon:!lD 
29. 10 .196'J: 

deslgilado em 

Wilson Gonçalves' -_ <ieslgnado em. 
23.4.1963: 

des1gna40 em. 

João Agripino - designado em ." 
23.4.1963; 

SllveStre P :l'iclea 
'l.l:4.1963; 

co.ttet< PIllhe1ro 
l3.4.1963. . 

designado 
;r 
designado 

. senadores _ Partidos -
1· ·\efterson de ..-'&gÚter _ PsD. 
2 WlIson Oonç8J.es .,.. PSD .. 

J R~y carne1rÓ - P,SO 

4 Lobão da Bilve1rª - f'11P_ 
5 Guido Mond1n _ '"60: 

" SU.estn Nne\e. ~ IITB. 
7 Nogueira da Gama. - P'j.'B 

8 Barros Caxvalhv _ fiTa.· 

em 

VlvaJdo Llm~ - deslgnado em. 30 
te marçi) de 1962; 

Ruy C~arnêlJ'o - deslgnad-o em 23 
te abr1J de 1S63: 

9 'LgC _ i'TlI. 
Comissão Especial do Projeto lO Milton CamPQS _ lJDN 

de Emenda à ConstitUição li \Vilson Gonçawes - des1gnado em 
J!3. Oe ab'nl d.e 19ô3; 

E'JrlCO Rezenae _ aesiªn~do em 2S 
le a.brU de 1963; 

.Pinte FerreIra - designado ~ 20 
te ábri1 de 1963; 

Acre.sceota uspo:::tlvo ao .artigc 
15 revoga o Jte1ll V e o § G9 do 
artigo 19 sul-}stituju o I 5'" do ar~ 
t1go 19 e o .u-t. 22 da Constitlúção 

. " Amaury Silvo - deSlgnal10 em 21:1 
\le abril ae 1963: ' IMod1f1ca (,. regime de d1E:crilnl-

l nação ele renaas)., 
Prorrogaçóes: . Eleita em 20' de novembro de 195~ 

Ate 16 (ie aezeml:)l'o ce wó:l _ Re- ~vo us Srs Senadores; 
q:J.er1.m~uto D'I ? ·õl apruvado em: 14 Bados Carvailla _ Oes1gna40 em 
de dezembro tje .96l $0. d~ março de 1962: 
A~ 16 de lt:zantmJ d.e ,18:53 - lU- Guido 'MondUl _ .Designadc em 1~ 

q',lenmento oy 18L1·~2 _c proVado em 12- de outubro d;:: 1962~ 
de dezemb.rc de :962, 

Memoto'S - Partidos 

.1 Menezes '!mell.el - flSO 
2 Wilson uiJnçaJves - PSD. 
3 L.Obão da .sJ1ve:l'a _ I?SD • .-
4 R.uy ~rnt'i.ro - P!SD 
6 Gwdo MóndlD - PSD 
6 siÍvestre Perlcles _ f'S;D 
7 Vivaldo L1ffia _ I?TB. 
3 ~ ,Amaury Ç:il't'[l _ ?T.E, 
9 Plnw {õl"frfclra _ P'l'B 

la .Ew':CO R-eZf!1Jde - tj!)N. 
Ü Danle. Kneger _ UDN . 
12 Milton Campos - 4JON. 
13 Heribaldo Vlei:ra _ UDN,. 
:14 Lopes da costa -- UDN. 
115 A.loysio de ·Carvlllbo _ PL. 
'lG L.I~Q. de. Mat.os - PTN. , ',' 

Jefferson .de Aguiar - des!gnado 
,-o 28 tlJ> aor" de 1963; 

Ruy Carnelr~ - destgnado em_ a3 
dt B.9rU de 1983; 

E::urtco 'Rezenue -.:. -deslgnadt... em 2~ 
de a-brU de 1963; 

Amaury SlJva -' desi.gnd.d!: . em 2a. 
dé abril de 1963: 

Bezerra Netc -
J. qe a.bri! de 1963-; 

Pl'orrogaçõe.s: 
~ Até 15 de, dezembro de lJ:62 Re· 

querimento ... Q.9 6OS .. (U, aprovad.o- em 
(4. de cte-zemb~~, de-1961; 

Att 15 de dez€mbro .de 19ô.? - .~, 
querirLento 09 782-62. a-provado em 
12 d. dezembro d. 1W~. 

~omissão ES(le<:l!lt· do Proleto 
. de Emenda 11 CO,iJstitUiçáó Meml>ro$ -- Pi"t1dos 

1°61 Je.f.lerson fie Agu1a.r !"" PSD. 
n? 8. de v • 2 Menez.., Pimentel _ I?SD 

AcrescerJle -tellL 8.0 8.rt 3t do J ·FUlnto MUlleI .- PSD. 
CaoltuJo Ir _ Pte~deDt.e da Re- ~ Ú'uido MJndin '- - PSD. 
pUblica _ da ,~.·ll1i'nda CQ_ostjtu- Ó R~y Catnelro - ·,PisD. 
cionat n9 " 1e .96,1 que tnstituiu ê ·\maurv Silva -" na. 
o sistema J3r!umentat de govêrno ,7 f3iarros - uarvalho - ·PTb., 

Heribaldo Vieira - 'yON 
12 Lopes da Costa _ UDN 

i3 João Agrlpm., - I.IDN. 

14- Eurico Rezende _ UDN· 

15 '_phat Marlnho _. S/legenda. 
.6 Un.:> d. Mato. _. PTN. ' T 

.; .1 

Comissão Especiál 09 I'rojeto 
de Emenda a Constituição 
119 11, de 1963. 

Acresct'nla paragrafus 4' e 59 'lO 
art. 28 da Oonstltu.'ção Federal 
lCrla1Wã-c. ~I ~ovos MunIc1pIOS).' 

~e~~::e::n 28 ,3 .1962, SalV~ .os 51'$; 

(ruldo Mond1n _ de.;lgn.ac em ., 
l& 10 1962; 

WUSOD GOnçalves 
!3-4-1963j , 

designado em 

Eurico Rezend.e deSignado em 
J~-4-1963: 
. .]oão Agripino - d .. lgna40. 0lI> 
1;l-4-1963; . 

Cattete Pinheiro _ dp.<õ:fan-'lÁn .1'l1. 

23-4-1~63. 

Prorrogaçâo, . 

At-é 15-12-196;3 ~ t(.equer!mento-· D.' .... 
1.4-62. aprovado em 12-12~8lI. . 

Membras - PaftJd~ 

1 J e!tersOD de I\gular - PS:t,.. 
j Wilson Gonçalvea _ PSD 
à' Ruy Carneiro _ 1'SP 
A Lobâo da. Sllvelra "- PSD ' 
Ó Guldo Mcndln - PSD 
'u Silvestre Perlcle:9: - Pr.B 
'1 '·Noguelra da Gama _ PTB 
8 Barros Carva1ho _ -PI'B :le ~a.bdl de 1983;. . 

_Bezerra 'N-eto, ,<1eSignado em 2;i d.e -
.. brU de 1963 

(Sôbre !\ ex~mp.;rac50 por Pro-: 8 A.rgcm1ro ~iguelre<io, - l?'TI3 
posta· do Spnaé!O. do chefê' d !J Bezerra Neto - PTE. . 
missão df;>lomât\Cê de .ea.râte j(! Oanlel :<rlCgp. - ODN • 
permanentel . 11 .8arlc(: Rezende -' UDI\ 

n MlIton Campo., - UON 
10 Heribaldo Vieira -. ·\JDD 
1.1 euriCo ttezende _ UDN 

prorrogacbes: 
Até Ui-l:J-19$Z _ Requ{'rtm,ent.o nO 

"3'lero -609-61 aprovado em H~12·6!: 
Até 15-1263 -' ~eqUf'flmento nu

mero 779-62; ilprovudo em 12-12-62 

:!-. \11tton campos - OUN. 
r.:lelt3 em ,o; d~ 'Jut.ub,ro de 1961. 13 HeribalJo Yie.lra ._. trDN. 

H!.lVO os Srs Senarlores: 1 . RUy Piumeira _ ODN. 
Vivaldo L.in.!' .;~--bes:gnado em 30 lf Alovs.c de Carv!\lhC' - PL 

\e m:nço de 1962: 16 Llno de Matos _ PTN. 

12 JOâc Agtiplno - IJDN 
12 f"Opes ,(la Costa - UDtl 
14 AloySio de Carvalho ~ pr. 
15 MIguel Couto _ PSP 
6. catete rinhelro - PTN 

" 

\...-



=-> " 
Comissão Especial do Projeto 

de Emenda a Constituição 
n9 1, de 1962. (; .. ; 

6. 
8. 
t. 
8. 

LeIte Neto - PS:C 
'4en ... s Plrnentel _ 1'80 
Silvestre "ér!cles _ PTB 

Nogueira da Ga"", - PTll 

Comissão Espeoial para o es
tudo das causas que dificul
tam a produção agro-pecuã
ria e suas repercussões ne
gativas na exportação. 

J"""phM MarInho . 

];.'ur!co Resende;,· 

Miguel COuto (mlg",,':;o-;';' .3 "
abril d. lllG3).. .-

(Altera a redaç§..o do art. 186 
d. COlUtltulção, referente a obri
gatoriedade de concurso para a 
investidura em oargo inlclal da 
carr.eira. Instituindo a prolbiçllo 
de nomeações interinaS). 

Eleita em 10-5-1952, salvo Os 81'S. 
senadores: 
, Mell ... zes Pimentel - designado em 
15-5-11:..62; 

WUson Gonçalves - designado em 
&3-6-1963: 

Leite Neto - designado em ...... 
13-4-1963; 

EuriCO Rezende 
83"-1963; 

_ designado em 

9. 
10. 
11. 

I~. 

13. 

14. 

15.1 

1t1·· 

Barros Carvalho _ PTB 

MIlton Campo. _ UDN \_ 

Heribaldo Vieira - UDII 

Josaphe.t Mar!n;,o _ UDI> 

EurIco Rezende _ ODJ.'i 

Daniel Krleger - UDN 

Aloysio de Carvalho - PL 
r·i.no de Mattos _ P"fl. 

(Criada em virtude do Reque· 
~ . -nto nli' &69.63, do 8r Senador 
JOSé Ermfrio. nprovctdo na sessCJ 
d. 2,-8-1963). 

'5 MEMBROS) 

Membros _ P.:.rtidus 

José Feliclano ...,. PSD 

Comissão Especial do I'roieto Sigef,.edo P"Chec<> lVlce-Presldellte\ 
- PilO 

de Emenda à Constituição José Êrmlrlo ,presidente) - PTJl 

Prorrogaçã.o: 

Até 15.12,lD6:t _ Rcquerllnellto 11' 
189.62, aprovado em 12,12,62. . 

Membras - Part!~o. 

r. Jefferson de AguIar _ !'SI) 

l. Ruy Carneiro - PsD 
S. Lob~D da SUveir. _ Pst!· 

4. Wilron GonÇàlves - PSIf 
6. Leite Nêio - PSD 
6. Menezes P1mentel _ PSD 

7. Vago - P'I'B' 
João Agripino 

13+1963; 
Aurélio Vianna 

83-4-1963. 

designado enl[ 
designado P""t 

n9 8, de 1963 LOpes de. Costa - UDN 

(Origlnâr:o da Câmara dos 
Deputados) 

Aurélio Vianna. <Relator) - peque
nos partid~. 

8. :roguelra da. Gkffia. - PTB" 
9. Barras Carvalho _ PTJl 

le. Mi1Wn Campos _ UDN 

Prorrogação, 
Até 15-12-1963 

f85-62. aprovado 
_ Requerimento n.9 

em 12-12-1963. 

Mombr"" - Partidas 

1. Jefferson de aguiar - PSI' 

11. WU.on Gonçaives - PSO 

a. Ruy Carneiro - PSD 

.. Lobão da SUvelra - PSO 

&. Leite Neto - PSD 

G. Menezes Pimentel - ;')5D 

7. SUvestre Gériole.s - PTB 
8 Nogueira da Gama - PTB 
O. Barros Carvalbo - PTB 
10. Milton Campos - OIJN 

)lo Heribaido Vieira - UDN 

lia. Eurioo Rezende - UDN. 

IS. JOão Agripino - UDN 

\lo Oanlol Krlogor - UDN 

1&. Aloysio de Carvalho - PI: 

1.6. Auréllo Vianna - PSB 

Comissão Especial do Proieto 
de Emenda a Constituicão 
n9 2, de 1962. 

UnstJtut nOfa' d1scrtmfnação de 
rendas em favor dos MunicIP10S 
brasileiros) , 

Eleita em 23-5-1962, salvo as Sr.!. 
;enadores: 

WUson Gonçalves - destgnado em 
:a.-,-"1963; 

lAite Neto - deSIgnado em •••••• 
~H-1963; 

Joo;aphat Marlnbo - desigr.ado em 
r.I"-1963; 

Eurico Rezende - designado em •• 
13-.-1963; 

Prorrogação: 

11 .. HerlbaJdo Ca",pos - UDr. 
Que dâ nova redação ao § 19 do 

art. 28 da ConatituJçâo FederaJ 
(autonomia dos MuniclpiOS). 

Designação em 22 d. outu~ d. 19~, 

Membros - Part1dos 

Jefferson de Agwar _ P8D: 

Comissão. Especial do Projeto 12. Josaphat M&rlnho _ UDN 

de Emenda à Constituição 13, Daniel Krlog" - UDN 

n9 3; de 1962. '1:54.. EurICo Rese::de - DON 
Me," de Sã - PL 

(Dispóe sôbre a data de pJebls
cito previs!;O n.. Emena.a Consti- 16. Miguel CoutO - PblI 

Ruy carneiro - PSD; 

Wilson Gonçal,?E!S - f'8D; 

José Fellciano ~ P8D: 

Lobão da SUvell'a _ - psp· 

tucional n9 ,~. • 

Ele.ta em 10,7,1962, s;a.lvO os 8rs 
Sena.dort:& : 

WUson. Goncalces 
Leite Neto 

!i';urico Rezende e I 
João l,ogripm, 

Bezerra Neto - PTB; Josaphat Mal inho IdesIgnado em 
EdmUndo L.eV1 _ PTB; 23.4.1963). 

Argenliro de FtguelreClc PTB;. \ Prorrogação: 

Meto Braga - PTB; 118t~2. 15a~~o;:~ ~ R~ti~Ú~~~2~ 09 

MUton Campos. Presldente - []DN; '.1.emo . ....s _ Partidos 

AlOySio de Carva.1rc - OON, 1. Jefterso::l de Aguiar _ t SD 

Afonso Arlnos - ODNj 2. Wilson GonçalV~..:i PSC 
Eurico Rezende - UD~. 3, Ruy Carneirc _ PSD. 
Josapha.t MarinhO (Relator) - Pe~ 

Quenas Representa.ções; 4· Lobão da Silveira - psr; 

Awél10 Vianna - Pequepas Repre
sentações: 

JuBa .Leite <Vice-Pres1dente) 
Penuen~ deprese?taçôes 

Comissão Especial para estu
dar a situa cão da Casa da 
Moeda. 

Criada em Virtude da '/'prova
;Cio do Requerlment n9 ldl-63 do 
Sen Jefferson de Aguiar. 'a ses-
810 lJ.e 14-e-6iS. 

5. Menezes Pimentel _ P~D 

6. Le1te Neto - PSD 

1. Silvestte Pér;cles - PTB 

8. Nogueira da Gama - ?TI 
9. Barros Carvalhe _ PTa 

lO. Mrton Ca:npOg - UDN 

lI. He.-Ibald{, Vi.Ir. - UDt' 
12. João Agripino _ UDN 

13. Eurico Rezende - UDN 

14. Damel Krtegêr - UDN 

15 Mem de Sá _ PL 

16. Josapnat Mar1nl..o - S/legenda 

Comissão Especial do Projeto 

Comíss::o Especial 

de Emenda à 
n9 6. de 1962; 

do Projeto 

Constituição -

Altern a :edaçic dos n 1. a 
3~ do art. 6Q da ConstituiÇoáa 
Federa.! 

(Aumenh para 4 () nÚlT.ero de 
representante.~ dos E.:;tado~ e do 
Distrito Ff'deral no ,CllaÓO), 

&te;ta em la 9 1962, 
. Senadores 

~lVJ 00 Sra •. 

Josaphat Marinho 

Wilson Gonç.a.\'Jes 

Eurico Re::;ende 

Jul:o Leite Ideslgnajos 
abril de 19&3). 

em 23 d, 

Prorro~açâl. 

At.é 15 12 19-63 _ Re.quertmento D 
. 79{)-62 ap~ovado em 12 1'1 1962. 

M~!llbros - Pa. qdos 

1. JefférsoD de Aguiar _ PSD 

2. Ruy Carnelrc - PSD 
3. 

4. 

Lobão da SP·;elra - PSD 

y 7 iLson GonçalveS _ PSD 

Des!gnação em 28-8·1003 

5. Benedito \~eJ1adares _ PSD 

M~nezes Pimentel _ PSD 6 
de Emenda a Constituição 1, Vago - PTB 

Membros P(.ITtidol 

JeffNson de Agu:ar C 
1'SJ:; 

.' , .. ) 
nO 5 de 19.62. 8 

Dá nova redAÇão ao art. 20 da 9 
Const.itu.ção. 

Nogueira da Gan.a _ PTB 

Barros Carvalh - PTB 

Wi.lson Qonça1v'"'' - PSI Até la 12 11t62 - RequerImento D" 
roa-52. aprovado em 12.12 1962. Arthur VírgUla - PTB 

10, Milton Campos - ODN. 
fDet,erm na a. entre~a a.os Mu· 

melrol' .. " de 30% da arrecad-ação .0. He:,lbaJdo Vieira - ODN 

MembrQ3 - PCLrtidos 
].. Jefferson de Ag'Jia,r _ PSD 

2. Wilson GODÇSJV(;~ - PS:c 

I, RUl C'a.rnelro - PSD 
4. Lobào da Silve1ra - ESlJ 

Edmundc Levy _ PTB 

AdOlpho Franco - JDN 
Eurico Rezende (Vice-Presidente( 

UDN 

JosaDhat Marinho - SI Lea:endt .. 

dos Est.e.dos quando exceder as 12. 
rend8S municIpais). 

~ .~ 13. .:ueita em 13 9 l~~. sa)vo os Srs 
Senador!':," 14. 

15 

arinho - ODN 
Daniel Krteger -... OD' 

Euricc Resende - UDN 
Mem de Sá - PL 

16 . JulIo ',e;te _ PR 

.. 

.~. 
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omissão Espeoial do Projeto Comiss~o ~$pecial do ~roje!o 

íI Emenda à Constitui~ão de Emenda a Constlttnçao , . e • n9 2 de 1963. , nv 7,' de 1962.. • 
Altera os arts. 141, 146 e 147 t Revoga a. Emenda OoSi:.tuoiD-, 1.a ConstituJf'âc Federal \reieren· 

na! n9 4, que InstItuJu o slstema te ao direito· ct. prOprieáactel. 
p.,rlamenOOr <le g07êrno < • arl Designada em 23-4-1963 
61 da OonstltuIção Feder ... d. JP Membros - Partidos 
de setembro de 1946. L Jefferson de Aguiar - PSD 

Blelta em 6.12.196 ~ salv" 03 Sr.; ~ RUy Carneiro - PSD 
.f Lobão da "3l!veira - psu 

l3enadores 4 Wilson Gonçalv .. - PSu 
" 3?J40n Gonça.lvCl 5 Menezes Punentel - PSD 

6. Lolte !leto - PSD 
EurIco R.esende 'l, t\mllury Silva __ P'TE 
Amaury su., • 8. Bezerra Neto - P""rB 

em 23 9. Vago _ PTB Ra.uJ Glubert! (desIgnados 
.:. aLrU de 1063). 

'\ Prorrog'lCáO: 

lã. SIlvestre Péricles - PTé. 

Aflé 1';.12.1961 _ Requerimento D' 

7tn .. 62. aprovaào em 12.12 J962. 

11. Al'gemiro de Figuelredo ..... FT"" 

12. Eurioo Rezende - ODr' 
13. -Milton Campos _ ODN 

~. 

11. 
a. 
4. 
6. 
6. 
'I 

Memb1"os - Pa.rtldo.s 

Jefferson d. Aguiar - PSJ~ 

Ruy Oarneiro - P3D 
Pedro 

, 
LudoVlC() ,.. PSD 

WIlson crnçalves _ PSll 

Benedicto VaJ1adaTes _ PSD 

Menezes Pimentel _ PSD 

Amaury Silva - PTB 

14- Dameí Krleger _ lJUN 

15. Josaphat Ma.r1nho - a legcprla 

16. AJo~~s10 de Carvalho - PL 

.. Comissão Especial do Projeto 
de Emenda a Constituicão 
nO 3, de 1963. . 

Bezerra Neto - PTB 

PInto FerreIra - PTB 
SUvestre Pér1cles _ E'T1:1 
ACialbertA) Sena _ PTB 
Eurico Rezende _ UDN 
Milton Campos _ UDN 
João AgripinO - ODN 
Aloysio de Jarvalho - PL 
Josaphat Marinho - Sjlegenlltl 

Comissão Especial do Projeto 
I de Emenda a Constituição 

n9 5, de 1953 • 
Dá 'lOva redação 40 ~tem II e 

ao § 4.11 do artigo 19 da Constitui. 
ção referentes aO Imp~to de 
Vendas e ConstgnaçõeS: 

1. Jefferson de Aguiar _ I?SD 

2, Ruy Car?eiro - PSD 

3 _ Lobão da Silveira -' ~D 

4" Wilson Gonçalves - PSD 
5 Menezes- Pimentel _ pgT\ 

6 Leite Neto - PSD 

7. Amaury Silva PTB 

8, Bezerra Neto _ ?TE 

9. Vago - PTB 

Adolpho Franco llDN 
AurélIo Vianna - Pequenas Re-prl 

sentacOes_ 

Comissão Parlametnar de Ir 
quérito para averiguar 
aquisição, pelo Govêrno F 
deral dos acervos de conGe 
cionárias de. serviços púb 
GOS e sôbre a importação I 

bhapas de aço para a Cor 
oanhia Siderúrgica Naciom 

'6 MEMBROS) 

(Criada pela -Resoluçã,o n9 "l1-53} 

Membros - Partt~ 

Jefferson de ! .. gular _ PSD 

Leite Neto (Presidente) _ PSl.. 

Nelson Maculan -' PTB . 
lO, H'.lIl1Derto ~eder _' PTh 

11. Ar~emÍl'o~. dé Flgue1redo _ 
João Agri\Jlno (Relator) _ UDN 

PTB 
Josaphat Marinho - Pequenas .R 

presentaç es. 12. EuriCO Rezende - UD~~ 

13. /,IUton Campos _. (J!)N 

DanIel Etrleger _ UDN 

AloySiO de Cana lho "- ?u e. Nogueira dn '1ama _ pn 
9. BaIT~ Carvalh"o - PTB 

10. 

lJâ nova redação aC,s ar t!go.< L4. 
n, ~s 26 e 63 da constituição Fe
deral (administração do Dtstnto 15. 
Federal e matéria da comp1.ltên- 16. 
cia pr1vat.lva do SenadO! 

JOSaphat Marinho _ eeouenos I 
Partidos, '. . 

Comissão Especial para o estl 
do dos efeitos da inflação 
da política tribulária e can 
bial sõbre as emprêsas Dl 
vadas 

Milton Ca1)lpos - UDN 
lI. HeribaJdo \TI'!'Jta _ UDN 
12. EtJ.rlco aese.nde - UDN 

13. Da:J1el K:rtegr: - ODli 

H. Joã<'l Agripino - UU!l 

15. ME'>n de 5!â _P'! 

16 Raul Gtubert" _ psr 

EleIta em "2-5-1963 

MembrCg _ Partidos 

Jefferson de Aguiar _ PSD 

J. Ruy CarneIro _ PSD 

4. WÍlson Gonçalves - PSD 

j. Menese: PImentel - psc 

6 Leite Neto - PSD 

'l. Amaury .:;Uh'a _ PT 

8 6e2;erra Neto _ LYI'J:3 
Comissão !:soecial do Proielo 9 vago _ PTB' 

de . Emenda a Constituicão 10. Ed'Ja.rdo catadlo - PTI. 

nQ T. de 1963. 11. va~concelOs forres - ~.ITB 
!~ Eurico Rezende _ 00.:'11 

Alt.ern a rf'dação do Inelso LX 
do àrt 15"1 da ConsUtu1t;ào Ire. 
terente a..o tra.balho de menor~ 
e m'tlheres e 8.0 trbalho em Jn~ 

dlistrtA~ Insalubres), 

DeSignada em 23-4-196~ 

Membr03 - Partidos 

1. Jefferson de Aguiar _ PSO 

2 Ruy ~~a:-neiro - PSD 

3: Lobão da dll~eira - PS.c. 

4 Wilson Goncalves - PSD 

6 Menezes P~ll)entel - PSD 
6 Henbe.ldo V1~ir8 - PSD 

7. 

8 

l\aHury SIlva - PTB 

Bezerra ~et.o ~ P'l'a 
D, Vago - t1'rB 

10. Silvestre b'érlcle.<l - PTB 

11. ArthuT V':rgHio _ P1 B 

12. "Eurico Re-zende - UQ!I 

13. MiltoI'l C"tmpQ.s - OúN 

14, João Agrlp~nQ - UDN 
1'1> Josaphat. _~l!lrlnho - S legeru\q 
16, Aloysio de carvalho - PL 

la r..nltou campos _ UDl\ 

14 Damel Krleger _ UDN . 

!6 AlOysIO de Carvalho - Pequeno! 
PartIdos 

16, JOMphat Marinho I p.u tidos 

I 
I Comissão Especial 00 t'rojeto 

de Emenda a Constituição 
n" 4, pe 1963. 

Da nova reooçe.o aos arta ~4 e 
4ft da CoustltWÇao E"ectera.i pa.ra 
conceder ImunIdades aos ver""a· 
dores: 

Des!gna-da eIll 20-:)~ 1963 

seiudores - Part.idOõ 

Jetl~r1)un <1e AgUiar - PS.D 

Ft!ly '::arneiro '- ?SD 

Lobão da Silve1fa PSD 

Wll. .. tm Goncalv~ " PBU 

M.enezes Plmentel ":" ?SD 

Leite Neto - PSD 

A.tnllury Silva - pro 

I Comissão Especial para efetuar 
I o levantamento da oroducão 

mineral do Dais e estudar os 
meios capazes de possibilitar 
a sua industrialização. 

(Crtada em Vlrt7~de àQ aprova
ção '?1n 18 9 !lJ6a <:essáo '!xtraor. 
dinárta do neQllenrn-ento n'" •• 
66Í),63. .to 81 Sena.d01 lose I!;,. 
ml[101 

MeD:lbros - ?arUd03 
José Fel1ctano _ PSD 

At1l10 Pontana - PSD 

Eugênlo l::larrQS _ PSD 

Jose ETmirjo rReÚtorl 

Bezerra Neto _ PrB 

Melo Braga - PTB 

Lopes da ';osta - ao!\. 

Mllton' Campos -'reslaente 

JOl1o Leite V\ce-Presldente 
quenas 1epresentaç6es 

Comissão Especial para o es
tudo dos efeitos da mflacão 
e da política tributária e 
cambial sôbre as emprêsas 
privadas. 

fCr,a.cta em virtude da aprovo
ção em 2-8-19b"3 do RequerImen
to '1'" .,31·63. à., Senador- ()outJ4o 
Vtelraj, 

'5 MEMEROS, 

1l1embro$ - parUd~ 

.... !\:Ulo Fontana ,presidente) _ ~SD 

Jose Fellclano (V!ce~Pre.slctent.e) 
PSD 

"" JOO6 Ennlrio (Relator _ PTB 

• 

(Crlada em virfude da apr01' 
çao. em 2-8·IS63. de. nequeflme 
to n9 531-63. do Sr. Senadol Vo" 
véa Vieira) 

15 M;!MBR,... ... f 
Membros _ partidos 

l 'fUO Fontana (Presidentel _ p~ 

JOE4 Fellclrtno (Vlce~PresidentcJ 
P:-D. 

,JOSé Ermf1lo IRelator) _ PTB.., 

Ar:iolpho Franco - UDN. 

A~rélJo .'lenna -, Peq:lena,s Repr 
"pnl"açóti"'s, 

Comissão Especial para efelu: 
o levantamento da produci 
mineral do país e estudar ( 
meios capazes de oossibilit: 
a sua industrialização 

fC'r1ada ;m mrtudi' da "opr01'. 
çáo, em 18·9-196'1, sessd'o e:r.tlao 
dinâna. do ReQUp.r1mel1fr fl.'1 " 
~e 1963. do $r. Senador Jose E 
mtriol 

(9 MEMBROSl 

M em~ros - Partldo~ 

JOSé Fellc;ano - PSD. 
Atll10 Fontana. - PSD~ 
Eugênic BarrOS _ o:,:::>. 

JOSé Ermir!o !Relatorl 
Bezerro Neto - PTB. 

MeJo Bra-!?a _ E To, 
Lapas da Costa - UO:ol • 

PTD. 

Milton Campos Prc,51de:lte 
l1DN, 

" JtUlo Lelt.e - Vlee-PresJdinte 
\?, ",uentts. Revt".sent.8~ôeI-
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~omissão Parlamentar de In
quérito para averiguar a 
aquisição, pelo Govêrno Fe
deral, dos acêrvos de con
cessjonárias de serviços pú
blicos e sôbre a importação 
de chapas de aço para a 
Companhia Siderúrgica Na
cional 

fCrtada pela Resoluç(io fU' 11 
". lllôS) o 

15 MEMBROS) 

ll-'le ... bro! _ partiJos 

J'[ferson a. AguIar - PSDo 

Lelt. Neto <PresIdente) - PSDo 
N('~<;"n Maculan {v!~e·Pre51dent·, 

- PTB. 
João A ... riplno (Rehtor) _ UDN. 

Jo.!urhat l\iarlnho - P'-T-<€nat R<?-
- ~-~""'" 

~resentaçOes. ,-

'. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

Comissão Parlamentar de In
quérito para apurar os tato~ 
apontados da tribuna do Se
nado, na Sessão de 23 de 
corrente, e outros relaCiona
dos com irreQularidades qra 
ves e corrupcão no' DePErta
menta dos Correios e Telé
grafos o 

Melo Braga - PTB 
João A:;rtpino _ IJDN 
Daniel Krieger - UDN 

Comissão Especial do Projeto 
de Emenda à Constituição 
n9 6, de 1933. 

Altera o aTt 138 da Const;tuJ
ção Fer4.lal (jneleQ'biluJades •• 

Pro1eta de m'c.atUQ do S,. Se
nartot A.urélio Vlanna. 

(Criada ~ v1rtudc da apro· OeslJnacão em 2-10-1963 
vação, em 1·11-1963. sessão ex-
traord:né.rla, da rero:ução n; 82\ Membros - Parttdoa 
de 1963, p'pr.l.:'sentarla pelo Senhor Jefferson de Aguiar _ PSD 
Senador .Ie, fE'rson de Aguiar e Ruy Oarnelro - PSD 

.outrOR RpT'l"'""'~" Senadores). Wilson oonça!ve.s _ fiSD 
(Cnada pela Reso'ução nl) 32, de 1003' José ,.."el1ciano _ PSD 

MEMBR{)r _ PARTIDOS WaUredo Gurgel --:- PSD 
Argemiro de Flíluelreao - PTa 

Presidente: Wilson Goncalvea - Bezerra ~eto _ f"rB 
PSD Silvestre Pérlcles - PTB 

Vlce-Prl"sidente: Leite Neto _ PSD Edmundo Levr - n'B 
EuriCO d,e:t.e.ode _ UDN 

Relator: Eurico Rezende - UDN 

Jefferson de Aguiar - PSD 

Atruo Fonmna - PSD 

Artur VirgO!o - PTB 
Bezerra Neto - PTB 
Aurélio ViAnna .- PTB 
Júlio Leite P'l'B 

• 

Milton Campos - UDN 
I AlOysio de CarvaJbo - UDN 
Afonso Arinos - ODN 

I JosaPhat Martnho - Sem Legenda 
Rau' GiuIJertl - E"equena.s Repre~en-

tar:ões, 

I 
Júllf' l.reite - ReQ,rena.s Representa-

çõei. ' 

o 
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'Comissão Especial do Projefe) 
de Emenda à Constituigão 
n9 7, de 1963. ' ' 

Dd tt01>" redaçdo ao I 4' «o 
art. 18"..! ela C!'\'1.st,'tutçâo Federal 
(í.ransjeTéMta ')ara a reserva do 
milttat da ativa que 8e candida
tar a cargo elet,vo) , Projeto de 
lntciattva de Sr. Senad01 Aur4llQ 
Vianna. 

Deslgn.ç~o em 2-10-1963 
M embr08 .,.. partidos 

Je!!erson de Aguiar - PSD 
Ruy Carneiro - PSD 
WI!sOD GonÇ4Jvea _ PSD 

José "el"'tono - PSD 
W.lfredo Gurgel _ PSD 
Argemiro de FigUeiredo - PTB 
Bezerra Neto - PTB 
Silvestre Péricles _ ,P'TB 
Edmundo Lcvl - PTB 
Eurico Rezende _ UDN 
MUton Oampos _ UDN 
AJoYSIO ele Carvalho _ UDN· 
Afonso Armo. _ UDN 
Josapbat Marinho - Sem Legenda 
RaUl Oiubertl - Pequena.s RepleBeJ2-

tações. 
JÚliO ~eite - PeqUeNA Re.pres~ut~ .. 

. Qôei. 

-?J. 

. .. 
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ESTADOS UN.IDOS DO I:!::!RASIL-

DIÁRIO DO'CONGRESSO NAClONAl 
SECA0 n 

... lot!o:. _ .. -;- --- = -:,. -~-

CAPITAL n:DER.\I. QtT.o\RTA~FEntA. 22 DE JANEIRO DE 19M 

r-c x "-r n - -- se - = 

CON'GRF;SSO 'NACIONAL 
PRESfDÊNCIA 

(P..epllbUca--3e :pot ter Ml!lQ com moorr~s) 
~ Mn.tr qu~ 'o Se'nrido..'Fideral '&.provou e eu, Auro M\Jl\ra Andr.aje. 

Jres.iklente. -no.5t 'êl'UWs do art. ~7. "n') 16, do Regimento Intel'l''''' nromu.1 
.... ~Write ..., . 

Rc.,>ulaçuQ t';') fl de ;['<;0. o IUl1t',tor, FL=3, õ,) Qtfaür.o da Sect'etariD do 
Sennclo f'l:'dp.nu .JOi,e da· Sll'l? Li..«boa, 

·REScn.UÇAON' 31, ·DE ·1963 
Apose"ta 'l>1!elldtor,:1'L-3. J(1Si diz· Silva .Lisboa 

,Art. 1lnico. !: a,pô5entlldo, nos ·,têrroQS. do (irt. !lH, item t. da. Cous-' 
IltUiçâ.o Federal, combinado. com '03 artigos 341, it.em m,' 344 e ~49 ela 

_.-._~---"~-----------

pre,;identc dr) ,senado FecJ.eral 

"T. 'A .nA =. "'''''''';'0, .. '"M ""11 :A._ FEDER" ,1\.1 rum. malgrado à ""mprova,ç.'\oda lIlI-" 'LI <I' ... ~"'''A C; " , :SEN ~O ..' '. k_ la de presença <lo q"" -17 senho,,. .. 
De 'J~N'EfJ{O 'DE 1964 . SenadQ:es :Se encontram :presenklE:. 

. . '. " . O SR. VASCONCEI,OS 'IOIlRES. I graWilr e ãenunciã·la O que se vi! Efetivamente me parece 'que ""l" c .... 

1, SE"SA-O t .. "I .... t ... TIVA I':'V a.qui. Sr. 'Prestd~nte, e ' .. 1il ab:;ul'do. 'é tnlvez a !ioluçâo .uma -vQ ,nãv estan-, .'~. , c.u" ~. "-A- ·Sr. P".,ldente. peço R,pa",vra, paI" wn completo ô,-"ertQ. <10 os 17 .pre.,ent-cs ·em ,plenário. 
TRAORDINllflA,OA '5' 'LE- 'conkatllmr Q'Iuestlio de 'ordem 6\1'" I ..,""LA.TU...... ~!ta<!I."a •. pelo oobre Senaool' Aurélio V. EX •• , SenaOOr Jooqui,. p'Nn, . nec!a,;-,ndo • inex:'I.ê!J.Ci" !l" QuI>" 
Qt.o nt"l v ...... te. tem. 'tido ,uma. pOOiçã.o monótona IlfmJ _p ... Jo menos sem .conte.s~,-Se

que ·se ~te de5d. e -o .;lia. tij .de de-, 1U1or ,..rre.':i1dêllte,. ç 6 ,~retexto de oon-
-hEHIDtNCIA DO -SR. JO"A-QUIM O SIl. PRESIDEN7E: zeltibto, ,FicOu nqUi só paTn dizer Que. ,h.'aditar, lavro 'nso dIgO um pro.~ 

I'ARENTEl - Tem -a pala'VfGlo o :nvb:re '$en.al1or- "não 'há. quonuu" e t-em ~llmpritlo to, :mR.~ um regl.<)tro para ser _pubU~ 
,~s :15 'hcn-a.s cWht::m;.sc rescn' com seu 'dever, como -o ~~m oumpri"lo c.9".'to·e 'dlvu,ls;:.nd.o na· ata" (le que ,as~ 

tea .o.a .!ir-8. semuton4.s: p \> - O SR. VASCONCELOS 'tORRES: t.odoo -.os Sena.d~re.'> ~que a ~~t~ "Casa SIm é dcmfi1.') I 
St. 'Pr~dehte. :&8. -senudOl't'.& .0_ ~m "comparecido, :Ntio 'e 'P(}SS!VIlI p-OJ' Porque Ba'ilin; Smlhor P:eaido.nt,J; 

·ViV"Bld.o iLfma. nóbre Séna(ior -Aurêlio '1'iana 'formu- ..se querer bem ao Sene.uo" ... po~ ae nesta cont.urbação da "",ida. ,bra;;llel!6, 
'Arthur VtrgiliO. U:>u .quesfã<, 'de -o"t~ 'd.entro do tt."" ,amar ao senado e se. ter que ~den: nesta, clis"e 1100 ca.da vez &e acDlltua 
1Ieba.stiio 1\rcher. ' -;i1rnento, sAbre -o "'quorum:" 'para a .f.lnc!l'l' -com o &;nado.em qualquer ClT e M s.gra.vq.. quando .se, fizer crlt14a 
,.Joaquim parente. teali.zação desta sessão, CUl .. t;!,à.l?-cfa. fUgI! à coragem ~fVica : ao C'..onh1·W'...o -nóS :não podereJno;t, <oaÍl' 
8getredo -Pocheeo. P3;llóttc..,\ de .dtzer Ol'1i;. :cnqunnto à ,frente ,p'.a.ra. d€fen.dê...Jo já. que -l'tl-
Menezes 'Pimentel, .Realmente, a 'liess5,o -só uooe ~r CàtnQ'ra dos .J:)eput·adoo .\Ça. a. sua mos os único.!) -culoo.doa Por 'ês-se t!j-
Dinar-te Mariz. . à.berta. -com. -1"7 .'Sr&. ,Senadorés.·e l' bn.ndelra. dando o ,tilnal ~de qlle .há, vazin.mento do .POder .Leg· lal.at1co . 
'Bu1 .PaJr.neira. .scnhol'es Senadores se .encontram. na 5e.sIõâo, :o senadQ ,.oferece lltn ('f"dletâ~ . - • 
.AlDyog;Jo de ·carvalho. e~. No ~].'"ecrlnto, ~. -êste .núme--: culo m-elaneólico. triB~ e. às vê.Z~· Que nllo se conVOtlQ-s:se extraordi .. 
~osaphat :Mt\l"lnho. ro não éonfere 'com n lista. de ,pte· Ilté orítlco par:a. aa.ber se tem ·OU não utirlamente o: c<mgresoo, como não se 
-'Vasconcelas ·~TOlTes. sença. Quero ,ainda, a.duzir que mitl- tem ,lwmero, numa. eonta. .de uhegar . devel'ia. ter convocado. mas em ij,8 
Aurélio Vianna. tos, 'dos ,que aqui não ..se ·encontram que o deJi.prestigia e m~ do q~ 11':80 convocando, 'que se compareceste._ ,Não 
.J0Dé .Felielano. efetivamente compa.recetaUl nO -S<ma.· o deprecia. . comp~rec6ndo, Senhor Presidente, .0 
Pedro LUd:ov1co. d..o l"ederal' Eu não usaria. nunca a, palavra des- PoUer Legiãlativo cada. vez mais _se 
·Pillnto MUller. • mm'01iza, ,t5OXQue psta. -seria maiE: for-
Bezerro. 'Neto Sr. 'Presidente, es.ta 'é uma. sest>do te, e n~ quero usá In. d'esprestigie.. Com esttaG pala.vras. 
'lr1neu S:ornhâ.uscn. _ (17) fi..catl\-lnilho" utn.P; lSesão à- fOl1re~, . faço urna esPécie. de autocrítica; -Gi-

• em qUe se procura, quase que num Vamos para o -eegundo mês já, de teu criticando a mim mesmo, sabido 
:0 sn. PRESlD'"E1'I."TE: eOTP-O .a.. el>\"PO, obriga.r -o ~nt\dor Et eonvocação extra.ordinâria.. sem que ermo é gue .ficarei com êBte Poder 
'A. .llata de ~e.scn"Ço. l\CUS~ -o compa- .aqui con\parecer a "fim de dar nllda d.e pos1tlvp '$E! tenha. reito.s. ta- Legislativo .té -o fim, porque ,a 'êle 

rtclmento de 17 srs._ Senadorea. 'Ra- n\1mefG. , Tor do Brasil, a favOl do povo e a pertenço e a êle guero defendeI'. 

• 

.. 

_ .. oi! ... n"' ...... e ...... 1-1, declaro aberta, COn'--..I14-do Q qu", .. tã:o de or.dem favor _do prestIgio do Pode!"" LegislG-
,,~ \oU.U "..." .. 6...... 1.4.U4..I t.Uo-U """ tivo Mas, o bom.. ,defensor 'é nquéle que ~ 
li aessâo. O 'Sr. 29 ~Secretá.r:io "roce~ levantada ne10 eminente Líder do Pa.1"_ QÜBndo lá tora.·9, -tempootade rulie. não _PÕe a.' .venda. nos olhOSi ê Rlluêle 
derA à leitura das atas da sessão e tido Soc1aÍ1sta. Brasileiro quero. em. eondeuando &. todoe nós. --eu também que ra::onhe-ce os erros e o.g proclam.~ 
reunião anterioreB., - ~ Cônferindo razão. iilzer, Que -ó Se~ sou condeua-do porque -&Ou r_epreseil- de públicO. COMO l1Ia .estou procla ... 

f) Bit t\.UR2LlO ''lAN4·· -nado -está. .se . .sltuando _uêSS1mamente tante do pOVo, _e náo_q~O_ ser' pal- tri4ndo, no desejo de ver que. daqui 
·<Pela ordem) (Nilo fO' Te~to pelo "em.nte a ®irlião núbllca. ·brasUetra. ma.tótia. do mundo, m'G.s teremos, p·to para. a frente, pelo menos .haja sim

crtUlDrL _ Jar: Pre.s!d.cnie na. torma tsto é tnegâ,vel, in-contestAvel, Irres .. menos, qUe não discutir. não dialogar,- bôUaamente abertura. da sdSlio. 
regjJnental, .as ,~es.sões Só podem -ser 'nondfveI. - porque estão eessando 08 m.oth:'a do 

.~_ ln~ Não ""redltD, e faço questão de t.-alIIettas estandO~,presen_; 'no teC \.-Vi" sr. prasldente, nó.') - reliro-me ao diál()go entre aquêles que defen em lar como IJder da. Maioria, não acre-
d~te Srs', --senadores. .A!1a1s de Senado,· 'Porque não -assInei ao convO- o Congresso, ou seja, o Poder Le-
uma "vez, tenho .suscitado mta . Quea- _eacli.o extraordinária. __ falo eom.-o LÍ'*' gislativo, e os que procurrun estiolá- dito que, até 16 de março, se vote 
tio tIe ordem, qu.e vem sendo despa.- i:lc-r da Maioria. em. --excreícl0, .contes'-· lo e denegrl-lo. a.b~()lutamente nada.,..nem neste. Cu.It. 
elmda pelos -·presidentes em exercl- 'bando a. -QUe,lStA.o de ordem, flzemM a. chamada. Câmara Alta. do congres-
elo. . esta convoca~ã,o 1)01" mêdo de ~ol]le, Contraditando, a. questão -de.ordun 50, nem. na outra casa do Parlamento 

Por isso, !lollcltaria de .V . ..EX!) de 'P-or um inJustificado receio, .para que e de ,certo modo me estribando no Brasileiro, 
terml..nasSe a verlfie-aeão do quor.Uft'i () ,Oon~res!o .mant!vesse --os .seus par- próprio Inotivo regimental do sena- ~ 
!lO PJeJ:;lárlo, eonton11_e o Regiment.o lfmt'nte~e-.s Mmo verdndeh'!"lS ga.n.1;O! dor Aurélio Viaua, tndago de V, Ex\) dJ~a ~~X?l~~<>caç~ inócual lmpro-
eatabf!lp.ce. d.o capitólio.' 9. qualquer investida.,.se declara.rá a. 1nextsténeia. d-e qUOM 
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;:;.?'i'iESID ENTE: 
,...ç""~':; ~e responder à questgo de 

ardem do nD\:)t e Senadm' Aurélio VIa
na. e à cont!'s'dlta do nobre Sena
dor V\'lsconce;lcs 'rôrrelS, devo um!Cl. 
explicação aos Senhnr€s Senadores. 

Ocup"n:io evmtualmente !... Presi
dência da Me .S, tenho tido o máximo 
cUldano, e p~'olon'kado, até mesmo, o 
tempo de ab~rtura da seEsão, no seno 
tIdo de sÓ abrir o,:; trabalhos quanc:ü 
haJa realmente núm:l'o efetivo de. Se:
nadores na CREa. , 

A~s m ~{)rrHl hoje. 
A abertura dDs t:-abalhos foi retar

dada. A Pre.::ic.ência só abriu a ;se;,
.sã() quau-e]:) a Jis:a de pre~ença acusa
va, realmente, Ó compareciment.o .cie 
deaes::ete senhores senadores à ellsa" 

Entretanto, a que.5tã.o de ordem le
vantada pelo nobre s€uador Aurélio 

-Viana tem tôja procedência. O § 
';'? !\9, do artigo 17'1 ·do Regimento diz: 

"'Art. 1'77 - ". 

EXPEDIENTE 
.)EPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAl. 

DII~,K'O" 'Gcn"'L 

AL6~RTO OI! BRITO PI!RlõlRA 

CH.~. DO •• "VIÇO O. "'UII!LtCAÇOt.l. 

.~UR1LO FlõRREIRA ,\L V~S 
01-1 .... DA •• çAa •• ".oAQlo 

FLORIANO aUIMARÂI!S 

DIÁRIO 00 CONC:\RESSq NACIONAL 
... çAo. 

Impr."o o., oficln .. *' O.pavtamento de ""pun" N.clonal 

a.,.ILI. 

jlll.AT.UIAS 

REPARTIÇOES I PAIITICULAR&S lIl!CICHUlI.lOS 

Capital • IAterl.r Ca,t\aI • '"terlor 

1 
I 

Atos do Diretor Geral. 
PORTARIA 1'0:' 2 DE 2G DE 

JANEIRO DE 1964 

I o Diretor _Geral. no uso de suas 
atribuições re!olve designa:r Georgeta 
Kuntz, Ofic a1 Legislativo, PL-6, para 
eJCercer as funções de Chefe da Se~ 
ção' de Serviçcs Adnlinistrativo!l da' 
Diretoria tia Taquigrafia, '. 'j 

Secretaria' do Senado Federal Fe .. 
deral, em :::0 de janeiro de 1964. _ 

Evandrg 1Hend.es Vianna; Diretor:'" 
Geral. ,li 
O D:mETOR GERAL DEFERIU OS 

SEGUINTES' RSQURIMEN1;'OS ,í 

NQ DP _508-63 _ De Ronaldo Fer
reira Dias, Ofic:al Legislativo, PL~a.. 
em que solicita a.bono das falta4 
ocorridas no' período de 26, de outu": 
bro a,. 6 de novembro de 1963, por! 
motivo de casamento. ~ 

, 39 • Em qualquer fase dos 
tr,abalhos. e~ tando no recintG me
nos de dez~sete senadores, será 
encerrada a, sessão e adiada para 
a seguinte tô:1a fi matéria restan
te da Ordem do' Dia". 

'.mGit.r1 ' ........ __ e ........ 10,00 s.mla"'. .. ~ • _ • .,.'~ a4 n,80 

",00 

,N' DPA,I·63 - De Leyla castell(jl' 
Branco Rangel, Redatora, PL-4,.J eJlI 
que .w1icita fazer constar de se~! 
assentamentos os seguintes documen"!,, 
tos: 1) Carteira profiEsiona.l de Jor. 
nalista ('Carteira Profissional núme
ro 29.342, série 1.41>7. expedida pelO; 
Min:stério 'do Trabalho Indiístría é 
comér-cio - Departamento Na.ciona.lr 
do Trabalho _ serviço- de Identifi~ 
cação PrOfissional) ~ 2) Oa.rteira. 4 .• 
!Identidade de AdVOgado (Ordem dO$ . 
Advogados do Brasil - Seção Ested(J 
da Guanabara _ Carteira n9 10,eU. 
Inscrição n Q 9.765).' 3) Voto de !01.li./ 
vor da Assembléia LegLsl.ativa do 
Estado da Guanabara (lido no Expe
diente da Sessão ordinári·a do' Sena
'do Federa), em 18 de outubro de: 
1963) , 

"DO ,., ...................... .. 16,119 Ano ... e_e ....... _ .. ,. ...... 

Em resposta à questão de ordem 
de S, Ex::t, informa que se encon
tram, n') momento, no recinto, a,pe
na!': quatorze Senhoces Senadores, não 
havendo portanto número para a 
".ontinuação dos trabalhos. ' 

O SR, ~OSAPHAT I'IARINHO: 
<Para uma questão de ordem) , 

(Não fOi revisto pelo orador) - Sr. 
Presidente, sou testemunho d()s es
crúpulos com que V. ExI1o, tem proce
dido quanto à abertura -das tra.ba
lhos, Mas, quero lembrar a V, Ex~ 
que. em situações idênticas, aberta a 
sessão com a dedaração de número 
regimental e não hav'endo já então 
quorum em plenário, pode seI' ime
dia.tamente convoc.ada. outra sessão 
para minutos depois, para ver se 
atingirá o quorum necessário. 

~:....- Era. o que sugeriria Q. V. Ex~ 

O SR. PRESIDENTE: 
Lamento não poder deferir a ques

tão de ordem do nobre Sê'nador 
Josaphat Marinho. porque () Regi· 
mento, nesta parte, é taxativo. Não 
havendo número, a. Presidência não 
pode convocar outra Sessão, sabendo 

-de a.ntemão que alguns Senhores Se-
nadores já se retiraram. 

O SR. JOSAPHAT MAmNHO _ 
Agradeço a V. EXa.. "" a. informação, 
mas quero acentuar que minha ques .. 
tão de ordem se baseia em praxe da 
Casa. Há alguns' meses, mediante 
questão de ordem levantada pelo se
nador Aurélio Viana. por não haver 
"quorum" no Plenário. o Presidente 
Moura Andrade encerrou a. Sessão, 
cOOlvocando oU tr a. imediatamente, 
para as 15 horas. 

Se foi, de inicio, verificado nUme. 
ro regimental na Casa, que permitiu 
a abertura de sessão, enquanto não 
apurá.ssemos a ausência definitiva das 
Senhores Senadores, outra ~ Sessão 
poderia, ser convocada, unto ma!! 
tranqüilamente que não é SP.sRã.l\ l'e
Dlunarada eS~'3.1nieDte. 

Q SR. PRESIDENTE, 
Mas uma vez declaro nau }JU\\er 

levar em consideração a questão de 
ordem levantada. pelo Sr. Senador 
Josaphat Marinho. ' . 
'Enoerro a. Sessão, convocando ou

t!'ª para amanhã, cOIP a Ordem do 
~a designada para. ao Sessão de hoje, 
q~e é a seguinte. ' . 

)j,'.: " ORDEM DO DIA 

hurlor k&trlo. 

Ano ....... -- .............. .. ... "' ... ,. .............. .. toa,ao 

_ I>:o.'uad.. li para o .,.\lrIOl', qu .orlo Itmpre ÀAult, U 
.lsainaturas pocler~.·60 tomar, Im Cllalquor 6poca. ,or "fa ...... 
oa um aDO. 

_ A rim d. polSilIilllar a 1'1"'.". dI ral.r .... 0Il1panhad •• d. 
.Bclancim.alD. flnaal. , .a. apllo.çlo ••• licltam ...... m , .. r.r6nol. 
• remeasa por m.io d. ch.oque lU ... aI. pOI\8.1, .aIUdo. a fa.or do 
T"oorelr. do Dopart.am.nlo d. Imprens. 1I101onal. 

_ O •• úpl.m •• ' .... "Uçlle. 40. 6rglo, oflolalt ,orl. fornoold •• 
lO .... Inantes 16m •• te ",.dlanl •• olut\açb. 

_ O 0 .. 10 do n~m.ro iu-a,ado •• ri •• r •• oI40 .. 0a1 O,tO " ,. 
",.r.l.l. do.orrld., .0br.r .... I. ",alJ Ilit 0.10, 

1963 (nO 23.A-3, na. casa de ol'igem) 
que aprova () Acôrdo Básico de Co .. 
operalJão Técnica entre os Elst.ado.s 
Unidos do Brasil e Israel, concluído 
em Recife, em 12 de março de 1962 
tendo Pareceres favoráveis sob númí:~ 
!Os 799. 800, 801 e 802 de 1963. das Co· 
missões: de Constituição e Justiça; 
de Relações Exteriores; de Educação 
e CultL~.'a e de Finanças. 

2 

Votação. em segundo turno, do PJ'I)
jeto de Lei do Senado n9 4, de 1960. 
que .autoriza o Poder Executivo a eml. 
til' sêlos comemorativos do cinqüente_ 
nârio da. fundação da Pre1azia do 
"Alto Solim6es". tendo Parecer nO 835, 
de 1963, da. Comissão de Redação, 
oferecendo a l'edaçã'O do vencido em 
10 turno. 

(Encerra-se a. sessão à,s 15 ho
ras e 20 minutos). 

Expediente Despacnaoo 

SECRETARIA 
DO SENADO FEDERAL 

Atos do Primeiro Secretário 

o Senhor Primeiro Secretário con
cedeu, de acõrdo com os respectivos 
Laudoo Medico, licença para trata. 
luento de saúde aos seguintes funcio
nários: I 

Nilo Gonçalves Mar~ri.s, Motorista.
Auxiliar, PL-lO, 25 (vinte e cinco) 
dias em prorrogação, a partir de 24 de 
novembro de 1963. (proc~so núme ... 
ro DP·423.63) .. 

,AdonIas Pedro da Costa, Motorista-. 
Auxiliar, PL-IO, 5-1 (cinqüenta. e um) 
dias em prorrogação. a. partir de 26 
de outubro de 1963: (Processo n9 DP 
365.63) . 

Sebastião Ferreira da. Silva. Auxiliar 
d. Limpeza PL 11, 60 (sessenta) dias. 

. • - em prorrogação, a partir de 24 de 
Av!sO n. DAI/DClnt/DOr/I/.42.6 'unho d 1963 (Processo n. DP-39 

(72), de 16 do mês em curso. do Se- J e . , 
nhor )Minís~~o das Re1açóe$ Exterio de 1963). 
res, _ Agradece a comumcação Te· . lPaulo Weguelim Delpech. Conser ... 
ferente à promulgação dO' Decreto rador de Documentos, PL-6, 20 (vin .. 
Legislativo n{t 36,' de 1963, -que aprova te) dias. em prorrogação, a. partir 
o Acôrdo OUltural Brasil-Polônia, fir .. de "11 de setembro de 1963, (pro .. 
mado· entre OIS dois países a ,19 de ou:' cesso n9 DP-:W2-63), 
tubrb d. 196,', . ' .. 

Fernando .Aliredo Carneiro Peret. 
Respo.st€J a pedido de injormaçõf!s ra, Mecânico, PL7, a.o (trinta) d1aB!, 

N' DP.461·63 - De Deusdedit Ml~ 
randa, Auxiliar de Limpeza. FLlll.~ . 
em ((.te solicita fazer constar 'de seWil 
assentamentos o elOgio proferido en:i. 
plenário na Sessão de 29 de novem,..; 
bro de 1963 e publicado no DCN de 
3Q de novembro de 1963. 

,N9 449-63 - De João Batista 000. 
te.~ Auxiliar de portari'à., PL~9, -em. 
que solicita seja cancelado o salário 
família em relação a sua filha Apa... 
rec:da Santos Costa, a pa,rtir de ou.-
tubro de 19~. ' .. ' 

relativas ao ,exercício de 1961,.8 N~ 

Concedeu .. :fléria.s regulamentaras, 
rione' Nunes ca-rdotQ, Redatm", PL. 
3, a pa.l'tir de 14 à;e' dezembro de 
1963, (Requerimento n9 DP-48Z .. 63)~ 

concedeu fél;ias r~gulamentare5t 
relativas ao exercício de 1962, aQl: 
'-Segu!~t('.;;. {tut-ci-cnál'ios. 

Alphe1.1. Cordeiro dos santos, Au. 
xiliar Legislativo~ PL~10, a partir de 
15 de janeiro de "1964 (Req. DP-42l, 
de 1963); 

Ronaldo Ferre:ra Dias, OficiaI Le,. 
glslativo, PL·8, a partir de 2,· de 
novembro de 1963 CReq. DP-49'U3);· 

Luciano Vieira, Médico. p[,~3, a 
partir .de 15. de janeiro de 1964 (Req4 
DP A~8·63) ; , 

Edmar Lélio Vieira Faria Soares, 
Taq·'lígrafo, PL-3: n. partir de 17 db 
feveteiro de 1964 (Req, DP-4õ7, da 
1963) ; 

Pedro Martins de Souza, Motorista., 
PL-10, a partir de- 19 de dezembro' 
de 1963 (Re<!. DP·4á3-63); 

João Francisco da Silva, Motorista.' 
PL-9, a ~i·tir de 10 de janeiro de 
,9M <Req. DP-400·63); 

Fel"l1ando Coelho. Auxiliar de Por ... -
tlll'i-a, PL-9, a. partir de 10 de janêi. 
ra de 1964 (~. 479.63). . 

S..,.1in encaminh,ado pelQ senadO; em prorrogação, a. partir de 3'1 de 
de 22 de Janeiro de 1964 agõsto de 1963. (processo nl? DP-231, 

Concedeu, ainda., férias regulamen·~ _ 
tal'e8, :relativas ao exercício· de 19631 
,aos seguintes. funcionários.~ 

(Quarta-folra), Avi"" no 119, d. ~3 do mê> em de 1963)" . 
,"I: cursõ, M ~. ~1niBtro da. Marinha,' I Ta-lita. Mondin, Oficial Leg:slativo! 

PL-a. a pal',tir de 15 de janeiro de' ~ 
19t* <Req. DP.ool-63); 

• com ~~ft~ ,(ÍoO Re<!uerlmento n' SeoretarJa ~o Senado Federal. em 
-\4VotM;ão, em. tW'llQ ÚJliCO, dO Pl'()" 7~. dO: ~!I. s-enado-r V:U:,('Állll'<i.li\S 14 de janei,rQ (1~_ 1-964 _ Evandro 

l<!19dé Decreto. w]slA.l;t:u. J .fl4.;u. ~" J,fen4e~ ViaM, Diretor·Oeral 

Sebastião Ferreira Silva. A ux!u... 
tleailllativo. PIL-U!. a lPamr de 111 .. 
de Janeiro de 1964 ~Req, .DPA98-G31 I' 
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I. Sergio Luiz Alagemovlts,. Auxiliar 
[,egisla.tivo. PL-10, e. partIr de lb 
lIIe janeiro de 19,4 (Req. DP-498-63l; 

USlga Jagerf-eJd de BaI:l'OS, Oficial 
LegiEJ.at:.vo. PL-S, a partIr de 15 de 
janeiro de 1964 lReq. 490-63); . 

Paul!!) Costa de Oliveira Filho, Au.
xiliar de Limpeza., PL-ll, a partir 
de 1:). de janeiro de 1954 "(Req. Di?-
489.63) ; 

Beatriz Correia de Mello, Taquígra
fo de Debates, PL-3, a partir de 15 
de janeiro de 1964 (Req, I}PA67-63); 

Maria Thereza Fernandes de An .. 
drades, Taquígl'af.a Revi~ra, PL-2, 
a partir de 15 de janeiro de ]964; 

Williaru L.ma Machado ::'fewt-on, 
Auxiliar LegiSlativo, PL.9, a pa-rtir 
de 15 de janeito de 1964 lReq. Dp .. 
469-63) ; 

Luiz Marcondes de Oliveira., ·Auxi. 
liar de Limpeza, PL-ll, a partir de 
15 de janeiro de 1964 (Req. DI?-
470.63) ; 

Irene Stella Homem' da Costa, 
Taquígl'afa Revi,sora j PL-2, a partir 
de 15 de janeiro de 1964 (Req. Df" 
464.63) ; 

Arthur Botelho Ca.."ado L:ma, OH ... 
cial Legislativo, PL-8, a pflrtir de 15 
de janeiro de 1964 (Req. DP~469, de 
)963) ; 

Carlos Torres Pereira, TaquígrafO 
de Debates, PL-3, a partir de 15 de 
janeiro de 1964. (Req. DP~4-66~~); 

Concede'1, de acôrdo com os respec_ 
;tivQs L:ludos Médicos. licença pa.,'a 
tratamenco de saúde aos :'(6u~:1tes 
funclonál'ios: 

walter Lúcio Fonseca., Guarda de 
Segurança, PL-9, no período de 2 a 
8 de dezembro de 1953. 

Nilo Gonçalve.s Martins, Auxiliar 
de Motorista, PL-10, 30 (trint.a) dias. 
a partir de 25 de outl.lbl'O de 1963 
(Processo DP~332-63). 

Indeferiu o, Requerimento n~ Dp .. 
446-63, de Clêa Mal'ma Cunha de 
Menezes, Taquígrafa de Debates, PL __ 
3, em que solicita. férias relativas ao 
exercício de 1961. 

Abonou, de acórdo COm os artigos 
160 item t.1 e 30·2 do Regulamento da 
Secretaria, as faltas relativas ao mês 
de novembro de 1963, doo seguintes 
funcionários: 

De Celso Ferreira dos santos, Au .. 
xiliar de Limpeza, PL-ll., no dia 22. 

De Uebe Cordeiro, Auxiliar de LJ.m... 
peza, PL .. U, nQ$ dias 27, 26 e 29. 

Abom)"l, ainda, as, faLtas relativas 
a() mês de dezembro de 1963, dos se .. 
guintes funcionários: 

De Aliatar Pinto de Andrade, Au~ 
xiliar de Limpeza, PL .. .u. nOS dia.s 10 
e 11. 

De Amélia da Costa Côrte.s. Of!e!a\ 
LegWativo. PL"3. nos di ... fi e 11. 

Beatriz Correia de Mello, TaquL 
gr&!o de Debates. PL-3 nQ dia 3. 

De Edila Maced:l Ribeiro T''''''í''/ 
graf,J dó' Ue':;ates, FL 3 no di3. 9. 

_ de Fl'.lncisco de Assis R .. 

de P!lulo WC'~clelin D;1' lJ. 
'-)' lJ'r d2 DJc,uuento, 
1:) d,J 6 

Ofi.zial Legislativo, PL-7, no d.d .1. 
_ de Geraldo Lima Aguiar, Oficial 

Legislativo, PL-8, nos dias 3 e 5, 
- de Francisco Olympio ('TfllllP"s, 

AuxIliar de Portaria, PL-9, nos rijos 
3 e 6. , 

- de Helena Brown, Auxilla~' Ú!
glslativo. PL-9, rios dias 6, 11 e 12 
considerando como licença para tra 
tamento de múde o clia 13. 

__ de Italina Cruz Alves, Oficia! 
LegislatiVO PL-3, nos dias 4 P 5, 

_ de Maria D' Apparecida Jordão 
Taquígrafo de Debates, PL-3, no 
dia 9. 

- de Manoel JOsé dos Sen~oE., Au
xiliar de Portaria, PL-8, no dia 2, 

_ de Mâria de Lourdes Vf'~ga_ Au
xiliar Legislativo, PL-1Q, no dia 4. 

- de Maria Eliza de Abreu No
gueira, Oficial Bibliotecário, pL-6, no 
dia 16. 

- de Maria Ignez Brown, Oficiai 
Legislativo, PL-8, nos dias 5 e 6. 

- de Murilo Edson Coelho de Sou
za, Ajudante de Porteiro, J?'L-7, no 
di, 11. 

- de Niron Siqueira da Silva, Au
xiliar de Limpeza, PL-l1, no dia 4. 

_ de Pérola Cardoso Raulino, Ofi
cfol BibliotecárIo, PL-6. nos dias 9 
e 11 • 

• 

,., ... - ae rlubem ::>'.Itü TtezPll \ 
bar Legislativo, PL 10, no cra 

- de 'Sylvia Minazi :\ll!' \<' 

Auxiliar Legislativo. PL .. IQ, '1!) ':! , '. 
- 'de VItal Martins 1<'~t-rt' ",' F~_ ... 

datar, PL .. 3 nos dias 2 e 9. 
- de Virgflio Le,te P07~O, A'.l:cL-ir 

de Portaria, PL .. lO, nOl:J dias 3, 4 
e 5. 

- de Victor Lôbo Auxili..tr de Por
taria, PL-9, no dia 9. 

- de José Martins de \!:m'1.'l', Au. 
xiliar de Limpeza, PL-ll 1),) C:h\ 9. 

SecretarIa do Senado ~í:'d.., aL f"ln 
2 de dezembro de 1933. - Mana ,to 
Carmo Rondon Ribezro Saraw.t Di
retora do Pessoal. - .. _----, 
UNIÃO IN rERPARLAMENTA~ 

GRUPO BRASILEIRO 

De ordem do Senhor ~r~.,-"id€nfe. 
convcto a Comissão ExecufH íl do 
Grupo 'Dl'as!leiro da Unlb.o Intrtptu. 
lamcn\..'h.T par") uma. reuniáo Q reall_ 
zar .. se hoje, o1uarta-feira, di.. 22 do 
corrente, às dezessete ho:as, na ~a
la da Comissão de Tramr::lDrtf'S e 
Obras Públicos da Câmara .1lS Depu
tados, (As) A. Lazary 'Guerlesi Se .. 
Cl'etál,..... Geral. 
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MESA , 
P'fesloeme - Moura Andt3:\e (l-'SD 

_ SP>. 

\~:('e-pre!ii~cnte - NogJeil'a da 
é ... na lL1TB - MO). 

Pr.imelro-Secratárl0 - RUI palmel· 
ra. (UDN - I..l..IJ. 

, Segundo 800('et.árlc ~ G!lberto tli1i\
flntolJ -t,PSD - GB) .. 

. Tercelro .. secretário _ 
Sena U?TB ~ A()R~. 

OIARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçãc li)' 

SENADO FEDE:RAL 
12. Sllv1lstre Pél'tcles -' Alagoas., Partido Liberw.dor íP. ·-L~_) .... 
13. Va.sconcelos rorres - RIO tie J~: 1 Parttd(l, vaiJa!h!Ha. Na.cional 

neiro. JP~ .. Ç._N ) ... _ ............. ~ 
14. Ne1so~ Maculan meen.c. iado sem fi P a r.t 1 d o Spcial, Pt'<lgrfssis~a. 

SU?~tltU·1ÇãOl - Para_ná _ . ~(P. S P i: , ••..••..• ,........ .2 
15. AmaurY Sllva ,- pa,rnmi, (6:.11I.P a. r t j 'J. :;CCl{!l~~~ Bre<;:leiro ,1 

~xerclclo o sup.ent.e, Sr. Melo lP_ l:i., B.) .................... _ .•• 
Braga> • . . _ - Partido Repu'clicfl.M ~P. J .) ~"". • r 

16. NogUeIra da Gama _ Minas GeM p..ft.r-tido- Oemocrat(\ .- Cristão· 
1. Zacal'las-de As.sunçâc - para. .:ui~-D~ .c.}, .n .•••.• ; ..... -:,. ... 1 
2. Joaquim Parente - PlSut. _.Ji:".-v~ro: .... ,.!l • Trabalhista ?eflo'; 

f . Quarto-Secretário _ 
, tlhelro (PTN - PA), 

'I 3. José C~ndldo _- P1QUI. ". ya.dor lM ... 1'. ll,L ......... ~ ..... -=:....~ 

4. Dtnarte Mariz - R. G. Norte.· . -' ."" < 64· 
Primeiro-Suplente - Joaquim Pa

rente _ UDN - Pll, 
5. JOão' Agrlpino. _ paraIba. Sém ;l~.:~'~da. , ............ ,.~ •• ~ •• _ .-, 

~ 

" . _ ~ ..Total.-o • • o., ••. 0' ••••••• o' ' .. 6§. 
". 

,ç' Terceiro-Suplente - Vasconcelos 
'-·'Torr .. <PTB - aJ). 

, 

REPRESENTAÇÃO PARTIDARIA 
FA.nTIDO SOCIAL OEMOCRAtICO 

(P![D) 
9. padre. c.~~z~ns - .s~o .F':tulo~ -

1: JoSé GuIamar Acre (em -exenn •. 10. Adolpho' Franco _ ps.ranâ. 
a. EugênIo' BarrO$ - MarnIil1lio. '11. , Irfneu BornhaUSen - S4ntu' 0&. 

tan:t<J.: ,. Lobão da SllveJrã ~ P",,~. 
8. EUgnlo Barros - Maranhão. 

4. SebasUão Archet - MaranMo. 
6. Vlctortno Freire <em exerclC~ (. 

Buplente, Sr. MIguel LJIl» _ 
Maranhão. 

•• Sigefredo Pacheco _ PiaUí. 

7. Menezes Pimentel (em e.xerclcl0 
o Suplente, Sr. Waldemar de Al
cAntara) • 

8. Wilson Gonçalves _ ~e:l.ra.. 

9. Walfredo Gurgel _ RIG O .. a.ndt
do Norte. 

12. An~ônio carlos :.- Santa Cata.füia. 
13. Daniel Krteger - Rio Grande ·do 

Sul. 
14. Mllton Campos - Minas Getata. 

15. Lopes. da Costa - Mo.to Grosso. 

PARTIDO LIBERTADOR 

IPU 
1. Aloysio de carvalho _ Bahia, 

a... M:'em Coe Sê. - Rlo Grande 1.0 Sul, 

UDNJi', , 

i>i~' . 
39 ..;. Pequénéis·- Reprtsentaçl1er (9'

Membros) • 

PTN 

PSP 
PSB. 
MTR 

PR 

PDO 
Josaphat Marinho ~Sem Legenaa). 

_Jl0. RUl' Carnelfo - parafua. 

PI\R1'lDO TRA8AL",~TA 
NACIONAl 

IP1'Nl 

LIDERANÇAS 
I - uOS BLOCOS PARTIDARIOS 

~1AIORIA 

-- .. ~ 

11. Leite Neto - Sergipe. 

12. antônio Balblno - BahIa 

13. Jefferson de AgUiar ~. 'lil..:t.oirltc, 
Santo. 

14. Gilberto MarlMo _ Guanabara 
15. Mgura ~_~!"lÍde _ São Paulo. 

16 'AtU.\~'· Fontana -, .santa Oata, 
rina.. 

17, Ouldo Mondln - R'. O. Sul. 
18 Benedicto Valadares :'""" l.\1..inat 

Gerais. 

19 F1\!nto Müller.' 

20. José Fel1clano - U01M. 

21. Juscelino KubItschek - Ol)láS 

12 Pedro Ludovloo - Qo!~c 

PARTIDO 
'TRABALHISTA BRASILEIRO 

IPTBI 

1. Adalberlo Sena - acr •. 
2 Oscar PtlS.5OS _ Acre. 

3. Vivaldo Lima _ Amazona.,. 
4, Edm~do Levi _ Amazonas. 

6 Artur VirgUI0 - Ap1azon~. 

6 Antonio Juca - Oearã. 
-'lo Dix-Hult Rosado - Rio Grande 

do Norte. 

1, Cattete _ ~kheiro - parâ 
2. Lauro :t, Matos - ~;:" . 

PARTIDO SOCIAL PROGRESSISTA 
(PSP) . 

1. Raul Gluberti - Es~:~.-:to SaJ:·~. 

a. ·Mig1lel C~t:'O - RiO· de Jà.neiro, 

PARTIDO 
SOCiALISTA RIt4\.SILEIRO 

(PSBJ 

1. Aurél10 V1anna - Guanabara. 

MOVl1\IIlNTO TRABALHISTA 
RENOVi\DOR 

IMTRl 
1. Aarão stelnbrucb - Rio de JQ. 

neLro. 

PARTIDO REPUBLICANO 
IPR) 

1. Júlio Leite - SergIpe 

P4RTIDO DEMOCRATA CRISTAO 
IPl>C) , 

1. Arnon de M::!~o - Al:-zoa.s. 
SEM LEGEND.' 

1. Josaphat Marinbo - Bahh 
2" !~erib~dQ Vi~.ira - sergipl\ 

Ltder: 

~árrof Carvalho - (.PTB) - (FE> 

Vtce-Lfderes: 

Vlctorlno EJelre ,- (PSD - MA). 

Vasconcellos Torres (P'l"B 
RJl. 

Jefferson de Aguiar tPSD 
ES). 

Lobão d. SUve1ra _ tPSD - lO AI . 

Artúr Virgllio - (PTJ3 - AM), 

Be~err~ N~\Q. - U>'l.'lill.~ Mor'. 
MINORIA 

Llder, 

João 'l:rrlplno - tUD;~ ...., PB), 

Vice-Lideres; 

Daniel EO"legér,· _ IOON - RS>, • 
Mem de Sá<';; IPL - RS>.y· , ' -

,PEQúÉNA-< REP~,Iil:;fí:AÇOES 

Llder, ," 
Llno deMalios~U.TN - SP), 
v!õ~ÚiÍe~ •• ; 

Aurélt.o VIana - IP;;B _ OB). 

n - DOS PARTIDOS 
8. Argemtro de Figueiredo - Ptt,- ? a r t 1 a" o Social DemocraaC-) PSD 

ra1OO. (F. S. O.) t......... ......... "'". 8enedicto Valladares _ mOL 
9. Barros carvalho - pernamburo l'i'ari1dO Trabalhista Brasue~-'-"';-
O d " 1 P am (P T B) - " Vice LWer •• , .;" ., 1 . Pessoa e ..... ue fOZ - ern· " ••••••• ~":''''''.--;. " . •.• 17 

bu~o. • Uni ã o DemO:iAtiêa Nac10nal Wilson Gonçalves - (CE). 

U. Jo'é Ermlrlo - pern.mbuoo, lU', p', II~ ............. "",.. 15 Slge!redo P.clie~ -:- tpt>, 
( 

Janeiro de 1964 

, 'Walfloodo Gurgel - (RQ), 

,. PTB 

:W:,";., 

Amauri SHva tllc(:lciado). _ (?R) . 

-vlialr: Lim, IA'\I). ' 

-Bezerra Neto (M!) , 

i .VPN 
-, LI."', 
'. . - t 
paute! Krif'ger IRSI 

~' Vice.=tfderes: 

-EurIÔg Rezende .,. JESI 

Padre Calazans -
_Adolfo Franco 
'. PL"' 

i!der: 

(SP) 

(PRI, 

,"lIIêm"dé Sã ;... msr.· 
'). '. ~. 
:.~ VJéé-L!dtres: 

~!1qiSlÓ ~_e, Carvalho 
PTN 

'-- L1i!er, 
r.Íno de Matos - (SPI:' 

Vfce-Uderes: 

(BAl 

çatteto Pinheiro - (PA)·, 

PSP 

Llder: 

Miguel, Oouto - lR.n, 
Vic ... L!d"': 

'Raul 01ubertl - (ES), 

. COMISSõES' PERMÁNENTES 
Comissão Diretora 

Moura Andrade Presldenll ' 
IPSD) • 

Nogueira da Gama (PTB), 
Ade.lberto Seno (PTJ3), 

RUi Palmeira (OON) 
Oilberto Màrlnbo IPSD), 
Joaquim Parente 100m; 
Cattete Pinheiro (P'rN),. 
Guldo Moncun tPSDl 
Vasconcelos TOrrea (P'l'B)'. 
ReúnlOes Quarl .. -!elr ... 'U 10 h .. 

ras. 
Secretário: Evandro Mend .. Viana 

Diretor-Gere.!. 

Comissão de, Agricultur~ 
(7 MEMBROS). 

Pr .. t.d~te ...., vago. 

VIce-Presidente - Eugênio Barrai 
.J.PBD) • 

COMPOSIÇAq. 
. P. S. D, 

n-r:rt.ARFB 

Eugênia Barros. 

José FeUe1ano. 

SUPLFNTES 

1 Atfilo Fontana. 

a fe<1ro LudoVI,o .. 
P. T. B. 
~E'B 

Rwl 0luberU. 
D1X-Hult :'105011<> 

11 ~1s91l M,%uJa,n (LIcenciado)', 
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S""LWrES , 

1 Eduardl catalão l-r. ~ 
B Aa.rão steinmbruOO\o. { 

3 Vago. 

U. O. N. 
'l:lroLARJ;S 

/ Lop .. da co.::.ta. , 
\. antOnio Canos •. 

o 
3VPLENn:S ~ 

• Daniel Krieger ... 

~ João AgrlpinO. 

SUBSl1XUTOS 

ReuntOes 
Quartas~te1ras. as 16 horas. 
secretarlo: J. Ney passo.s Panta3. 

:Awwar 1"eiLSlativo PL·9. 

de 
. Comissão 

Constituição e Justiça 
(ll ME..'\IBROSI. • " 

I m .... lden te _ MIlton Campos (UDN) 

--...·prcSldonte - Wll.son 
Gonçalves (p6D). 

CO~tpOSIÇAC) 

P.\!. O. 

/ IrxTULI>ItE.S 

. Jefferson de AiUllU'. 

RUi Carneiro.. , 
Lobão da Silva. 

Wu.son Gonçs.lv.es. 

"'.,..ph~ Mar1Dho •. 

~ SUPLENTES 

. 1 Menezes Punentel Ole.ncladOr. 

e 
3 Benedlcto Valle.dares. 

fi Aarão Stelnbruch. 

P. '1'. B.. ) 
m:UI.I>lWi 

Amaury SIlva U1CCJ1cladÓr.; -:: , 

Be.erra Neto. '\ 
'i:dmundo Levl. 

5tTi'LENl'ES 

1. Argem1ro ele FIgueiredo 

Q, SUveatre FOrJe' .... 

a. M.elo llr,,;&. 

U. D N. 

AloyeIo de Carv~ ..• Q 

MIlton C.·mp ~" . 

'1. Manso Armus.1 
. Q. Oa.D1e! Kneg". 

, 8. JoâfJ AgriplnO<l\, .. 

BeunilJes " 
Qua.rta.felra, ~.$ .16 b::;H!.~. 

Secretário: RoneJdO Ferreiro. D~~. 
)flclal LeglsI.tivo ~. 

" 11 

OIARIO DO CONQ::/:;:SSO NlICIONAL (Seção 11) Jan.oiro da 1!JS", 167 
$ -==========~~==~--~-===~~==~=----

'Comissão 
do Distrito Federal 

(7 MEMBltOSI 

presidente - Ltno ele A4atoS. ~ 

Vlc.·Presidento _ Pedro Ludovlco. 

COl.fi'OSIrt\o 

J!. S. D., 
, 'II'rULARES 

Menezes Pimentel-. 
Penro LudoV1CO. 

.... Lino de Matos~ ., 
SOPLJ:loõtE.S 

1. "Jlinto Müller. 
,2. Eug""Jo aanw. 
3. HeribaJào .vieira. , 

P. T. a •. 
IlT['TJLAr.ss 

O~' Pa.ssos. . 

DIX·.HUit ROSildO. l ' 

~. : SUPLENTes 

1. Aarão StelnbruGh.1 
Z. Antônio Juoá. I 

u. D. N. 

'l'UULIl.Rt.'i 

Dinarte Mariz. 
Eurico Rezende. 

Gt1PLENTES 

1. Lope. da costa. 
1. ZM!la.r1a" àe AUunÇno,' 

BeurnoB8 \ 
Qulnta.s-felr.. á.s 10 bor ... 

st"BS'rl'I1J?..DS 

2. • .• A ·"rHc. ... 
1. Aklo Br;.;a. 

fl. O. N. 
'l'tTtTLA ItFS 

Adclfo Fra:cco 
Lopes da Costa 

S""LENTES 

1. Ja.sé Cândld, 
2. Zacarias de Assun~ão 

1'. T. a, 
'llTtJ'I,AnES 

Arge-mIrO 'ie F1gu~!redo': 
Be'" na Neto .. 
DiX-Hutt ,ROSl1do. 
Pessoa de Queiroz. 
Ju$é Ernlfrio. 

SUPLENTF9 

ReunIÕes têrça~fcl.ra - 16.00 hol'8.f 

1. NelSOn Mar:uHUl uicencIado)'.1 
Z. lJno de ~atos. ~ 
., Amaury Silva (lieencitl.~o) .:j 
4. Aurélio Vianna. 

Secretâ.rlo: lJid Brugger. Auxilia! 
LegislOUVO pL·lO. 

5. Antonio Juoá . 

Comissão 
de Educação e Cultura 

(l MEMBROS) 

PreSidénte - Menezes Pimentel 
(PSPI 

vtce~Presldente - padr, ~alaza.ns 
(UON~ 

:OMPOS~çÂ(I 

l'. S. O. 

=ULAMs 

Mereze.s Pimentel 
Wal!redo Gurge1 

SU?~TH 

1. Benedito VaUadarea 
3. Slgefredo Pacheco 

6UBSTI'lVTOS 

l. Leite Neto 
p. 1'. B. 

TITULAR~ 

- Pessoa dé Queiroz 
Ama.W1' Silva atcenela.do>:\ 

SUPLENT1ii3 

"""'T1'l'U'1:O. 
t. Edmundo Levl~ 
2. Melo BraZa. 

U. !). 1'1., 
:rrruL'l\Jts 

Daniel lO'iegar. 
Dinarte Mariz, 
trineu BornhaUSen. 

Lopes da Omta. 

SUPLEN'rES 

t'. :t'''olr' o Fr~ncO. 
2. 
3 

t 4. 

Eurico Rezende •. 
Jono AgripIno, 
MUton oampos, 

P!. 
1'I'1"[1LARCI!I 

Mem de Si.. 

sUPL!N'l'ES 

1. AlOysIo "':> carvalho. 
Reun15,., i's relras _ 10.00 bO. 
:as. 

Secretário: Cid qUgger. AuxtUar 
Lp:g1SIa tIvo. pt,,, 10. 

Comissão secretário: JUlieta Rlbeiro dos SAn

"" ?tlcilÚ LegWatJvo fir8. 
1. Vago • 

./ a. V'IIO. , . 
Comissão de Economia :.1 U. D. N. 

de Legls"ação Social 
(9 MEMT'lO,,) 

UI MEMI;ElOS). 

preslàeote - Flllnto Müller (1'501 
. vlCe-ereslOente _ Jose Erm.trio _ 
<.P'ra).. ./ 

COMPosIÇÃo 

P. S. D. 
:tll'\ll.4ItES 

FillllCO .M üll ~ • 

EUgênio Barros •. 

Atillo Fontana. 
Jose Gulomard. U1cenciado)1 

.~ 

1. Jefferson <lO AgUlal: ,I'r . 
2. Sigefredo ""cheoo 
~. SebastIão Archer 

i. Josapbat Ma.r!nllo 

L. José KalraU\ 

1'. T. B. 
Sl1BSTlTUToa 

. ' ttr11I.ARES 

José Ennlrlo 
NelBOn Maculon QJceno1!l4O)' 

JúlIO LeIte 

E.UPLr:;TrO 

l. oscar li'<.mos \UO), 
a. Bezerra NetO " 

'rITtrt.ARES 

AntonJo Carlos 
Padre Oalazans 
Mem de Sã 

SUPLENTES 

L. Adolfo Franco 
a. Milton Campos 
:3. ArnOD de Melo 

Reun1ões: 4~s-re1ra.!I _ 1500 horas 

SecrefA"!"IO: Vera de Alvarenga Ma 
fra, OllciaI Leg!Slativo PL,,-1. 

pr;sldEnte: Vivaldo Ltm!" - PTB. 
Vj . .;-E'~·ç.s~'::nte:. - y. Ca.rn-eU'o ~ 

CPSD) • 

1". S O.' 

,."".... .. 
RUj' CarneIro. 

Wa1!recJo GurqJ1. 

JMé 0<.1to'1',9.:'1 (licenciadO)" 

Raul Gtubort. 

SUPLCNTEf' 

í'. Leite ~~; .... ( '. Comissão de Finanças 
a. Ú'i?a.o da Sllv.;:l1'a.. 

(15 ;,;EMBL.!JSI 
Presldentt _ Mgemlro de F'lguel. 3 &og6nlo T • roo 

redo - (PTB). 4. Jw'c L ·te 
Vice·presldento - DanIel Krleger 

- IUDN). 
p. S. 1', 

er ''1<;,rdo 

'l'ITOt.ARES 

VICtorlno Frelrô~ 
Lobão c', Si V3U'lí.' ' 

Sigetl erlc Pacheco. 
Wllion Go;;ttr"':ves. 

LeIte Neto. 
gtTPt.Et.:-;:'":: 

1. José Gufoma:rd J~cenc!ado)': 

3. Eu~ên10 Barroo. 

strnSTITtJTOS 

AttUo - . "~a 

'~. Jos; '<atraIa.. 

'i'ITTTt' '

.A1n!'lry r lva fU.:i<): 

HeI":' '1,-'1 .... ~.' 'lrr. 

Vivaldo L1m: 

•. _~}1f' V'{1"'1l"" f ... ·l, 
, Pessoa de .~'Je1r(]::t, 

Antônio J'ltá 

(.) _. h'rn S .. ~lStltl,!ri~ ~ 'In 
JoSé ~ .. , .. :.,_:(' ('("I'" 

( •• ) - E-n <;'lh:;t + J.lç'· <t() 

Ame.ury r:il ~ como 

........ ~ '1' 
~, ... "f 

Jl' 
.t~ 

i 
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SUSHITUTOS' 

I. Melo Bragfl 

U. O N. 

Tfrut. .... nr:s 

Eurioo Retenae 
" nt~ nil' . 1(\5 
, Lopes da costa 

6 Zacarll de As.c;uncãt. 
.:teunlões: :. s. feira, às 10 haras 

t;l11'L· 'lI S 

C:;ecl'et~rb. Vera·d~ Alva:,enga Ma: 
Ira, ~)t'icial Lsegislntlvo, t' .... -7, 

Comissão 
do Poli!lono dàs Sêcas . 

1'1 MF.~-I-lR.oSI. 

~~esiderJt-e - :(,uy ·~arr.piro C'SD) 
Vice-President.e A~ra_.J VlaI:..:r.t' 
(peC. 

P. r 
.,. ... - •.• J\R!3 

Wi' ::m C..oncalve.
Rllj Carneiro 

SUPI.ENTES 

1 Sig:f'fredo Pacheco 
I Lelt·e No'lo . 

1 B. 

rrrtTLAF.ES 

Dix-9ult H~1::;6do 
Aurélio Vianna 

SÚl '~TES 

1 Argemlro ae F'igueij'C'do 
SI Ar 0'1 d Melo 
3 Jul10 Lf"'E' 

U .D. N. 

T:rUU~~ 

D:narte Mariz 
José C,,-ndido 

SUl'!..r:NTES 

1 João Agriplno 
2 Lc :}eF' d:l Custa 

Reu'l1jô~ 5~ teira,.., _ 16 hora~ 
Secretário: Ney. pa.,<;,<;os Oant!l..~ 

Au:{iUor Legislativo P'L-9. -" 
Comissão de Redação 

(5 ME..,· .. ..3R.OS) 

Preslde.Jte D'.1x Huit Rosaà' 
·<PTBI . 
. Vice-P.zsldent-e - 'Padre Calazam 

COMPOSIÇ~O 

P S D. 

TITULARES 

Walfredo Gurgel 
Sebastião ~cher 

8't1Pt.ENTES 

1. Lobão da SUvetr&.. 
J. JOSé Fel1ctano. 

SUBSTÍTUTOS 

1. Menezes Pimentel <11oencia-do), 
·P. T. 8. I , 

Db:-Hutt ftosado. \ 

.."....,..,... 

Bertbaldo VIeira. ~ , 
j 

O. D. N .. 
1'I'1't7LAItES ! 

. . 
~~~·~~~·1 

ItrPt.<ImOS 

I. Jo!o AgrIpino. 
I. J.,...phat Marinho. 

ReunlOes, 4'. Fotraa àS 16 horas 
Secr.tê,rto: Sarab Abralú\O. 0:\01&, 

Leglsla.tlvo, PJL..8. ~ - ., 

DIÁRIO r.:~ COC:C:;::SSO NAC:ONAL (80,:10 11) 
--".~---~ 

Janeiro de 1964 

Comissão 
de Re!acões bteriores 

:11 ~\h'~1HH,()SJ 

Pll','; arme - Jetter!>un ae .'\~1..I'al 
p::;u, 

Vicp·l"le:-.:aente _ PM.'iu.:: ile ~~el, 

1
1'm. IE 1 HJ , 

CúMI"/<;lÇAO 

'" 

p S O. 

rrTUlAf!ES 

tleupdlto Valhid,.l'es. 
J:<' lunu M ülJel 
Jelt€TSvll ae Aguial'. 
Aarãu 8t~!l1tlruch 

SUPLEN1ES 

1 Menezes P:mentel. 
2 Ruy Carne.ro 
~ J,JSf' GUlomard t licenciado) • 
4 Vlctunnc F're,le 

5ll8STlTllTUS 

1 Jose Ka:rata 

p 1 8. 

rITUI.ARF.S 

Pei>.Soa ele Que1rulI. 
Vlvaldo Llma 
EduoArdu Catalão. 

SUPI.ENTES 

1 Oscar passos 
2 A./'gemlru ae to tg'Jell edo. 
3 AntônIo Jucá . 

O O N. 

l'ITUI.AP,ES; 

ATltôn10 Carios. 
Jose CândIdo 

Padre C!1lnzans. 

Amun de Melo, 

SUPl.EN'l'ES 

LI niel Kneger. 

2 .E'lrlCo· Rt~ende. 

3 João, AgrIpmo. 

4 Mem de .Sá. 

ReUnIões: ;i.1.s-feiras - 15,00 ho~ 
fI' 

Secretário: uastefon J B, Branco, 
Jt'IC1BI LegIslativo, PL-5, 

Comissão de Saúde 
11& lI.iEMBROS) 

Presidente _ Lopes Qa Costa _ 
UDN. 

VicepPresidente - Dix-Huit RosaÓQ 
PTB> 

COMPDSIÇAO 

P. S. D. 

TITULARES 

Pedro LudoVICC 
Slgefredo Pacheco 

SUPLENTES 

1. Eugenio Bastos 

<I. Waltredo Gurgel 

P.I·.S. 
TITULARES l 

'01:1(-Hult Rosado 

Suplentes : 
Antônlo Juol 

O.D.N. 

SDPLENT!!l . 

1. Lopes da Oos~a 

SUPLENTDl 

Padre Cala.ze.ns 

SUPLE:\Ti!!S 

RaLlI Gl1bel'tJ -
ReúnlOes: ~Ulnta.s-te!~as - 1;:) no

ra" I • 

Becretano: ~dU;l!qO Rui B-irbos~ 

~tlxl!.a! L>tg;,slatlv0 PL,·lO. 

Comissão 
de Sequr anca Nacional 

17 ME~,:lHROS) 

Presldente - L:.acanas de Assunção 
lUUNl, 

VIce· PresIdente - Silvestre ~é!l
eles (P'1'BJ. 

COMPOSIÇAO 

P_su 
TrrULARh-:E; 

Jose Guiomara 'Ucenciadot, -< 
V:ctonnu F'relre 

SUPLE:-"'TES 

t Ruy carneiro I 

L Atlllo J:o~ontana ,.) 

SUBS'l:lTU'IQ 

2. José Klilrala 
p I B, 

TITUL.'\H.E'.S 

SlIvestre Péncles 
Usea1 Passos 

SUPLE.'i'l·ES 

1. D1X-Hu1t Rosado 
~, Vago. 

U D N 

TITUL.>\RES 

lMneu Bornhausen 
Zacharias de A.~uml1çã.o 

SUPLgNTl!:.S 

1 Adolfo Franco,' 
li E!:unco ResenlH 

fi b P. 

Tr'llJLl\R 

.. tLau) Glubertl 

SUPLE..~"fU 

1. Miguel C<>uto 
U6 nO .. 

ProrrorraC(1f:'i'! : 
Antomo CU!:I03 
Padre Cal!l7.llI1S 

SUPLf.!rr:;:a 

1. Dinart-e Manns 
LOpes da C~ta 

pL 

TÚ'ULAIJ 

AlOySIO de Ca·n'a.ho 

SUPLENTU: 

Mero de Sá 

Reuniões: lerças-felras - lC,OO ho-
ra.s. • 

Secretário: J 'Nev pàssos Dant.~ . 
. Auxiliar Legis;ativo, ·PL-9. 

---
Comissão de Transportes. Co· 
municações e Obras Públicas 

15. MEMBROS) 

Presidente' 100e Feliclano (PSDl, 
Vice-Presidente - trineu Burnllau

seo IUDNJ.· 

'P.§D 

TITULAn[S 

José F'e.ic1anc 
SebastIão Archer 

SUpuUrr;:s ' 

1. Jefferscn de- AgUiar 
:I. Filinto MU.Jler 

pTI3 

TlTULAREG 

liezerra Neto ~ 

Ltno de Matos 

SUPl.ENn.s 

1. Silvestre Perteles 

ODN 

I'TTUL. ... m 

Irmeu Bor.nhausen 

SUPLENTES 

Zacharla.s de ass~çAo. 
ReuniõeS: Quartas-feiras _ 16,00 

horas. Reu~ióes: QUIntas·feiras 
ras) . Seoreté.rio: . Alexandre 

Secretário: Alexandre Pfaendel, OU- O(lClfÚ Legt.slaWvo, PL-8. 
etal LegislatIvo PL-8. 

Pfaender , 

•• ) __ Em substttuição ao 
GUlomard.., como tttula..r. 

Comissão 

Sr,}OSé Comissão Especial do Projeto 
de. Emenda à ConstitUlçfn 
nQ 2. de 1961. 

de Serviço Público Civil 
(7 MEMBROS) 

presidente - Silvestre p 6 r 1 c 1 e 8 
,PTB}· ' 

Vlce .. Presldente - Leite Neto CPSD) 
>:-:-~ CoM!OSlçJ.O~· . .. \. 

PSD .I 
Tmrr.A, .... 

Leite Neto. , 
Slgefredo pacheco \ 

SUPL.ENRII 

1. Vlotorlno Frelte 
~. B8nodlto Valla.<lares 

.' 'PTB 
Tmrr.A ... 

SUveetre Périclea . 
Nelson MAculan meenc!adOf' 

S'C'PLENTES ~---' 

1. Edmundo Levl 
2. VagO 

OLSpoe SOore: Altera Os artI
gos 26, 56, toU, 60, 110 e o IY.lr'1-
grato UlllCo do a.rt. lU da 000.-:,· 
tit\l1çá-o FederaL . 

organização a.dm~nistratlyd. 
elo D1Stnw fl'eaeraJ.. . 

- vencimentos dOS desembar
gadores 00 l'1ibunaJ àe Justl~'a 
do Distrlto Federalj 

- regtme de reJldas do DistrI
to Fe<1eral; 

- oomposlçã,CI da Câmara du." 
DetJUte.O.os t do Sene.do FeOel'c" 
• do Tribunal Superior BlelWr<t.; 

- processo de escolha dQ Pre
$1dente e ao Vioe-Presidente ai) 

'l'r1bUD.al R.eglonal Eleitoral do 
DlStr!to Federall 
. - aPltcaçao da cota do 1mpô-<; ~ <; 

de renda ~ ~ln!lda aos Munki· 
. pios: 

EleLta. em 15-6-1961, com exceçãiJ 
dos 8rs Senad{}r~: 

Be.rros Carvalho desIgnado em 
~O-2-19&2. 

.. ~lson Maeuion' - designado et:l 
115-5·1963. 

. LoI>I\o da SUve"a -deslgÜaclo em 
~3-4'196S. 

Lopes. da Costa - des~na.do em 
!9-10-100~. ' c_ 
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SUPLENTE 

Até- 14·12~19fj~ - Requerimento nd. 
mero 611-61, aprovado ém 15-12-61; 

I Até 15-12-1963 Requerimenr-o 
n9 '778-6~, aprovado em 12-12-62. 

\ Mem'orus - Partidos 

1 JeUerson ce Ag'.liar - Relator 
PBU. 

2; LObao aa Sllveira - PSD. 
3 Ruy üarneu"o - pSD. 
4 BelleC1lcto vaJa. ares - PSD. 
5 WUSon Gonça:ves - PSD. 
6 NelSon Maculan - PTH. 
7 Silvestre PCrlcles _ PTB, 
8 Noguelra da Gf'tma - PTB. 
9 Barros Carvalho:"" PTB. 

!lO Damel Krl€'ger - Vice-Presiden· 
te - UDr~ 

U Lopes cta Qosta - t1DN. 
12 Milton ')amp<x> - UDN. 
13 Herlbaldo Vleil'6 - UDN. 
U, Ruy ,PalmeIra - UDN 
16 Aloysto de Carvalho _ PL. ~ 
16 Mero de Sá - PL. 
, 
Comissão Especial do Projeto 

de Emenda a Constituição 
n9 3, de 1961. 

Altera o § 19 do a.rt. 181 da 
Constitulçao FederaL 

tAposentaaona do funcionário 
aos trinta anos de serviço) ~ 

Elelto. em :U-5-,52, salvo OS Sra, Se-
nadores; 

Lobl\o da Silveira 
WU.son Gonçalves e 
Amaury Si1ya, C1eslgnado em .ti.:li de 

abril d. 1003. 
Prorrogações: . {Y~'i 

Até 15·12-1962 - Requerimento nú
mero 610-61 aprovado em 14 .. 12-1961 

Até 15-12·1963 ReQUer1mentA. 
número 798-6:.1. aprovado em 12 de 
Cl.eaembro de 1962. 

" Mem.bros - partidos 
1 Jefferson Oe Agmar - PSD. 
51 Lobã.o aa SilveIra - Relatório 

PSD. 
fII • .Ruy CarneIro - PSU. 
•• ' Benedito val1adare.s - PSD. 
1k Wllson Gonçalves _ PSD., 

0., eu vestre Perlcle.s - RelaWl' 
PTB, 

'.,. Rma\JIY Silva - Pl'lI. 
D. O. N ... -U-63 IS, I.} Pá« 3.132 

8. Nogueira na Gfl.ma - PTB. 
Q. Barros Carvalho - PTB. 

1Ó. D6niel Kl'\ege, - UDN. 
1.1. Lopes <Ia eosCa - UDN. 
~ii. Milton campos - UDN. 
d. Ruy P'aJ.melra - UDN. 
3.4. PIerlbaldo VieIra - O"DN. 
i). Aloysio de Carvalho Prest 

\ dente - PL. 
15. Mem Oe Sá - PL. 

}:\;( 

,Comissão Especial do Projeto 
de Err'nda a Constituição 
n9 4, de 1961. 

Dá nova reàação ao \tem o: do 
art. 95 da cOnsutwçào Federal, 

(lrre<tutiblJidade dos veno1:men
Wa dos JUiZes). 

Delta em 27~6·61, sa.lvo Os Senha
"' Senadores: 

Lopes da Costa, designado em 29 de 

Ctubro d. 1962: 
Lobão da Silvelra, designado em 23, 

abrU de 1963; 
I Be0erra Neto, desIgnado em 23 d.e 
_ de 1963. 

ProrrogaçOes : I 
A1IG 15-13-1962 - Requerimento DQ. 

,mero 609-61. aprovado em 14-12-61: 
Até 15-12·63 - Requerimento ntl~ 

~O!'O 179-6;1: aprovado em 12-12-63. 

Membros - Partidos 

1. Jeftersoll de Agular - PSD. 
2. Lobao Oa Sllvelra - PSU. 

~ Ruy U~U'lH~H'O - PSD. 
4 Benedicto Valtaae.res _ rSD. 
5 Wllwn Gonçalves - PSLJ. 
6 Sllvestre Péncles - .. PTB, 
7 Bez.erra Neto - P'TB 
8 Nogueira da Gama - PT8 
9 Barros Carvalho - PTH. 

10. Damel Krleger - ODN. 
11. Lopes da. Costa - UDN, 
12. Mllton campos - VICe-PresidentE 

- UDN. 
13 Henbaldo Vlell'a - UDN. 
14 Ruy Palmeira ~ UDN. 
15 AlOYSIO de Ctlf\'alho - PL. 
16. Mem de Sá - PL. 

Guido ~ondin -e. lJes:gnadú em 3"[ Comis'õ,r Especial do Proieto. 
de uutub.u de 19k de Ertlenda à Constltulr.ãJ 

Jetterson de !1 "mar - De~lgnado' n" 10, de 1961. . 
em 23 de abnl de ~!Jõ~. 

Ruy' Carneiro - D.:'~:gn<:.do em :.1!:t 
de aor.l de 1%3; 

I Eul'lCO .Rezenue - D,?-s.gn.ldc em 23

1 

de atll'll de 1963; . 
P!DW fenena _ fJe.:.Ign!ido em 23 

de abni de 1963; 

Bezerra Neto 
de aorU de 19G2, 

A.,Tliaur}' Silva' 
abfll de ~62. 

Prorr~g ações: 

DeSignado em 23 

d-eSlgnado em ~3 

Até, i5 de dezembro de 1962 -
Requerlmentu o\> IjU(j·hl ,qJIUh.lQO em 
14 de dezuibrQ de 1%1: 

Re~ Até 15 de de.a:n'JlO ae 1963 -
quer:memo r.\> ISI-Li::! aplu'Hldc en~ 
~ de àezmbro rie J9ó:l 

Acrl"scent..'l pll!'agrafo .1e; art 15 
Ct ConstltUlçãd F'eOelaJ .apli{'à
rãb dO '/C','Ci"FI "ro\lt111ente dos 
cOtll~ (le ,mpüst~,- .deSU.l1íic.u.s llVli 
M1-ln!clpio;,l, 

Eleita em 23 :! l[lS2, sal" ~ Srs. 
Stnador"s: 

Lopes da Costa,-
30,3 1P32: 

designado em 

Guia0 Monl:n des1Zuado em 
29 10 196:!; 

W.lson Gonçal;.es o.e.sigr.ado em 
23 4 1963· 

'!;llr.co Rezl'nle designado em , .~ 
'~3 4 '963: 

João Ag-ripino - dC~lgnaJ( em 
l3 4 1963; 

Comissão Especial do Projeto 
Íle Emenda a ConstitUição 
n9 7 de 1961. 

Dá nova redação ao 8rt. 65, itelr. \ . Membros -;-. PaJ"tiOus 
Menezes PlmenleJ _ b'SD 
Ruy U<lrneu'u - P8U 

Silvestre 
"1.0 4 1963: 

F ,. ic:e.s designadt; em 

l. na constltulção li'ederal, 

~UISpôe .:iõb~e as maténas. da 
competéncla privatIva do Serutr:{, 
mclumdo as de propor a exone 
raçao dos Chefes de mlssá.o díp,tJ· 
maClca de caráter ,..~t1I1anente t 

aprovar 'o estabeleCimento. romPI' 
mento e r~atllmeritQ de re.\3.-<;õ~ 
dIplomáticas com pases estlan· 
gelros ) 

1 
2 
3 
4 
5 
ti 
7 

• 9 
!O 
li 
12 
13 

Lobao da SilVeIra - P!::llJ 
Feflersun 1e Agt.:.JaI - l'.!;3D 
GUldo MlJlldw - PBU. 
Plllt-o F'erl'e.l'a _ P~H, 

Bezerra Nelu _ P'l lo!.. 
Ar<.tury SUva - IH, 
V:valdo Llma _.P'lB. 

caneu Pinheiro deslgr.adO 
n.4 1963 

senad0re.s _ P';lrtidü.s 

·'efters(\n ti" .guia.r _ PSD. 

;I WIlson Gonçi1Jvcs - PSU. 

J RUy Ca:'nell'O - P'E l ' 

) LolJão da Sllvf'lra - PSlJ. 

:> GUldo Ml,lnC1111 _ .tlSIJ 

Sllv~tl"( Penclc~ - P'I a, 

em 

Eleita em 4 de outubro de 1961, sal
vo os SenhOre Senactores: 

29 14 GUldo Moneiln - deslgnado em 
di!: outubro de 1962; I 15 

3e' 16 

Dante. Krleger - UuN. 
Et~f1co Ret"!',1ae _ UUN 
Milton CampuJ - uuN". 
Herlbaldo VieIra - UU:-. 
Lopes da Costa - U uN. 
Aloysio de Ca. va;.ho - PL, 
Lino de Mate,> ~ PTN, 

7 Nogu~.ra d .. G:.ma.- t'~B'J 

8 B::l.l"los Cal va !h-.) - P'I B. 
Vivaldo Lima - designado em 

de março de 1962; 
Ruy Ca melro - designa qo em 23 

de abr11 ne 1963; 
Wilson Gonçalves - designado em 

23 de ttbrll ete 1963; 
EuriCo Rezende _ designado em '2:-: 

ete abril de 1963; 
PlDto Ferreira - des1goa<lo em 20 

de a·brB de 1963; 
Amaur'y Silvo, - deslgnado em .2~ 

de abril de 1963; 

Prorrogações: 

Ate 15 de dezemoro de 1962 Re-
quenmento 09 r~1'_til aprovado em 14 
de dezembro de 1961. 

Até 16 de 1ezembro de 1963 - Re
Querimento 09 '1aO~1i2· aprovado em 1:.! 
de dezemhro de 1962. 

Membros - Partidos 
1 Menezes .'1mentel. _ PSD. 
2 WUson oGnçalves - PSD. 
3 Lobào da Sllve!Ta - PSU.· 
4 Ruy VGrne1ro - PSD. 
5 G'!.lldo· Mondlo - PSO, 
6 Silvestre Péricles _ PSD. 
7 Vivaldo Lima _ PTB. 
8 Amaury Silva - PTD. 
9 Pinto F'errt:ira _ PTB, 

10 Eurrco RezenC1e - UDN. 
11 -Daniel Krieger _ UDN. 
12 Milton campos - UDN:. 
13 Herlbaldo VieIra - UDN. 
14 Lopes da Costa - aDN, 
15 Aloysio de Carvalho _ PL. 
16 Uno de Matos _ PTN. 

Comissão Especial do Projeto 
de Emenda à Constitui cão 
n~ 8. de 1961. -

Acrescente. ltem ao art aç do 
Capitulo fi - Presidente da Rs
publica _ da B!menda Constitu
cional 00 4- de 1961. Que tnstltuhl 
o ststema ,ar1amentar de govêrno 

(SObre a. exoneração. por pro--
posta do Senado do chefe de 
missão diplomá.tica de caràter 
permanente) . 

!!!i.eita em 6 de outubro de 1961. 
!a1vo os Srs, Senadores: 

Vivaldo Lirua - Designado em 30 
te março d. 1962; \ 

J 
Comissão Especial do Projeto .0 

~ f.gc - ?rb. 

:\!i1ton Campos - UDN 

Herll)..tjdo Vlell'a - UUti de Emenda à ConstitUição 1\ 

Acrescenta tl!;;p~,:tl ... o 0.0 arUg{, 
15 revoga o H,em V e o § 6'" do 
artIgo 19 SUl)St!tUlU o ; 5\1 do ar· 
tIgo 19 e o.trt 22 da Const.lflução 

12 Lopes da C05t<.\ - U U~ 

13 João Agripln\.. - UDN. 

14 JEurico Rezende - UDN 

(Modifica l> reglme de d:.scrlml. 15 los€l!:>hat l\1arl(Jh~ 
nação de rendas). .6 Lu:.o de lV1ato!. -

., 
- S leciel113 •. 

PTN. 

Eleita em 20 de novembro de 1961 
salvo os Srs Senadores: 

Barros Carvalho - Deslgn!ldo em 
30 de março de 1962; 

Ouido Mondin _ Deslgnad( em 19 
de outubro d," 1962: 

Jefferson de Aguiar - dCj>lgnado 
~,.,.., 28 de a.br~ de 1963; 

Ruy Carneiro _ designado em 23 
dl abril de 1963; 

SUrtco Rezenuc _ desigpadL em 2:1 
de abril de 1963; 

Amaury SUva - design.td<.: em 23 
de abril de 1963; 

BeZeITtl Netc - dt:.3ignado em 23 
de a.brtl de lfHi~; 

Prorrogações: 

At-é 1ô de dezembro de U62 - Re, 
querimento nY 600~61, aprovado em 
14 de dezembro de t961; 

Atto 15 de dezembro de 1963 - Re
querin.ento n 9 782-62, a'pn~vado em 
12 de dezembro de 19ü2. 

Membro:; - PartIdo:; 

1. Jef1erson de AguIar - PSD. 
2 Menezes Pimentel _ PS1). 
3 F1linto Müller - PSD. 
o<! Ltuldo MJndin - PSD. 
5 RUi carneiro - PSO. 
I) AmaUry SUva. _ ?TB. 
7 &\Lms 0arvalho _ p'ra. 
8 Argemlro Figueiredo _ t>TB. 
9 Bezerra Neto _ PTB. 

lO Daniel Krieg"E>~ - UDN. 
11 Elur1c<l Rezende - UDN. 
12 Milton Campos _ UDN. 
13 Hertbaldo Vieira _ UDN. 
1-: Ruy P(lImeira _ UDN, ':~:; 
1 f Aloys:o de CarvalhCl - PL. 4',-, 

10 Llno de Ma t<>ll _ P't'N. ,.,.', 

Comissfo Especial do Projeto 
de Emenda a Constituição. 
n9 11, de 1963_ 

"'ACl"esc't'n .. ~ onrn&Tdfus 4" e 5~ tlQ 
art. la da Comtlt'j ç50 l"edeJ a.1 
ICflnt,:ãt ,', novos i\lun.rtp'osl. 

Eleita em :::8 3 1962 salvo os Srs. 
:::emll.ores: 

(:ruldo MODdio _ t.le.:ignado em • ~ 
~!:7 10 1962; 

W1lson Gonçalves designado em 
~3~4-1963; 

gurlco flezende - desIgnado em 
J:~-4~1963: 

JOM Agnplno - designado em 
13-4-1963: 

Cattete Pinheiro - desIgnado em 
:.l3-4-1963, 

ProrrOfiação: . 

Até 15-12-1963 - Requerlmento 
H!4·62, aprovado em 12~ 12~62. ( 

Membras - Partidas 

Jefferson de AgUiar - PSO 
WUson Gonçalves - PSD / 

I. 
a 
3 
4 
5 
c. 
7 
B~ 
9 

lO 
11. 
12. 
13 
14 
15 
16. 

Ruy C'1.rnelro _ PSD I 
Lobão da Silveira - PSD 
Ouldo Mondln - PSD I 

Silvestre Pericles - PTB 
Nogueira da Gama - PTB 
Barros Carvalho - PTB 
Milton Campos - OON 
Heribaldo Vieira - UDN 
EUrico Rezende - ODN 
JOã-o AgrIpino _ DON 
Lopes da Costa - UDN 
Aloysio de Carvalho - pr;J 
Miguel Couto _ P8P 
catete PinheIro - PTN 

D.~ 
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6. Leite Neto - PSD 
6. '4enez .. PImentel _ PSD 

7. Silvestre <'érlales - PTB 
8. Nogueira da Gam~ - E"l'B- -
9. Barros Carvalho _ PTB 

10. _ Milton Campo. - UDN I 

li. HMbaldo Vieira - UDN 

Comissão Especiar para o es
tudo das causas que dificul
tam a p,rodução agro-pecuá-
ria e suas repercussões 
gativas na exportação., 

ne-

Josapb&t ..)larInho / 

!:ur!co Resende 

Miguel Couto (õesign~c·o 1\1\, 23 de 
abril de 1903>. 

Prorrogação: 

Até 15.12.1963 _ Requerimento nÇo. 
189.62, a.provado em 12.12_62 •. 

(Altera. 11, redaçã,o do art. 186 
da. const1tu~ão. refQfente e. obri
gatoriedade de concurso para a 
investidura em cargo Inictal tia 
carreira. InstituIndo a proibição 
de nomeações fnterinas>. la. Josaphat Marin~Jo - UDN -

r. Eleita em 10~5-1962. salvo os Sra. 13. Eurico RezEmde - UDN 
Senadores: 14. Daniel Krteger - UD~ 

f Criada em virtude do Reque
rt~ '1.to nO? 569-61, do Sr. senado1 
José E'rmtrio. aprovado ,na sessC'l 
de 2,-B-1963); Membr.os - Pru:tiúos ' 

15~~~~~~ Pimentel - deslgnado em 15. Aloysio de Ca,rvalho ..:. .. ~ 
I•· L' ,'no de Mattos - PTN 

15 MEMBROS):. 
1'. Jefferson d.e !' ... guiar _ PSD . 

a. Ruy Carneiro _ PSD 

~ WUson Gonçalves - desIgnado em ",. 3. Lobão !ia Silveira _ PSD 

4.. Wilson Gonçalve.s - PSD 
5. LeUe Ne", - PSD 

23-4-1963; 
Leite Neto' - designado em ...... 

23-4-1963; 
Eurico Rezende desIgnado em 

23-4-1963; 
JOão I\grlplno 

23-4-1963; 
designado em 

l\urél1o VI.lUla designado em 
23-4-1963. 

ProrrogaçAo: 
Até 15-12-1963 

,a5w 62, _ aprpvado 
_ RequerImento D.9 
em 12-12-1963. 

MimbrOi - Partidos 

1. Jefferson de Aguiar - PSD 

2. Wilson donçalv .. - rSD 
3. 'Ruy Carneiro - PSD 

4. Lobão d. Silveira - PSD 

6. Leite Net" - PSD 
6. Menezes Pimentel - ;~SD 

~. Sli vestre Gérlcles - PTB 
. 1; Nogueira da Gama - PTB 

9. Barros Carvalho - "P'Í'~ 
10. Milton Campos - UDN 

11. Heribaldo Vieira - UD~ 

12. Eurico Rezende - UDN 

13. João AgrIpino - ODN 

14.. Dantel Krieger - UDN . 

15. AlOysio de' Carvalho - PL 

16. Aurélio Vianna - PSB. .-

r:omissão E:special do Projeto 
de - Emenda a Constituicão 
n9 2, de 1962. 

nnstituf nova dIscrIminação de 
rendas em fa var dos Muntclpios 
brasllelrOS) . 

EIf:ita em 23-5-1962, salvo os Sn. 
Senaaores: 

Wilson Gonçalves·- desIgnado em 
23-4-1963; 

Leite Neto _ designado em •••••• 
23-4-1963: 

Jooaphat Marinho - designad(} em 
23-4·1963: 

Eurico Rez~Dde - designado em .. 
23 4~1963: 

Prorrogaçâo: 

Até J5 12 1!l62 Req'.1erlmel+t4._no 
'"106-62, a-prcwado em 12_ 12: 1962. 

Membros - pa,rUdos 
1. J~tterson de Ag'1iru _ .PSD 

3 

3 
6 

Wilson Gonçaln ... - PSI: 
ftu\o Carnelro - PSD 
LGl::Ião da SUveir;t - PSD 

Comissão Especial do Projeto 
de Emenda à Constitulçãó 
n9 a, de 1963 

,Origlnâ-r.o da Cl1mara ao, 
Deputados) .~ 

Que dá nove. redação no § IV do 
art. 28 da 0onstitulção Federal 

. (autonomia dos Munlclpios>. 

Designação em 22 ,de outubro de 1963 

Membr'ls - Partidos 

Jeff.erso_D de Aguiar _ PSO: 

Ruy Ca.rneiro - PSD; 

Wllson Gonçal·/e! - PSD; 
Jose Fellc1ano _ PSD; 

Lobão da Silve1ra - PSD; 

José Felical.no ... PSD . ,~( 

Slgef'redo Pacheco (Vice-Pre.sfdente) 
- PSD • 

José Ermlrlo (presidente): ~ PTll 
Lopes da Costa - UDN ir'.": < ~.; 
AU~élÍo Vlanná lR.ela-torr - ~ peque-

nos partidoa: . J 

-8. Menezes PImentel - PSD 

7. Vago - PTB , 
8. :!oguelra da Gema - PTB 
9. B..rrOS Carve.lho _ PTB 

lO. MIlton Campos _ UDN 
-,:' 

11. Herlbaldo Campos - UDN 
Comissão Especial qo Projeto 12. Josaphat Marinho _ UPN 

de Emenda à\ Corstituiºão 13. _DanIel Kr!eg" - UDN 

n9 3. de 1962. 14. EurICo Rese:!de - uDN 

IDis~e sObre a data 40 ple~!s- 15.. Mem de Sã - PL 
cito previsto ru Emenda Con.!I- 16. Miguel Couto _ PS~ 
tuclonal nV <.). 

Eleita em 10.7.1962. swv" óo Sl ... 
Senador~: 

WUsOn Gonçalces 
'Leite Neto 
João Agripinú 
Eurico Rezende· e 

, :, -.:'.- --..,.-
". 

.~ 

Bezerra Neto - PTB: 
Edmundo 1,evl - PTB; 

Argemlro de Figuelredc PTB i 

Josaphat Malinha (deslgnaC1o em 
, 23.4.1963) • 

Comissão Especi!ll do Prpleto 

de Emend!l à Consti!ujg~~ 
n9 6, de 1962. 

.Melo Braga - P'l'B; 
Milton Ca.mpos. Preslden_te - UON; 
AlOysiO de Carvalro _ UDN.: 

Manso Arinos - UDN; 
Eurico Rezende - ODN; 

: -: Prorrogaçã<H 
Até 15.12.1963 Requerimento D9 

'18-7 .. 62, aprovado em .'12.12 .1962. 

'4embrus - Partidos 
1. Jefferson de Aguiar _ FSD 

a. Wilson Gonçalv~ - PSD 

3. Ruy Carneiro - PSD. 

Altera a :,edaCão 
3' do "rt. 60 da 
Federal. 

dos 11 I' 6 
Constituição 

~ -1 
CAument3. para \4 O ntllr.ero de 

representant~ dos Estados CI do 
Distrito Federal no .. ,cue.do) •.. 

i 
Eleita em 13.9.1962. salvo "" Sr •• , 

Josaphat Marinho (Relator, - pe.. 4. 'Lobão da Silveira _ PSD 
CJuen~ RepreSe?taçõe.s; . 

Benidór .. · -

Josaphat· Ma.rinho 

Wilson Gonç"'ves 
Éurlco Resende 

Auréllo Vianna _ Pequenas Repre- . 5. Menezes Pimentel - Pf'D 
sentações; 6. Leite Neto - PSD. - , 

JUlio Leite (Vice-Presidente) _ 
Pequenas R.epresentações. Julio Leite Ideslgna:ioâ· em '23 do 

abril: de 1963). 
7. Silvestre Pér;cles - PTB~ 

- 8. Nogueira da Gama - PTB 

I 9. Barros carvaÜlc - PTB· 

110 Mi:ton Ca.;npos - ODN 
Comissão Especial para estu- 11'. He:lbaldo VI,!r. - UDN 

I Prorroga-Çãó: , -
. I Até 15.12 1963 - Requerimento n' ,I i90"62, aQrov.ac10 em 1~.1-2.196a, Ifar a situação da Casa da 12. João AgrIpino _ UDN . 

Moeda.' . 13. Eurico Rezende - UDN I Membros - Pai tidos 

17 /&ID1BROS, 

. Criada em. virtude da Jprova. 
... çáo do Requertment nV ;'J1·63 do 

Sen JeJ1erson de Aguiar, za ces-
810 de 14-8-6::1.. 

Membros Pr..1'tidos 

Jefferson de Aguiar ,:-. _.' ';:",nlf;). 
psn " 

WiW:>n riõnçal\le! - PSlJ I 

Arthur V1rgfilo - PTlI 

Edmundo L<vy .. PTÍ3 -I' 
Adolpho Franco - rJD~ , . ~. 

Eurlco Rezende {Vioe..prc:~~t"c}---
UDN ;' 

Joaapl!at M~\ll)O<> :~:'§j':'~G.~ -. 

14. Daniel Kr1eger - U~N 
15. Mem de Sá _ PL 

16. Jo.sapàat· ~rln1.O 

í, 1: Jefferson de Aguiar - PSD 
2. Ruy Carnelr.c - PSD 

- S/legenda I 3. Lobão da Se,elra - PSD 

I 4. ~~Lson Gonçalves - PSD 

Comissão Especial do Pro teto 
de Emenda a Constituição 

5. BeneditO. \"o.l~:u:Jares _ PSD 
-6. U,nezes PImentel _ PSD 
7. Vago _ E"l'B 

n9 5 de 1962. 
Dá nova redação ao art. 20 da 

8. Nogueira d. Gama _ PTB 

9. Ban-o.s Carvalh_ - E"l'B OonstJtUJ.ção. 
10. l\'lllton Campos _ UDN. 

lO., He:ibaJdo Vlelro. _ UDN 
(Determina a entrega aOS Mu· 

nlcÍpk...s de 30% da. arrecadação 
dos E:stados quando exoeder as 
rendas munlclp!tb). la. JoeaphM arlnho _ UDN' 

Sra. 18. Daniel Kr!etÍer .;.. UD-' Eleita em 13.9.1962. salvo ~ 
S-enadol es. 

Wilson GpnÇ!\l.Y .. ; ''f
LeIto Neto.' 

'o, 14. - Eurico Rcse.'1da _ UDN 

) .13. Mem de Sã - PL··~-· 
t\ G. JullD !;eJ}~p\" 
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Comissão Es~ecial do Proleto 
de Emenda à Constituição 
n9 7, de 1962. 

Revoga a F'..Jllenda Constitueio
:la! nCl 4. que tn.s~u.uh1 o .sistema 
perlamentI.Lr de g"o"7êrno t o art. 
61 da Comtituição t:!deral, de la 
de setembro de 1946. 

",,'leIta em 0.12 19(,;. salvo os Srs 
Senadores 

Ç71kon Gonrfüves 

i!:Urlco Resenda 
Amaury SUv'\ e 

Comissão Especial do Proleto 
de Emen~a a Constituição 
n9 2, de 1 g63. 

Altera os arts. 141, "146 e 147 
da Constitulç!lO Federal 're:ereD
te ao direito de proprietlade). 

Designada em 23 .. 4 .. 1963 

Membros - Partidos 

L. Jetfenon de Aguiar - PSD 
,2 Ruy C[:J"neir-o - PSD 

3 [,vbào da -;:HveJra - PSU 
4 WiLson Gonç81'tes - PSlJ 
5.. Menezes PImentel - PSU 
6. ~elte Neto - PSD 
7. ~.ni.1ury SIJve - P'J:B 
8. B~zl~rra N-eto - P'fB 

Ra.uI Giubertl 1 desIgnados 
"O aJ.,rD de 19(3). 

em 23 9.' V.J:lgC - Pl'B 

Prcrroglçao: 

10. SilvEStre Péricles - PTb 

ll. Arg~mlro de Flguetredo - P'l'B 

Ul. EUrico Rezende - ODN 
Até 15.12 .196~ 

791-6t apr~vaào 

t'tE"quenménto n~ 
em 12 12". HJ62. t3. Mt]t.on Campos - UDN 

1. Jefferson de Aguiar - 'PSD 

~. Ruy :larneiro - PSD 

3", Pedro Ludovi"" - psn 
,. Wilson G-nçalves _ PSD 

5. BenedIcto Valladares _ PSD 

6. Menezes Pimentel _ PSD 

14. Dan:el Krleger _ UDN 

15. Josaphat Marinho - S. legen(1~ 

16. Aloysio de carvalho - PL 

Comissão Especial da ,J.'Jrojeto 
de Emenda a CW~tituicão 
n9 3, de 1963. . 

Bezerra Neto - PTB 

Pinto Feaelra - PTB 
StiVE-stre Penc.cs _ PTB 
Adalberto 3ena - PTl::5 
t:UTICO RezeZlàe _ Ol>N 
l\'W'on Ca:n!:"os - UD~ 
João A,?t'lpUlO - OUN 
Aloysio de JarvajLo _ PL 
Josaph.at .Marinho - SI 1('/tlltHJ' J. 

1 Mol..'Ol'.o Franco - OON 

,. enta~ões. 
II k::,.,;;/ 11O Vinhna - Pequenas R~pre" 

Comissão Especl'al rJo Pr ojeto 
de Emenda a· '(;onst~tufcão 
n9 5. de 1903, 

, I romiS5~0 Parlametnar de In
quérito para averiguar a 
tquislção, pelo Govêrno Fe
~3ral dos acervos de conccs
cion:írias de servicos públi
cos e sôbre a importa Cão de 
chapas de aço nara a Com-

Di! 'lova l'ef'.acã.<, IiO :tem ~ e 
ao § 4 9 Ou anl~'-I 11:1 da ConstltUl. 
ção rererenre$ ao lmpõS~o de 
Vendas e Cr-loslgn a.çôes: 

1. JeUersol1o! de Aguiar _ ~oD 

2~ Ruy C".rneiro _ PSD 

3. LOb'dl-J da Silveira _ J:'SD 

4, VIY J.Son Gonçalves _ PSD 

6., 1'.1enézes Pimentel _ PSD 

~ Leite Neto - PSD 

7. Amaury Sllva - p']'B 

8. Bezerra Neto _ PTB 

9. Vogo - ?TB· 

10. Humoerto ~eder _ PTB 

11. Argemiro de Figueiredo _ r' l'L 

12. Eurico Rezende - UDN 

13. MUton. CllmpUoS - UDN 

panllia Slderúrrica NaCIOnal. 
~6 ~l&\mROS) 

ICrlada pela ReSOlução nl;' 11-63) 

Jeff;!T';OJ' ào ( .. gUIar # _ PSD 

LeIte Neto fP:·es1dent.e) - PSD 

Nelson Maculan - PTB 

~oào AgriI;lno (Relatar) _ UDN 

losaphat Msrtnho - Pequen.u3 
pre3en ~aç es. 

7. Amaw-y Silva _ PTB 

8. Nogueira da t'}a.ma. ..:. PT1 

9. Barroi; Oarvalho _ PTB 

Dê. nova redaçfV J aCs arUgos 
n.~s 26 e 63 da 'Constitulção Fe .. 
deral cadminlsl:" ração do Distrito 15. 
Federal em&-' t.éria da eompatên- 16 
eia prlvat1~,.. do Senado). . 

14. Dantel Krleger _ ODN 

AlOyS10 de Carvalho - .?L 

Josaphat Mann1)o - 2equenoo 
Partidos. 

ComlSSaO EspeCial para o estu· 
do dos eleitos da IIlflacão e 
da politlca tributam e cam· 
blal sóbre as emprêsas pri· 
vadas 

10. Milton CampOs _ UDN 

11. HerlbaldQ V''!!r. _ UDN 

,12. Eurl'!1l Resende - UDN 

1.3.. Da.. .. llel Krlegr:: - UDN. 

H. João AgripIno _ OON 

15. Mem de Sã _ PL 

16, Raul Glubert _ PSP 

EleVfIB em 2-5-1963 

W,mbroo - Partld"" 

'1. Jeft'erson de AguIar _ PSO 

'a. ~uy Carneiro - PSD 

•. Wilson GonçalThO - PSD 

S. MeneSes pbnentel _ PSD 

6, LoJte 'Neto _ PSD 

7, Amaury Silva - PTB 

Comissão ~special ilo prolet.':/ ·s. Sezerra Neto - PTS 
9 .. Vago _ PTB 

de Emenda a Cónsti.~uição 10. Eduardo Catalão - PTB 

n~ 1. de, 1963. 

Altera a l'W'daçlio ao mclSO IX 
do arf 1&~. da Constituição (r~ 
ferente ao trabalho de menores 
. e mUlheres e ao trbalho em in .. 
d11strtas' insa.lúbres). 

DesIgnada em 23-4-1963 

Membros - Part1dos 

1. Jefferson de Aguiar - PSI ~ 

I. Ruy C.rnelro - PSp 
8. Lobão d. Sllvelr. - PSD 

4. WIlson Gonealveo - PSD 

5. Menezes PImentel - PSE 
•• Herlbaldo VIeIra - PSD 
1. Amaury Stlva _ ,PTI1 

8. fY.)zerra Neto _ P'l'S 

D. VagO _ PTB 

10. SUvestre Pérleles - prE 
11. Arthur \Tlrglllo _ PTa 

12. EurIco Rezende - 0011 

18. MUton Campos - OON 
14. João AgrIpIno - CDN 
15. Josaphat Marinho - S le!;t:uua 
16. AloysIo de c.rvalho - PL 

11. Vasconcelos rorres - ?'f] 

11,1. Eurico Rezende - crDN 

13. Mtlton campos - OON 
14. DanIel Krleger - O'DN 

16. Aloysio de Carvalho - PeQI.o"''''O! 
partidos 

16. Josaphat 
Partidos 

MarInho 

,Comissão Especial ao rrojeto 
de Emenda a Constituição 
n9 4, pe 1963. 

Dá nova redação B<lS a.rts. U e 
4á da Constituição Federal para 
conceder I imunidaàe,s aos verea· 
cores: 

Designada em 20-5 .. 1963 

Senadore.s - partMt.e 

Jefferson de Agular _ PSD 

Ruy Oarnelro - PSD 
Lobão da SUvelra _ i?Sr. 

Wilson Gqnçalves - ,PSD 

Menezes Pimentel - PSD 
LeIte Neto _ PSD 

Amaury Silva _ PTS 

Comissão Especial para etetuar 
o levantamento da producã~ 
mineral do país e estudar os 
meios capazes de possibilitar 
a sua industrialização. 

ICnada em vtrtude da !'lpTol:a~ 
ç40. '!m 18 9 1963. sessc10 <!xtra.or· 
dtnárta do RequerImento n~ ._ 
665-63. jo 81. Senado, 10se Er. 
ml11o) • 

~ 9 ~\fEMBROS) 

Membros - ?artldos 

José F'elictano _ PSD 

Atill0 Font.a.na. - psn 
Eugênio Barros - FSD 

JOSé Ennirio (Rela tor) 

Bezerra Neto _ PTB 

Melo Braga - PTB 

Lopes da ,,"sta - ;)'DI{. 

f'rs 

Milton campo~ '?~sioente _ 'JJJN 

Jlillo Lelte.Vlce·PreSldente _ Pe
quenaS ~:'epresenta~ôe.8. 

Comissão Especial para o es· 
tucttJ dos efeitos da mflacão 
e da política tributária e 
cambial sôbre as emprêsas 
privadas. 

(Criada em vtrl'!!àF da aprova· 
çtlo, em 2 .. 8~1!J63 d() Reouenmen. 
to nU :>31-63, do Sellad01 uouvea 
VieIra) . 

<5 MEMBROSI 

Membros - partidos 

Atfllo Fontana (Presi~-aDte.1 _ r-;::,l,) 

José Felic1ano (Vice-Presidente) 
PSD 

José Ermirio tRe1útor _ k'Ta 

cL'nada em vlr111àe fln //pfora
ção. em ~ 8-1f.'l3 d, Re01/ pr 'mpll_ 
to n~ 631-63, do SI. SellÚúOl Gou-
'J~a V~I 

!5 MEMBR:---" 
li1emlJros - Partidos 

t ':110 Fontana fPres:dentE') _ p"f). 

Jo.-é FeJiciano tV1Ce-p.t~jdent() _ 
P8D. 

José EnnIJio l~{~lato") _ PTil. 

Ad'alpho .J!'"ranco _ UDN. 

AurélJ."..J 'lema - Peq':f'nas Repre4 
<;entp'çõe,t- . 

C'omissão Especial par'a efetuar 
o levantamento da producão 
mineral de país e estudar os 
meios capates de possibilit~r 
a sua induslrializacão 

ft.'rtada em vktuà(' da aprotta .. 
çdo. em 18 .. 9-196<). sefisão extraar
dwana. do ReOIJt!r'lonp'r/lr n(l '~~ 
de 196,. do S,. Senado1 Jose ET_ 
mtrM). 

'9 M01BROSl 

Mem!JTOS - Partidos 

José {<'ellc:eno - PSD. 
AtUio F'J:1tana - PSD. 
Et" ;n~r B"lrros _ ,~- "'. 

JoS{> P.· .. ,~,.lo 'ReJaf.ofl PTO 

o"zerro Neto - PTa. 

Melo R"oQ"A _ f f.1 
l.opes da Costa -. UD~. 

Milton Campvs 
UD~ 

JU1:O Lel'e - Vlrf'· PreSidente ~ 
• ,tue.j.;l.~ .Hept!.~fnw.çóes, 
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Comissão Parlamentar de' In-
auérito ~ara averlQuar a 
aaulslcão. nela Govêrno Fe
deral. dos acêrvos de con· 
cessionárias. de ,serVICOS pú
blicos e. sôbre a Importação 
de chapas de aco para a 
Companhi'a Siderúrgica Na-
clonal 

(CT1ada 

Dl I9ti31 

pela 

DIÁ'RIO DO CONGRESSO NACIONAL (Se~ão 11) Janeiro de 1964 , 

Comissão Parlamenta~ de In
Q!I!~flto para apurar os fatos 
apontados da tribuna do Se

Melo Braga _ PTB 
João Agripino _ UDN 
Daniel Kl'ieger - UDN 

, I 
Comissão Especial do Proiet~ 

" de Emenda à ConstitUl2ãQ 

nado. na Sessão de 23 do C ' - E 'I d P . t 
corrente. e outros relaciona- omlssao specla o .role_o 
dos com irreqularidades gra- d~ Emenda à ConstltUlçao 
ves e corrupcão no Depa'rta- n' 6, de 1963. 

C . Altera o art. 138 da ConstitUí .. 
;TJeo.nto dos arreios e Tele- ção Federal (jneleU.billdadesJ. 
gratvs. lo Projeto de inlClativa do SI, Se-

nador Aurélto Vianna, 

Oe.31~nação em 2 .. 10-1963 ICnada C'l1 virtuüe .ia apro
vaçáo em >].·11"')963. sessão ex· 
traord'l)árta d~ teoo:ução n~' 32, Membros - Partidos 
de 1963, apreser1t~da pelo s~nnor Jefferson de Aguiar _ f'SD 
Senador ,ierferson~ ç:e Agmar e Ruy Carneiro _ PSD 
outro" c::pr-"''''''p':: Sel~Q.dores). WiLson Gonq;aJves k'SD 

n9 7, de \963., i j 
D4 novo r.<laçdo ao I " cf<! 

art. 182 da Constituiçdo Feàeral
(transler~7Wia para li reserva 4Q 
militar d4 ativa qus Se candida. 
tar a cargo eletivo). Pr01eto ã8 
iniciattva de S1. Senador ,turtlíQ 
Vianna. --l. 

Designação em 2·10 ... 1963 

Membros - Partida. 

Jefferson dê Aguiar - pSl) 

RUY OarneJrõ - PSD 
WJJ.son Gonçal.es - pSJ) 

José i'elIC1a.no ~ E'SD 
<Crlada oela Resoh~ção nQ,}2, de 1963) Jose FeUciano _ pa-D 

- ~, '\ MEMRR0" _ PAR:rn)9S Wa.lfredo ourge1 - PSIl ...! 
Walfredo Gurgel _ t'SD 
Argernlro de Flguettedo - PTB 15 ~ .. IEMBRQS) 

M ~ . bros - PartUo! 

Jeffp.rson de AgriaI _ PSD. 

Leite Neto c!lrelHente\ - FSD. 
Nt'~~"'1 .\lacuJa.n fVi..!e ·Pre.siden t:.! 

_ PTB. . ~'! Y q 

..T050 ~""';'1ino n'"leh\tQH _ UDN. 

Jn"~~'~ ,t ~larlnho ...:.. l'· ... ~fuel!.~-ª~

pre.senLacôa 

'''". Argem1ro de FigUeiredo - PTB i'lh. 
Presidente: vyUson Gonçà:i.!U Bezerra Neto _ PTB """\ Bezerra Neto - PTB 

PSD - , '\,' SUve.otre PérJcle.s _ PTB SU.estr. Pérlcle.s _ PTB 
Vice-Presidente: Leite Neto _ \175D Ed:nundo LevI - eTB Edmundo Lev1 - E'TB 

'\' ~ EuriCO de~de _ UDN Eurico Rezende _ ODN 
ltelator: Eurico Rezende - UDN'\:. .. Milton Campos _ UON ,I Milton campos _ ODN 
J..u'erson de AguIar _ PSD . Ii.,-\lOYSiO de Oarvalho - ODN ../' AloySiO de carvalho - lJON 

~onso Arlnos - CDN Manso Arlno,s _ ODN . 
Almo FontGna _ PSD JOS"l>hat Marinho - Sem Legenda Josaphat Marinho _ Sem Legon<la 
Artur VirgUio _ PTB Rau,'-,.GrulJert;f ~ Pequenas Repre.sen.. RaUl Gluberti - pequena.s RepreN17 
Bezerra Neto _ PTB ~I laçO,," tacO .... 
9.urélio Viflnns _ PTB 'I JÚ!~s l.o~~t:t _~_ Reqr=-n_~,Re~~:n~. JúliO LeIte - Pequenu Reprennw. 
JúlhJ Leite _ P'I'B 11".... o,;, ....... ç6eat- . - -,---

" 

" 

.. 



UNIDOS DO 

SECÃO IR 
= , 

""'10 XIX - N.' 16 QUINTA-FEZilA.. 23 DE JAm:Ir:O DE 196-1 

ATA DA 6~ SESSÃO, EiVI 22 DE 
Ji\NEIRO DE 1964 - 1~ 
SESSliO LEGiSLATIVA EX
TFlAORDlr~ARIA, DA 5~ LE
GISLATURA. 

PllESIDtNCIA DOS SItS. ~1QU
R,\. ANV:!ADE E RUI PALl\lEIRA. 

A!!. 14 horas e 30 minutos, acha ... 
,'am...se pret3e~lt.e.s Os Seuhoies SI>
nadores: 

Vivaldo Lima. 
Edmundo Le'ó'Y. 
.roaquim parente. 
Sigefredo Pacheco ... 
Menezes Pimentel. 
Dinarte MaTiz. 
RuI palmeira. 
Heribald,J Vieil'a. 
Leite Neto. 
Aloysio de ca.-n'alho, 
Josaphat MaJ;Ulho. 
AarJ.o t:teinbruch. 
Va.sc:ncelcs 'forres. 
A:..Irélio Vianna. 
MEton Sampcs. 
Mou.ra. Ar.drade. 
Pedro Ludovico. 
Bezerra Neto. 
Adolpho Franco. 
Il:ineu .BQrIlha,u$cn, 
O SIto PRESIDE>iTE: 

SENADO FEDERAL 
manto fim que me bas,cel nU questão i 
do "'. roem que ontem 'illscitei. RCfel'i-1 
ma ao Art. 158 do Regimento In
terno, cp.w diz: 

I. A sc::sào ordinál'ia. terá início I 
às quatorze horns e trinta minu-

Rlly carneiro, 
Ncgueira da Gama. 
Argemiro de Figueiredo, 
Arnou de Mello, 
Filnto MUller, 

. 003. pelo l'e!égio dQ Pl(mál'io, pre
sente..:;; 110 recinto. pelo menos de~ 
ze,s~:te 8.1.,3. ,Senadores e dUl'ará 
'no máxil!,1o qua~ro horas, salvo 
pro!'l'oga{'ao. 

§ l(), VerLfíc8.da. àquela. hora 
inexistência de número; o Pl'esi
dente, ocupandO o seu lugar, de~ 
cIm'ará. que não pOde haver LSes
são, de:!ignando a OrdHTI da Dia 
para a sessão seguinte". 

lt ~~se o a~·t go e seu pat"ágrafo. 

Q Sit. PrtESIDE>iTE: 

A questão de ordem suscitada pelo 
81'. senado,l· Auréli6 Viana não pro
cede. S. Exa. e51á, propondo a re
tifiooção d~ ata. 

OS::.. AURtLIO VIANA: 

LeIte Neto, 
Joaquim Parente, et 

Deputados: 

Theodul0 de Alb1jquerqu~. 
Newton Carneiro, 
AderJJal Jurema, 
Antânb Feli.ciano, 
Furt~cli} Leite. 
Franco Montoro 
Antônio CG.xlos Magalhães. 
AIDysio Nonô, . 
Cantídio Samoaio e 
LUiz vlànna.· • 

. Essa ,pe!egaçfi.Q. or;:nnizada por mO_ 
th'o de fôrça. me,io'f àS. véspem<s da 
realização do lUencicnado certame 
teve a. participação que era pos.:,ívei 
nOO Ixaba1l1os do. 52(). Oollferl'mcia In .. 
terparlamcntar. A rep.e.s:mtnção do 
U?sso Qrup? já havia dado, na. reu
lpa.) de. abril, em La'~anne, súa con. 

pvel. a Ql'd:!m. sr. Presidente. tl'lbuiçã.o no prep.'1f{) da. a;.;~nda d;}g 
. E.,'m, pôs en~ ctiscUS'3'ao a w~a, :.e,:ua;-: Cjur: S!~riaIi.1 discuUdoa na 

Pe~h a palavra. para IJec1u' uma 1'e- .e:.m_:lO de Be~ra~b, 
tif!ca-eã.o., O art, a que referi é a de. ,NOSS:OS ..• comPJUlheircs. Senad.ar FiM 
n' 158. IlInt.o MUl;er c Deputad03 Newt.on 

, O SR. PRESIDENTE _ V. Exll"j Carneiro e Franco Mon~oro, dcba,to· 
s~ l.'rport-Ol1 ao uJ.'t. 158. porém a Mesa r:1;~ os assuntos~ e~ p~uta, no RI.e
d.v."'.;~, nos têrmos do 3rt. 17, A ata /nano da conf<'l'd:lC'Hl. 
.... n'·~ I·('tíf!cada conforme o pedido de, _ Aos t~abalhos internos das ~QlU!.s-

A lista dL p:·e"'en;;::t. acusa o compa. ~. E.xa. i soes eshvel'um. pl'e' I'!nt-es, p..·wt~cipan-
recimcnto de 20 Srs. S:madol'e.s. Ha-' O Sr. 19 Secretário irá proceder à' do c.e- .F'-'.":l$ de1ltJf:?ÇÓes. 03 deh"""ldcs 
vendr> nllmero legal declaro abel'ta. R/leitura d0 expcdipnte. I b::l<;l!c;r03- d':""'-'O;TI?,C'1=; p~r3. ê.ss~ H:n. 
sessão. O 9 -I .' I Se"v.u de secre-l-j,:·:o. da Det.?;!l('_ãO' 

Vão ser lidas as atas das sessões e Gulnfl.r . 1 Secre.álto lê o sc- do E!.:n2~ 0_ func!cr::'!!'.o. Sr,- Al'~'hur 
reun:ão ant.cr!c"es. 11 ~ '. Levy S:-hlitte, q11e deu COl1U. com 

• EXPEDIENTE eficiência, da seu enc21'10. a:t:~~ de 
São lidÜ'3 e a,provadas, Sem de- ter ch~ad0 com certo 2h'.;lsO a. ... nel-

bates, as atas da 4!l se~são e !Wr. OJ1cio - do sr. Senador Rlli Pal- g;'a<:'lo por circu"'s~1""cira ~':::-:i""':'~s. 
nmniã.;), levl'adas em 17 e 20 de meil'a, de 3 de dczembrO' de 1963 - pcl'1- C8:n~ra. COll~p.-3-rl'Ceu O' fun .. 
janeirO', respectivamente. Apre~ent:1 a relatório das prL'lciuais ci-on?rio Anttnio- Cf'~:o Bp.-:-ro<;a, que 

O SR. PRESIDENTE: ocorrén:?,:r-s dn· 521,\ Conftrêneia. Inter- jgvalrn~nb se r',f's-inCl.llnl)iu a. C-()nten
parlamentar, rsz,llzada. em Belgrado to de sua mi.ssão. 

o Sr. 29 Secretário procederá à lei
tura da ata correspondente à sessão 
de 21 do corrente. 

procede ... ee à leitura da. ata da 
sessão anterlal'. 

O SR. I'RESIDE>iTE: 

Em discussão a ata. (Pausa). 

O SH. ,lUR"LIO VIANA: 

S.r. presidente, pt!:!co a palavra. 

O SR. PRESIDENTE': 

Tem a. palavra o nobre Sena.d~ 
!\urélio Viana. 

O SR, AURÉLIO VrANA' 

(Sôbre a Ata). (Não foi revistD 1JE10 
orador) _ SI". presidente, solicito de 
V. Exa. a retifica-ção da Ata no Que 
tange à oitação do al'tIgo do Regi-

• 

nos seguinte::; têrmos: 

13rastlia, 3 de d~mbr.o dtV 1M3. 

Senhor Presidente: 
De acõi'do com o a.l'tIgo 37 da Re

gimento d~.:;te Grupo, cabe.-nos, na 
qualidade de Chefe da. Delegação bra
sileira à S'2a Conferência Interparla
mentalr. realizada em Belgrado, npre~ 
sentar a essa presidência._ o' relatório 
das princlpfljs ocorrênoias daquele 
conclave. . 

Fazemo ·10 com sat.ir~ação hanra
dos com a m1s.são que, nos foi con
!erUIa.. 
~"c~â Delegaç5,( se constituiu dos 

seguintes G9,.ngres;.ist.f'6: 

Senadores~ 

Rui palmeira.. :1 
Ir.ineu Bornhausen • 

0<; COIUlté'S de Imp11ellsa de> Con~ 
gres5') env.hr3ill como s.ells- repre&cn
tant-es ao. concl:tve as iO:'i1i'.!1fStM Ma.
ria da a.raçe. Dutra e MarCQs de Fa
ria. 

As at!vida~a d!lt 52~ conf-crênc!a 
Interparlamentar duraram de 12 a 
2{) de setembro. E, n?, fL.'1aJ, fora!tl 
aprovadas as oonclusõe~. cUJQ. $úmu~ 
la acompa.nha. êste RelatóriO. 

Per êsse resultada se J)Od'e aferir a. 
import1ncia- e 9.. atualidade das te.."11as 
abc,.,.dn.dos no, mencionada cl'nclav.e-. 

EsGns conclusões de~,tm ser oferecl .. 
dns 810' conhecimento doS pa-rlamenta .. 
res de Melas as Nações on!'t,ieipantes. 
como preceitua'o Estatuto da. 'OnHi.o 
em forma de recomendação. 

Dia Q. dia. se fOI:talcre o prest·íglo 
dp, Un1ãp Intel'par1nmenu,T, p.e1n.s 

ad~õrs que recebe e pela. serledarte
c-om que a\>r~cia Q;:> a~"'~mtos d~ maior 
relevância para a vida. de todos os 
povos. 

Como so sabe, na. conferência, de 
BrBGília, para. suceder ao em1.ncnta 
Profe.~sor italiano. Deputado Cod.'\(,.c!
plsr..nclli, foi o Brasil honrado com a 
eleiçãO' di) D~ptltado aanieri Ma~zllU 
parrt Presidente do conselho Inter
pa1'lamentar, 

SentImo-nes- fel1ze.s em acentuar 
Que, embora fÔGSe difícil a funç§.{', de .. 
po oS de mal1dfi,tp tão brilha,ntemente 
exercido pelo Dt)putado co:tllcci Pisa
nelli, o presidente l\:tazi:iJli está nlan ... 
tendo. com n preciosa, e lncst!tnúvel 
callabeoração do Senhor de Blonay, 
Se'c!'etá!"io~Gel'al <!:l. União, aquêle 
mesmo Vi~Ol'CSO E'Sfôrço DO sentido de 
ampliar e consolidaor o pres~-lgio. dl.\ 
Org'an17.aç~.o, ti 

A&i.m, p~r \nsDl\'~~:\() de Pf~J.den. 
t-e ;"lanilU, noss:) Grupo. es!á desen· 
volv:>ndo 4'démarchcs" para. levar à 
U:\üã:) outf03 parl.'m::nt'1.rcs am;:,rlca
Dm!· oue nã-o a inte::;ram aind:>. alar .. 
;:;ando, dessa. fonua, a Ill:tlc:p:tç::'o do 
Grupo Interamericano. 

com Q estimulo. dêssc louvável es
fôrço, já. em- -fevereiro do prõ:óno 
Rno. se reunirá em wa~hin!;t·Jn a UI 
conferência. Interpal'lalllcntar Amcri .. 
Cl;.'lS. 

p.:ra e:ncamil1,.hal' o a:sant.a. foi 
rea.li~;:>1n. em E?l~:'2eo um:1 r.:un.50 
dos D:."!eznd'Js do:;; paL,"í:Js americanos. 
sob n p:c 'i:ên~ia do De,J!lt~do 
!\!azzilli. NCS5::t. reull~ã:: fo!'am n.o:;s;;.'n
tadas medid:J.s p:J.rn. assr~urar o êxito 
da prfximo.. rCiln:ão in~erpm~r'cnna. 
com ila!;i:!' no l'e!l~6:io a:;JreJ.::n~.ad() 
pelo Deputado N~w~on Cu:; neizo, qlle 
e:n comp~hla do Senador l\f:e;;u de 
Sá. pêrcorrea rccent~rne~1te Yár~Os 
'pJL:~ da All!51'1ca. 

vale consi~n:lr que gra.nde ~ a e.n· 
pC'1~O cio Grupo Nol'te_Am211.::ar.u. sob 
a. c!ire<':t'i.a dinâmica., do- Dermtq,d,:, sa-;"'lb 
Geol'r'e, para ga"antir prcEcuc3 re. 
sultadC's à Reuníáo da \Va.sh!r.g;~on. 
canclave que terá grande- si~nifkas.:io 
para. 00 povcs dêstc Cont1nente. 

Reuniéio da Coneelho da União 
Realizou G Oonselho duas reuniões, 

nos dias, 11' e 18 de setembro. Esti .. 
vemos presentes a. ePSaS l'euniêes, em 
com;>fmhia do senador Fillnto Mül-
ler, Ficou assentada. a escolha de LU
cana oa,ra o ptõxlroo encontro de abril 
e de Cop-onhague, para. a. conferência. 
ia setembro. 

Fora.m reeleitos os brasileiros tn
tegrantes do conselho. 

Estas, as noticIas que nos prtrecem 
interessantes para o con1"pcimen~o 
dru:; d1G Casas do congresso Bra'5P
lei.ra, 
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-E X P ED I E N T E 
DEPARTAMENTO DE: IMPRENSA NACIO:;AL 

DIRETOR· GERAL 

ALBe:RTO DE Bi'/ITO PEREIRA 

eM."'. DO .. ~RVIÇO Da PUDLICAÇaE:S CH'EFG o,c, SEçAo DEl: qeoA.ç.to 

MURfL O FERREIRA AL VES FLORIANO GUIMARÃES 

DIÁRIO DO CO,,!GRESSO NACIONAL 
seçAo 11 

Impro8&O naa oficlnou JO De~art6meoto de Imçrcou Nacional 

BRASÍLIA 

ASSINA'fURAS 
',..,~ 

REPARTiÇõES B PARTICUJ,ARES FUNCIONARIOS 

Capital • Interior 

Semestro ..... 0,0 ••• •• Cr$ 

.......... , ..... 
. Ext~rior 

4na • $ 0"'0 •• "' •••••• 

Cr$ 

,I 
Crr 

Capital fi Interior 

50,00 Semestro ........... Cr$ 

96]0 Ano •••••••••••••••• Cr$ 

I 
Exterior 

136.00 Ano ••• I •••••••••••• 

39,00 

76,00 

108,00 

- t~:)etuadas 88 para -o exterior, que serão sempre nnuais, as 
aS&lnatCrrls !,oder"\se-ão tomar, em qualquer época. por seis meses 
oU UIL l!.UC. 

- A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de 
es~!ar~~im~ntos quanto Ià 8U'3 aplicação, soUcitamos dêem preferência 
0. reme""a por meio de cheque Dl! vale postal, emitidos 8 favor do 
T<lsou:-eiro do Departamento de l,mprensa Nacional. . 

- Os suplementos ts edições dos órgãos ofictais seria fornecidos 
QOS assinantes sàmente mediante solicitação. 

- O custo do número atra.l'iado será acrescido do. ere O,to (I. por 
exorctcto decorrido, cobrar.se-Ao mais CrS OX-o . 

..,rUli.;'l. conclusão ressalta das' cOllGi- 2. Cabe-me, no momento e com sa_ 
ti~l·" ..... 2S que estamos .fxpono.o: a ne- ti.sfação o faço, agradecer' a colabo
cessidade de fazer-noo :repr<$entar ração sempre 'pronta recebida de VOS4 
nas retmiões e conclave& ~promovidc.s so Excelência e de seus dignos pares, 
pela Uruão Interparlamentar. Esta é, durante o exercício daquelas funções, 
aluis, a opinião dommante em outros destacando a entrega do Pàlácio Mon-
parlamentares, convencidos de que se- roe- para sede provisória dêste alto 
rão útels e proveitmos êsSes eontatos órgão e cuja iJistalação efetuei no 
e relevahtes QS areuutos que nêle se pI:iW1ptQ de 19ô2. Na Jransmissã-a do 
tratam. Cárgõ, .recordei a fjSli~ coincidência que 

o Sll. VASCONCELLOS TORRES: 
(Sem. revisão do orador) - Sr. prf4 

sitiente, 81's. Senad()rcs, com irrepre
en~í\'€1 coerência venho tratando há 
cêl'ca de um ano, nesta Casa, do pro
blema da indústria automobilística. 

Agora, quando poderc-'los grupos se 
unem press:onando o Congresso em 
a..esprestígio de uma m;õdida. do Sr. 
Carvalho Pinto, entendo que é o tn0 4 

menta de conclamar o smado a pres4 

t:gim' a medida do ex·Il,finistro da Fa· 
zenda que está cobrando e cobl'ou. 
c·omo lhe competia a dívida de.'!sl5. 
:U"I.p~-êsas para. com. {\ erário federal 
dito ordem de trinta b1Jhõ~s de cruzei
ro~. O Ministro da Fazenna inten

I rQu fazer a cobrança e agora, em am
Pla. e farta matéria paga, o Serviço
d.e Re!ações Públicas das emprêsas au
+cmcbljljsticas dirige-se a6 Congresso, 
0:1 ma':s predsamente ao Senado Fe4 
dera1. 110 sentido de que seja perdoa4 
do, qUê ntl.ü seja cobrado aquilo que 
i'epreSl."llta um direito para a Na0ão 
a pretexto de que industria prestoi.l 
'i:'alidcs bsn~fícios ao Pai.<;. 

A indústria automobilística p:-epara. 
um ardil atraves de exped~entes pou .. 
co recomendáveis que :.iUngil'á fundo 
CS cofl'es públicos do País. Grupos já. 
se encanegar3m da preparação psi
cológi.ca dec18.ran(o que. se o Con·./ 
gres::o ..:... no C:'lW o S:hado _ não 
aprovar projEto de leI de isenção de
finitiva. dos impcstos de importação. 
taxas aduaneiras, CoC., a indústria aU'" 
tomcbilística. entrará em colap~o. 
ANás, tem s!dü uma constante do gru
po da índÚ;3t:na aut.omobiIÍ8tic.a fazer 
exlgê,1CÜ!S. sob pena de paralisação. 
des::mprêgo aumento de custos, etc.~ 
sem jamais' colocar o público a par 
de seus custos. O que se 'sabe de custos 
foi denunciadQ por mim, seguidámen .. 
te, nesta Casa, .sempre na mesma li
nha de defesa da economia brasilei .. 
ra e com aquêle refrão que.faço ques4 
tão, mais uma. vez, de repetir; "ser 
contra a indústria automobilística ó 
mn crime; mas ser contra os lucrOS 
exceSSIVOS e extorsivos é um dever]" 

Tenho enumerado várias vêzes os 
favores governamentais, creditícios 
fiscais, cambiais etc.; falarei mais 

rne:;àvelmente. benefícios foram adiante .sôbre a tolerância dos favores 
plestados. Mas. em contrap3.rtida, fiscais concediMs ao grupo da indús
ccmpl"omis.ws foram firmadDs, e êsses tria automobilistica, através de decre
compromissos terão que ser atendidos. t-os, leis de prorrogações, assinaturas 
Não .será a· farta matéria pa.ga, pelos de t.êrmos de respomabilidades e que.. 
órgãos de publicidade. tanto na im~ jandos, tudo i~o que o povo deu a. 
prensa escrita e f.'llada cOmo na tele~ essa gente esperando um dia a retri4 

visada, que influirá no ânimo dos Se4 bu.ição na forma de veículos a pr2Ç1l 
nhorcs Senadores no sentido de se razcável e compatível com sU::t bôl\sa, 
p6rdoar uma dívida séria correta e' C , - +... •. t 
decorl'e~te dos compromfSs'os assumi4 ~m re~açao ~o~ au~omo:eLS •. en~o. 
dos pelas empl'êsas de montagem de aqUi, uma estatIstlca ~e dlz o segum-
fabricação de viaturas neste País. te: (Lê) 

.CASO DOS AUTUMóVEIS 

índice de NS\.cionalização 

Atél.7.957 •••••••••••••••• 
Até 1.8.95S •••••••••••••• 
Até 1.7.1159 .............. . 
Até 1.7.9liO , .•••. u ••••••••• 

50% 
65% 
85% 
95% 

A!entem bem que, muito embora o 
índice de nacionalização exigido fõ.sse 
de 95%, em 19-60, ainda. foi permitido, 
pelo govêrno e pelo congresso Nacio ... 
nal. im.portações de máquinas e equi4 

Isenção de Impost.os de Impor. 
tação e Consumo e Taxas 

Aduaneiras 

Lei 2.993 isenção de- 6.12.1956 at.6 
jUnho de 1959; 

Lei 3.768 - prorrogação a té jun~ 
de 1962, 

pamentos cOm isenção de- impostos 8 
tax·as aduaneiras, até junho de 1002. 

Vejamos agora, o caso dos Tratores. 
Dêsses tratores que estão sendo ven
didos a cr$ 1.500 mil; mais caros qo 
que o produto i.mportaào, 

Será, entretanto. de tôda convenl- me fôra' proporcionad~~ proC!1-ra,nd.o, 
ência que as delegações desigu:;..das COm as seguintes palaV"rM dizer do 
para as futuras reuniões o sejam com meu aprêço e do meu respeito por essa 
maior antecedêncift. para melhor Qr- Casa do CongresM, e, portanto, pelo 
denação dos encarg03 e tarefas que próprio poder Legislativo: f 
terã(· de desempenhar. . I ".- ,. :> 

TIvemos das Presidências do S~na- uQ EMFA. homenageado pelo índice de Nacionalização 
do e da Câmara o mals il1'e,;t.rito ~enado Ji'ec.€Tal, é hoje. o guardião 

Isençã.o de Impostos ele Impor 
tação e Consumo e Taxas 

Aduaneiras apOio nás providências que solicitE...... de uma das c·asas de maior tra-mOS.- dição na história política Brasi- ~ _____ -,-________ >.;-_______________ _ 
l!eira. - o palácio Monroe. Sob a : \ 

SâlOáêstes, Senhor pr€Sltl'dente, °d\fe; minha Chefia. processou..,se a mu~ Dec. 47.473 de 1959 - inicial Lei 3.963 .i.senções até junho de 1962 
rnen . rios que nos sen mos no dança fazem quase dois anos e 
de formular, cumprindo mandamento estamos cert-ot; que vimos corres-
regimental. d d à ·t d d t Receba VOS:5a Excelência ncss~ pan eu o magm u e O ges o, 
protestos de maior aprêço. R!lz cuja, confiança nos conforÍ(!, e cujo 
palmeira, presidente' dI? Grupo brasl- aprêço nos distingue. Ao despedir-
leiro da. união Interparlamentarr'.. me do cargo, proporcionador dessa 

Ofício _ do Sr. General d"t Exer- ventura, só .me cttbe reafirmar aos 
(..ito Oswaldo de AraujO Mom·, de 10 Senhores 'senadores, e, portanto 
~e dezembro de 1963 - COmll:nUHI. ha- ao próprio poder Legislativo, que 
ver deixado a Chefia do EstadO--:-Ma....=..or o EMFA não desmerecendo seu 
das Fôrças Armadas e agradece as passadO, . continuará velando por 
atenções que recebeu do Sen·ado dU4 ~ste t~miPl0 da Ii~erda9.e pátria e 
rante o tempo em que exerceu aquêle pela, cOIl.S<:llidação do· regime, elei-
cargo, especialmente no tocallte à ces- to pelo noSS() povo, por traduzir 
.são do Palácio Monroe para.. .sedi") pro 4 o seu espírito cristão, humano e 

1~ et::;.pa - 1.7.60 até 31.12.60 7<l% 
2Qo etapa, - 1.1.61 até 30.6.61 85% 
31} etap~ _ 1.7.61 até 31.12.6'Í 90% 
4~ etapa - 1.1.62 até ........ 9~% j. 

nec, 50.836 de prorrogação e pro.. f 
telação doS jncUces de 1wcio_ I 

nalização _ 

l' etapa até 30.9.61 
21). eta.pa. até 30.6.62 
3i} etapa até 30.6.63 

.. ' .... ,.; .......... 70% 
85% 
95% ! 

Pr~jeto de lei 4.457 de 1962 saIlei
tando prDrrogaçãÔ da lei supra. 
(3.953) at.é 31 de dezembrú de 1!lS3. 

- -' - - ___ o • __ _ 

vl::.ória do referido Órgã-O. cómo segue: pacifico." 
.' ~ , .; Instalou-se a indtisLria de tratores. concedendo-lhes prorrogação até atin-

AVISO N9 58S:tl.4S .:.. tp:i 10 de Aproveito a oportunidade para apre .. pej!o decreto 47.473 de 1959, com' agir 95% em junho de 196~. Pelo ex. 
. dezembro.de 1~ • sentar a Vossa ExcelênCia os protes- obrigatoried'.de de ser atingida a na- posto verifica-se que não'fazem outra. 
Senhor presidente· do Senado Fe w tos do meu profundo respeito. _ Ge- cionalização 95% até janeh'o de 1962. coisa a. não SelO aumentar preços e 

deralh neral-de-Exército Oswaldo de Araújo Assim receberam. os favores fiscaís, p-.edtr favores ao govêrno. Dar ao Povo 
Tenho a honra de informar a Vossa. MQtta. Chefe do ~FA. cambiais, creditícios, etc. .-/ automóveis. caminhões e tratores, a 

Excelência que, hoje. transmiti a Che4 O SR PRESIDENTEz -, Toda-rla, fUgiram aos compromi;-Sos preços acessíveis, em troca. do que do 
fia do Estado-Maior das Fôrças Ar-· assumidos inicialmente e o govêrno ·povo tiraram em isenção de im1)Os ... 
rnadas ao EXcelentissimo Senhor Ge- O Expedi-eJlte vn.i à pUblicaçãO. laCOlheu Como sempre os seus "la- tos, .não lhes pasiSa pela idéia. Estão 
~~era!-de~Exército Pery Co~~pt ~ .. I t.t.~ " p~lavra 9, PQbre S~or mentos'~, dilatando os 'prazos de ~a- agora, ameaçando colapso na indús4 
vilaqua. ~ VMconeelos Térrea. Q1:a~ ~~.to. ciona~ção através do decreto ~.83(;. ma. automobillstica. ~ não I!da 
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aprovado o projeto de lei em trazni
t.ação 11.1 "casa", legalizando" 1aen
ções de;:; únpos.tos c,!ucedidos med1aa.. 
;te assina turns de Têrm08 de Respon .. 
sabilidade nas importações de máqui
nas e equipamentOs pela. indústria de 
tratores a partir de junho de 1962. 
(Não veJo motivo para que se aprove 
esta llei, pois que, à época da vigência 
da. lei 3.963. junho de 1962. o indice 
de nacionalização atingido foi de 85%. 
ora para ser atingido, tal indica. já 
tôda a maquinaria necessária. a in ... 
tegração da indústJ:ia estava. instalada 
e fazendo parte do processo da pro ... 
dução. A complementação da nacio
nalização de 15% é geralmente, to
mando-se por ba.Se â indústria auto .. 
mObilístJca, feita por partes ainda nã.o 
tabricadas no parque de !luta-pêça~ 

exist-entes no pais. Ou mesmo. qUando/mil cruzeiros, para 1\ matriz. na Ale-' O SR. VASCONCELOS TURRES 
fa-bJlcH"los, nãO atendam as necesSl- manh,a. ~ !-- E~a.f0·1" .. ,;" '1"." .... + 
dade., cu. montadoras, Lo~O a ll<1CJO- O Sr. Ama0 Stc.,lbIIlCh - F,~l_l't: O .,1: ._._r~[o ~,a-na - ~ -:."J_~O 
nah:taç 10:;' complementar 4 ••••• ~ ....... cell~emente assinac.h ,1. regulo.l\l'::'lh' - :~~n-::,-I:\~ '-, 1.1<; laVDl'es à \1),\\,: :no\ 
(85% + 15% -lQO) não necês.slta de Cão da lei de remessa de lucros Pêl:J! aut.)mcb:lbtk:u. Mas, vem V" E:;' a 
maquinada e sim de maior produção sr preSidente da República, que eS.. arg'u01enta que s6 a Volkswag __ 11 \ n-

t.ava aliás tardando, de vez que" via para o exterior, por unid1.j,: '1" 
das fábricas d~ auOO-pegas. pron'n."'i,.,ão 'f01 aprovada., pelQ CQn .. ~icada no Brasil _ Cr$ 3QQ.Q0\3::r!. '''o Recolham OS impostos e taxas adu- ~....., ~ 
Mleiras relativO.! a.e .1:mportações de gresso N!i-Cional há m~lS. de ~no. O E V. Ex' acrescenta que n:ngu6U1 
máquinas retiradaIJ a partil' do se- Sr, PreSlden~e da RepublIca somente desco'.>riu ainda-- porque é um mis .. 

d á há poucos dias regulament'ou a ma-. . t . é . . 
gundo semestre de 1962 (quan o j téria. Antes tarde do que nunca. téno e, como mlS érlO, algo l~pe .. 
havia. sido atingido o indtoe d.e nacio .. Estaremos, entret.anro, no Senado dl netrável.? quanto custa. às emplês~3 
nailização de 85-%) mediante assina- sobreaviso para que não seja ape- que fabll~am aut?móVeis!. cada UlU
turas de Têrmo de Responsabilidade. nas uma. regulamentação para Co-llS ... dade fabricada. FICO. en,tao: 50!' per
Já têm a seu favor ao desvalorizaçã.o tar. Temos de acompanhã..la., fis- plexfdade. parll; que a md~trlf~ a~. 
da. moeda. Que mais querem? PQr ... ca.lizã.-la para ver ser realmente vaI tobflístiC~. brus11e1ra ou: a 1ndustna 
que o "CHORO" dêsses grupos não ser aplicada ou não a Lei de Remes· automobllIstica que fabnca cal'r~, nO 
vem precedido do custo dos seus veí- sa de Lucros. A verdade é que não Brasil, não entre em colap~o, ha ne
culos? O que, a~iás já. denunciei e se confia muito neste Govêruo que cessidade de mais favores. Mas, e::S8. 
torno a lembrar ao Povo brasileiro: assina uma regulamentação pam, em mesma indústrIa envia para o cxte-

segUida, não cumprl~la. DeVemoll. rlor lucros fabulosos, segunda Vc("~.a 

Fábricas 
f Custo médio 

lnd u.s tl'i al) 

I Despes.as em ! 
I 1982 I dividid~ 

Pela Produção 

em lUlida<les :;::: Cust.o 

portanto, estar atentos, para ver .se Excelência! Por que, então. ma:s fa· 
vai ser cumprida. Estranho entre vares? Exato. Estou apenas ap31 te .. 
tanto, que não tenha tido repel'Gussão, ando. para ouvir algumas explicJJ ôe~L_ 
na opinião pública, a regulanJ,?n~a~ de V. Ex~, que é um dos- conhcc.'ilQ .. 
ção de ~a~é~·ia. de tal impo1'_tância res. _ segundo· disse, refel'indo-f>f !l 
O fato Slg,?lflCa que o povo nao CGn tI,ma revista especializada, que a Voo.; .. 

I. conforme I 
Balanços 

I I fia na açao governamental. sá Ex\' aludia _ um dos conhf'-:!r~!o .. 

WlJlys ................ 1 
Volk~wagen ....•••••• 1 

~KW ................ 1 

bilhões 

CR$ 

n 
125 
li 

Os 81's. senadores se recor1am d~ 
que pedi, mediante l'equerim~uto de 
informações, o. custo de produção de 
cada veículo, e estarreced-oramente 
veiQ a informação de que o cwta re
presenta wn sigilo e não pode ser de~ 
vassado. 

Com base nos balancetes das em
prêsas e com auxílio de uma t:!quipe 
de contadol'es, pUde levantar o preço 
médio dêsses veículos fabricadu.s no 
Brasil, Sem contestação, irrebatlvel. 
mente se provou que a ma.rgem de 
lucro das emprêsas montadol'l-}.s de 
automóveis atingia às vêze.s até a ci. 
fra de 300% I Não pude ser conLesta~ 
do nas secçóes especializadas de aUe 
tomóveis nas reviste.,s. A única coisa 
que disseram a respeito· da minha 
atuação foi o seguinte: _ O Senador 
Vasconcelos Torres é hoje o nomem 
que mais devassou os segredos da 
llldústria automobilística. 

Essa indústria é necessáriD. ao Pais. 
Contra ela não me levanto. Seria 
uma estultícia, seria até indignidade 
e impatriotismo combatê~la. aomba~ 
to, sim, o.s gananciosos, aquêles que 
.se querem valer de lucros lmorais. 
COmbato o fato de se ver, a pretexto 
de legítimo orgulilo verde~amarel0 
o veículo apenas na vitrina. A elas: 
se média e o proletariado não têm 
P'OSsibilidade de comprá~lo, (J )moo~ 
to, portanto êsse contentamenrAJ rldt~ 
culo de lamber a vitrina, sem ter di~ 
relto ao carro que o povo bra.sileiro 
está pagando - como demonstrei no 
dia de hoje - através dos favore.3 
fiscais, cambiais e creditícios. . 

O 'r. Aarão steinbruch _ Perml~ 
te V. Ex" um aparte? (Assentl1nen
to do orador) - Tem V. EJl:l;\ t·õda fi, 

razão ao tratar .do problema do custo 
da indústria automobilística. Nã'IJ se 
justifica e não se compreende que, 
tendo sido ela favorecIda, enorme. 
mente, no Govêrno dQ Sr. JusceHno 
Kubitschek, quando emprêsas. várias 
aqui se instalaram recebendo os fa
vores governamentais - tenha t;it&~ 
belecido, no decorrer de tão pouco 
tempo, aumentos vertiginosos dos 
preços de carros, aos quais pràtic3, .. 
mente só têm acesso os priviJegi_ados, 
Dizia-se, antigamente, quando se tra: .. 
1lava da questão dos preços dus ear~ 
ros impnrtados da América do "'Torte, 
da França ou da Inglaterra. por i."'so 
mesmo inaccessíveis à. bolsa do l'emc~ 
diado que. com & fundação da indus-

diVIdIdo 
dividido 
dividido 

Mil 

48,,62 = 5~9 
5'.000 = 236 
15,544 =-:;46 

O SR VASCONCELOS TORRE~ res maIs atuais e profun~os de~t,a ma
- Tomâra que não mais est.ejamo~ téria. PreClsa ou não a l:1dústnR Q~e 
naquela fase tãó bem descrita num fabrica veículos, .neste Paí~, de nl.n'i 

Iconto da inlo1·tal Afrânio Pr.iXOW'/ favores? Se preCIsa de maIs fflVO"es, 
ICOllk'lVo., êle que no cais do põrto, um. POJ'que envia tanto dos seus luct·os pa ... 
(cidadão ao desembarcar tomava co- ra o exterior? E se não preci::.a dE' fa .. 
:nhecimento de uma série d..; ;t!is, de· vores, porque então se apl'Ov!ll' o p -o ... 
'exlgências, quando um ca-rregado1 I jeto a que V. Ex\' alude? 
lhe segredou no ouvido: - "~à') H O SR. VASCONCELOS TORPES 
incomode, porque a lei nes+..e Pdí3 _ Milito bem apresentada a qn!?!-'lflO 
foi feita para nã.o ser cumprida". de V, Ex~. O ex·Mi~'listro ct\\ F.?7~~1~ 

tria. automobili.'>tica O pl'oblemJ. seria Que não haja atualid.ade ~laqu~~le .be. ! da. Profe5.'ior Carvalho ~:nlo, ~ pa 1" 
superado. Infelizmente, assim não lo conto de fecunda lmagmaçao llte' I lista e portanto in~uspe-to _ pOl'r,ue 
aconteceu. Tive informações, hoje rária do grande imortal bn.sl]eiro! I a indústria automobí1istie~~ tem .... ']3, 

de que o próprio carro que vai ser O Sr. Aarão Steintiruch _ No caY' I' base justamente no E.~~'3no d? S~o 
fabricado pela Fábrica. Nacional de não houve fecunda imaginaç.lo; crn Pa!lIo _ l'esolv,cu .cobr:U' os t:tnt,'_,b.:.-
Motores, o JK, deverá custar. e..."U ju- 11h- d e' ~ mdl ~ a 
nho, cêrca d~ 8 milhn.oc. de cruzeiros. apenas a expressão da verdade. oes e cruzen'os que s, , .I. 

~ V'-"> ,deve ao erário federal. TodD~ 0<; fi:t .. 
O Aerowillys já superou de muito a O SR. V~CONCELOS , TO~REi.:Í VQre>; ccncedidos a seu tempo. n1 b.\-
casa dos 4. milhões e vai subir ainda - Na.quela epoca como h~J~ e,sLamo~ I Se da n3.c:on[l.!izaçüo pro~~'es<jj\'n c!JS 
mais nos prÓXimos meses de feverei- vendo que realmente a leI c ferr.a. ~o I veíCUlOS, foram atendidcs. 
1'0 e março. Vê V. EX8 que a 1ndús~ par_a esta! no ,papel. portanto" agl~ I Então a indústria, através seu Ser_ 
tria automobilística stunente favor~~ taça<> SOCIal .:-emante. que se .l'J;r:'IrI., viço de Rel?.ções Públ1o)s _ a exp e.'>. 
ceu aos que dela auferem lucros e c~da vez ma" 1;:;, Pl?dc!a te~ CO~s:'l,Le:l~ I são "relações públicas", vai se d?~
não aos bre.sileir06. V. Ex

a 
faz mui· c.a~ as llla.S ter~lvel? pal~ nos_ nest.e: moralizando dia. a dia tanto que :::':-0-

to bem ao encetar campanha desta PaLS, fazen:ws as leIS pala. uao be-.. .. ri.a ma outra ou .seia . 
natureza que certamente, conta com rem cumpl'ld"s lIa Ja c at fi U , ~ , 
o apoio de todo o povo brasU,üro e "l • "relações clvicns", llS3ndfJ-se a pró .. 
do Senado da República. Continuo dizendo que seria uma pr;a terminologia a1rteric3ns: ,·cj ..... ~Q 

estultícia., wn ato impensado, leviano II relations" _ apela para o paü·iotis .. 
O SR. VASCONCELOS TORRES e incorreto, Sr. Presidente, atacar .. mo patriotinno dos con~ressistas e 

- EXatamente. V. Ex"" transmite, se, para. ~ ~imPlesme.t;te,_ a ind.Ústriol õa~ autoridades administratiVas,. não 
com o seu aparte, a opiniã-O ãe todo uutomob-lhstIca. Ela e. tã-o fone que em beneficio do Pais mas sim do cor-
o povo. conta até com brasileIros q.,lu~ ,,0 po industrial sem base eCOnÓl11lCa e 

Quem pode adquirir carro, Senhor presta~ ao papel de testas~dt!~f.eno, I sen.l ~ase política no território onde 
presidente? Quem pode - diz multo ma~ r:gorO::iaIllente testas ':!e f!-~.n·J d? estão assentadas. 
bem o Senad-ol' Aarão Steinbl'Uch - c~pltaLS alIe~igt:nas que nao "em e~n O nobl'e Senador Aurélio Viana, 
deixar de reconhecer que t.anw.s ta- VISta, 0_ contl'l~U1r para a melhona ae, c~m Q argúcia e a visão dos p:.oble
vores creditícios, fiscais e cambiais condlçao ,de ~lda que é.o se,I~tido q~e ü.as econômicas e políticos do Pais 
não contribuíram pata benefiCiar LI se deve lmplimir ao ~I~en{), Qu~" qUe o caracterizam abordou aspecto 
POVO? . rem.! ~penas, o lucro faClI e ex~o.·s~yo sôb' o qual eu ia passar pel'functô-

Queremo.s automóveis, queremos e nao Só com base na desvalonzaçav . le t ~ , ". t 't-d 
jipes. queremos tratores, Mas quel'e# impressionante da moeda, mas tam~ rIam~x: e, e naO .quelO es"o aI r o ~. a
mos, também, que haja aquela mar .. bém como garantia precipitada de EU ~uUlçao da patlOna por~ue, S 'i: e-: 
gero moral de lucro de que falava. ~ão ganhar \) máximo, no minimo de tem. sld.ente, neste assunto, pletendo 1 ate 
Tomás d .... Aquino, porque. não é ad~ po poss1vel. O ultimo cart~cho, 
missível um lucro imoral como, no Quero continuar tratando destr. T!Uho aqUI, justamente~ as decla_ 
ooso, está provado que ex1ste. matéria num dialogo franco. I.leliz~ raç~.1s do president~ d~ Sllld1cato õa. 

Já se está agora, presslonanão (.I 

Govêrno, a pretexto da paralisação 
das fábricas. 
•. O Sr. Aarão Steinbruch _ Se não 
me falha a m.::m6ria, no anO _próxl" 
mo passado, quendo não se adqUIrIU 
mais carro em virtude da' elevação 
do preço ofereCido no me1'ca-dO, as tá .. 
bricas pressionaram o Govêrno para 
que êste, comprasse - sua prudução 
em massa. 

O SR. VASCONCELOS 
- E comprou? 

mente, as assertivas que tenho feIto Indu.stria Automobl11st1c.a, apelando 
aqui jamais fomm contestadas e ja- para o Congresso, especlfIoomen~e .pa .. 
mais poderão sê-lo, porque dis-ponho rQ O senado, em. t~l'mos dramatlCos, 
de -documentos sôbre os favores cam. pa.ra nosao patrIotISmo, para nossa 
biais creditíciOS e físca!s :;oncedi- compreensão, como se compreerud.Q 
dos 'e balrll1cetes que me levam a e 9a.t;J.iotismo n~ signifjcassem tam. 
fazer a indaga-ção de semp~: quan ... bém a defesa daqueles que pagaram. 
to custa o automóvel, o caminhão ou d~quelt's representados pelo povo. 
a trator brasileiro? As emprêsas não Na~ foi o GI)Vêfl:O que concedeu pu,'a 
respondem, alegando wn .sigilO, que e slmp!esmente esse.s favores. Foram 
deve ser quebrado, de qualquer maR ~ados a cus!a do povo, e, ~o entanco, 

TORREs neira. em benefício da economia e da esse povo nao pode adqUIrIr um vei-
dignidade dêste País, :ul0, 

O Sr. Aarão 8teinbruch - SIm. 
Agora. tenta-se fazer a mesma coisa. 
Tenho conhecimento, inclusive, de 
ql.fe, há emprêsas remetendo verda
deiras fortunas para O exterior. 

O SR, VASCONCELOS TORRES 
- Cito um exemplo em abono de 
sua tese: o caso_da Volkswagen. No 
ano passado ela r~etia, por unida~ 
de tabriootia pela Vol~agen - sede;. 
Karma,nghia (lU camin~ete - aoo 

O Sr. Aurélio Viana - Pennite Te."'!ho aqui as palavras do PreF'i-
V. Ex~ um a.parte? dente do Sindicato da Indústria. Au .. 

O SR. VASCONCELOS TORRES tomobilistica. de São paulo. em que 
- Com todo aprazer. a-pela para o congresso Nacional, pa .. 

O Sr. Aurélio Viana - O qlle está ra o Senado, e o Sena-do, Sr. presi_ 
consubstanciado no projeto a que V. dente, através de um dos seUS mais 
Exa se referiu no início da.-Sua ora· nJ(ldesto,s e até poderia ser maÍB pre .. 
ção? De que trata o projeto? Sem cU:o .- o seu mais modp.sto e humilde 
a sua aprovação, disse V, EXI?- se .não representante (Não apoiado) ficou 
estou equivocado - 6 indústria au· aqui .. através do expediente regimen
tom?biJistica do País pareceria., en .. ! tal do Requerimento de Informat;ôe1J 
tral'l?io em cclap-so. para saber o custo do automóvel, " 
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custo do caminhão, o do trator, e Da- tria e Comércio tem ciência dessa ta
d:\ conseguiu. bela e autoriza que' se vendo o veiculo 

nesponde.oào a V. Extt, são mais pelo preço -que se -estipulOU? 
fa"o;'r;.S, fav<ll'fS dobrados porque 're- Sr. presidente, parodiando Shakes
p'''' ... ntam o p~rdão de uma divida por peare: há qualquer coi.~a. de pOdre no 
l..,:o. próprios reoonhecida de trinta reino da indústria automoj)H!slica. 
t.~I.~Ó€S de cruzeiros! Dev~ u.> Pais, Vamos defendê-la. 

· olltravé:; Os ,suc.e.s'llVOS decretos que fo- Qual de ntLs, em sã eonsci':;n~a, de
· , :ram por mim citadO.i, na. base dos tn- sejaria a falência da lndús-~rla ,a.Uto .. 
1 .. dices de naeional e agora., à bas.e de :m-Cbllist~ca? Qua.l o brasileiro, Gue, 

,eme~ça. d"3 um colapso. Nâo há cola,p- abordando êste assunto, prttender~à o 
!" ~o, po!:que quem faz as propagandas feChamento dessa indúst-;;a. com o de

.-cpa. televisão, no râdio, nos jorntüs, sor-! semprJgo e fa.1ta de aplicaçâ,Q t:.:l m."o 
,,-toando Cf',rros, quem concede favores de obra já altal11ente esp2c.allz.:.da t-m 
e até agora eSSa. part-e que V. Ex-\' São Paulo, 1ilcluslve ,com um SfrláriO 
a.bordou e que será objeto de um pro- benl alto, prcporcionami.O bom p&dráQ 
_uunciamento meu postertor, e da ex- de vIda ao trabalh'ador? <2:u':"l Ge nós 
portação, não pode estar em situtl,:;ã'J preterlderia; que se estiolaSSe ou fe
_deficitária de mauflira a1euma, nem à nece.ss.e uma- ati\<ltl!!de de t.lllta im~ 
beira de colapso. ' portância económiea? Nenhum. 

seria um paradoxo, Sr, PrN~dente, 
pois sei que aqui em Bl'asllia. 1;0 meu Ma5~ qual ã.3 nós nM. t€.!n de erguei' 

· Estado ou na Guallab:"',ra, existem pes.- a \CZ, qu::.l o G;;naêo: que n.:...o te~u de 
· f"s-oas que querem comprar cat:r0 e en- ~:O~~'::t.:.ll", S<::ou.o.3.."'i1;nte, ~,~.:\:a o lu
'"' tram TI fila' Há fil para compra d<> elO .. hlcral, exces.s·\iO, e-:i:l. ..... _.~O e ~~ 

VOllW\~~gen, 'há. fila a para compra d~ de.t:.nw. aaqu::le~ que, ;-"?, ,m~astna 
Aero~Willys há fila pars compra do bl,,-.:>~u~ila. ai~On,aI:l a lil .. :" . .d .... 00 nos
D~~vemeg. e nem sempre " pro- :~:o pOVO' a ea:t<l. hO:f;l que PUSSR~ 
'óuçáo é havida com aquela !lOnesti-1 Ve;al.lOs, pO!' e::€:. nlr;,.>J, o .ca~o na ln
dade que deve marcar a fAbricação de dú:it'17.f1.e o.u~o-pcça,s oU 0.1 l: .• uU.5tna 
um produto, porque 'Q ganância tem l.:.lelahlrf:,l.Ca. \ eJ'>'·se que li, illD,1.L5tr~a 
prevalecido e é justamente esta -que, I neste pals, a p~;;:tDX",O do no.;i.:iO orgu
repetidamente, quero denunc:ar desta j1hQ, S'erve t,alUr.;ClU p:un. o meno~abO 
Casa. . e a po)r~a bt.:ft&leH'a. Quem ~áo Sl!.· 

, _ . be Que ha. inaustnat meta1Ul'gloo em 

= 
Sr. Presidente, ê.5te é um assunto Tive conhecimento, também do VOLo 

que marcou pràticamente, no ano .-profe1'ido pêlo eminente Conselheiro, 
passado, uma parte de min.r.a atu·n,-, '_ex.·ntput.aClo FeOe'l'àl por Ala-goa~. 
ção palqamentar. l:Q;s-. Gtm'les ôe Banos. Creio que 

S--; ~el:éncia. que representa naquele 
Repito· 'qU& : na{1a' tenho contra Conselho, a União Democrática N'à ... 

quem, quer que seja. da 1ndústl'la 0.'\,\.. e10nlll conce!t.;uou bem, eSCnll'€CCU exà
tomoóilístili6:;- J.>elo contr~:.o, acr~li.. tattumte o notSO pont,() de vista que 
t? .. que. no IDe!?' se ~nc(hl~ram !:ll'o,- ve ha-rmOniza p~rteitamente com o 
s~le:rOs -que .a~arn :mlLl!1~ ~se .. Brn- voto d ncb:re Conselhe1ro d-o no"~ 
8~lelrcs de gra~de,., tradl'ÇUQ .namona ... parttdo~' ,,30 
1,i,Sta _.e qUe alI-ocup.a.m c3.rgos, não. Não encontr.amos, por maU; gue eXli~ 
prOprla1ne~~ rC~re.Jentante5 d~ gru- minE.s,,;emos raz5"2s que d3tenninas-. 
pos i.J?ten:.aaoool5. mas ~ue p,al.S. ,ma sem essa suspensão, O motlv.Q in'Vo
e~rlênc!a,' p.eló seu Ur~nv? b.:m 'cado' para decretá-la foi uma re.<.;
podem chegar a um elltend::mel'lw, posta: que Q eminente Osv~rnador dA. 
~ara. que se' .p~a 'salvar n. tildústrls, Guanabara, Sr. Carlos Lae\?'tda, deu 
na.nüo ao .peyo aquilo Q.ue ~ p,;vo deu ao M:i.nistro do '1'rabálho T Senadór 
à.. lndü,stn~. e n&o pel'mitmdo ,com.o Amauri Silva. Mas q,uero dizer ao Se
se tem fe~tD, ~~ . ~gora e, r~PJ.to a na--c'!o da. República e,à 'Naçã-o que ne
frase com que lmç~el meu dlS,Eurso - nhum elemento ckl. união Democrá
lJ!le. os veiculos fIquem ape?as nas tica Nacional se 1evantaria ou pro· 
vltrmcs, e,. lambendo a vItrine, _ a te.staria, contra uma decisão do Con
classe méàm, ,e o pl'OletariadJ nao selho de Teelcomunicaçôes, desde que 
tenb.a~ j)OssIbIlidade de t;ossuir o ela estiv&se rigorosamente adstrita à 
teu velC1J]o. -lei e que fôsse lillla expresst..'J reite-

Ser contra e. indústfia automob1- rada .das suas deCisões. Porque em 
listica, Srs. Senadores, é um imper- verdade~ a lei a. todos deve abranger 
doã-vel crime de lesa-pátria, Mas e' não apenas a alguns. 
calar diante dos fatos que aquI trago, Mas 0- es4'anhável, Sr. presidente, 
com documentos· e leis Citadas. Se- é q~e a Rádio Mayrink. Veiga -está. 
nhor Presidente, seria imperdoável P.o constantemente s .senriço da :mbv:er .. 
modesto representante de um EstAdo são no Brasil. Veículo da propagan
de pequena área 'geográfica: que ~tn~ da subversiva do deputado Leonel 
te também êsses problem"s e não Brizzóla nunCa o Conselho de Tele
podé deix!lr· -de denun..!iá~los repetj- comu.nicações tinha tOT.la.do qualquer 
damente à NaJ;áo, , ,decisão para restringir a .sua atitude 

sr. presldente, tex.m0 em m~o.s um Sáo Paulo· que viVe nas (;l'ôn.c~s do 
qu&~ro que le.vantei com e:e.uentos "society" intetua-cional" d:...ntiQ lnClu~ 
colhidos lllcluSlVe no Senado. AB em~ Slve uma fa1Sa impressao do povo br~ subversiva e prejudiCial aos interêsses 

do Brasil. presas me mand.3.l'~ os b~lançcs e .slleil:o? Quem nuo sabe da h,stõrla Voltarei ao assunto com. maior 
OS,b~a'ncetes,~e por estes fw ao custo da.s amantes de Baby Pigmitarí, que abundância de detalhes, nQ certeza 
me~lo do velCU1() fa'l:tc.ado. Tenho ganha à CU5ts, do met.alúrgico de 8[0 de que o Senado, no- instante em que O Sr, Aarão Bteinbruch - Per
aqul wn ~eq~e~o q~ad~o, - ~fa.briCO, l:'aulo, e em 'nome da OPA viaja pa,ra abordo a matéria, t-erá, a atenção mite V. Exilo um aparte? (Assenti .. , 
custo méalD lnaustIl,al." desp-P' ..... a. 1962, os E3tados unidOS, para a Europa ou voltada para a pressão que se faz, no menta do orador) Quer _me pareee-r. 
C0n!0rme bal.a,nÇ<). dlVldido pela prC?~ para outros pontos; ao mllndo. dando sentimento do ptrdáo .da dívIda de pelas informações que até então ob ... 
duçao de UDlOSde,,? que, Sr. Pre.,sl- a. falsa impreSSáo-Ue qUe no Brasll fie Cr$ 30.000.000.000.00 que a Indústria tive, que a decisão do Conselho é ti .. 
dente, em Gonta~lhd.3.~e, ne-cessà-rla- ganha .. fácil'! automobillstica deve ao Pais. gor.osamente certa, de vez que foi in-
men:t~ tem que_ d,ar o çusto." '. ,Sr .. presidente, Baby p.gnatari é Vamos, através de emendas: e de frin!}iào artigo do Código de Teleco-

!VlllYS -: ~~p!;SRs, ern 1952, 28, l?}- \ um exemplo entre outros, de persona- convooot,ão dos Diret.ores, deoater o munlcaçóes por parte da 'Emissora e 
lhoes - dly.dido por 48;362, ? ~i.l~~0 l.dades ~c.onais e inte1'.nz:.clOnals que as%unto, e os que forem !l3.triotus e da ·T.V. Tupi. E:ntretanto, soUdart .. 
da Ael'o-WIllys sfl;l po~ Cr$ 57J.OCn,OJ. eu poderia citar como uma. afrOnta, brasileiro chegarão fi um acôrdo: zo-me com v., Ex- aO criticar o Gon· 
~ Senador Aurél~o Vlana, hl\ .pouco, I visBndo, justamente. demonstrar a Não estou aqui, Sr.' Presidente, p~a selho que USa de dois pêsos e de dU3.5 
thsse ,o ~teço do Aero-WIllys, Ja qua• \ minha tese de -que à custa dêsse or. uma Delenda. Carthago e sim para medida.s, que não censura outras emis-

....... se ... atmgmdo li; cS-S, a dos quutro mi- gulho. dôoS.se patriotismo verde e ama- falar _ CQmo todos os Srs, senado- sor?S e outras, T. V. quando fazem a 
lhoes de cruzelTOs. r,; .' ~ ,', relo, alguns ganhlJ.m demws pâra des~ res de resto ~ - em nome do povo propaganda do Govêrno contra o Con-

WOlkSW,agen -; ~~,D O,'lh,oes" thv-tdu3.o I perdiç.ar; a pretexto do nome de uma brasileiro,' que viu .crescer 'a. sa.'\ in- gresso Nitcional. por exem.plo, Da-! po"t' 
_ despes~ do BaL·"nço de f962 - por industrialIzação que, 'de fato, nos ar.. dústria. automobilist-ica com o,:,gulho que. me snUdar1zo com V. h'XJ;L. Se (I 

53,000, da o custo de CI9 276,OiJO,~. g"lh·. e· -riue temos de delender, mO" t to Conselho ná9 Usa de imparcialidl1.de , 't _ -.. e que, en retan ,~abe ~ue o homem n<- d e I . te 'd do ' 
Tem qUe mandar 300 rol! plira. f{)I{;\.. que ,'nte,'nameolo DO" 'h"n,,'lha e nM d <MJ ev 1'1,& r a ota e.l:Sa provi~ ".. " ~... ....., __ Q povo de remun:eraçãQ sala:rial •. o den I t" d d 
EfetlVJIDente, tem que .co:;,rnr o. Pl'c:-"cn'.'lloolho.' , c a re lran:Q -o ar, por 24 horns, 

I .. ..."'.... homem ·da clas:;e média e mesmo""'" R'· W, que Cobrll. muito nlÍ'''s de doIS m _ . ,';\ ,,-.v e Q i:W.l0 Tupi, muito embora 
lhÕ1 I • B"aby Pighatnri é b homem Que -8nl1~ outros bem remunerados não {}Ol1em os conceitos eroitido..<;. por essa emis-r::&W. Oito milhões; DefiP' e.sas eu bblíza toâ:os os outros que saem dêste adQUirir um càrro. pelas e'Klgência.s soras -não 'es~jam de acórdo s com G 

. d ·que sé fazem e pelo seu preço -VUlto- fi'! ~ m t 'tU fI 
1962, ccm!arme o:.'llanç-o, dlvialdo pela Pais e vão enl cruzei~o pelo Me iter- sC). IsSO sem !alâr, eVidentemente,·de •• ~u pema en o POl. co e fllosó ~co. 
produção em un~dades, 15.54:4, oU 'se- râneo para Mônaco, paris, w-,1dres, desonestidade de ale:u1TI.a9 empl'êsas dO SR, bAtNIEdL vKR~~1m. -Ao:rn-

,la o custo (inl'oxih1aào, h,o \'In\) pas:. e.Walljal· nOS grandes cabarés de No· ~ ei)O O apar e e . .X:..K ê V, :J!.'jcce-v d qUe fabriêatü 1)t.età-r-iamente as suas l'n" ., I!. i:iado por unIdade, 54.6 nlil cr~',zl4ros. ve, Iorque, E o fazem, ,sr, Pr,\;,si eilt-e, 'viatmaB: t:: ,ela n3., exptess õ geral, tem ':Oda 
Um DKW ou um Belcar. à CUf-ta àa mÚ!:éria, da fa.J.ta ne ves- a raz~o, Votam'O:S uma lei 'iustituinfto 

Então, Sr. Presldente, os lucl'óS qeu tuál'l.O decente para ° tra.')alhador tne~ ltste, . entretà.,ntb, é outro asst1Dto Ó t?~i~o de. telec:orilunicaçÕf'S; e, M 
estão obtendo são -efet-ivamente imo~ talurgico. que deixarel pare, ma%s tarde. Hoje. asslm 1Izem-os. devemos estar adst-ti~ . 
:fais. E êste 'Govêl'no e êste Oongi'es- ft..3sim, também se verifica na in~ o que me traz à Tribuna, ,é chamar to~ a"Os .préceitos ql1lé votamos. Tôcta 
So não po-deln p~rmitir que D p.·oje-:. dústria automibHistica. NOIDP's não a atenr.·6.o· do Senado Federal para. ~ez q~e u~9, Tv ou um rádio infl'in1n. 
te que vtii ser votad-o aqi.Ü, M-nS.Q t'm quero citar, por hora, maS quero ({1- a pr~slio qUt"! se está fazendo '.no seil- os prmcípIQS par nós estabelecidos 
breve, seja aprovado pUta e -s:mp:es- I zel' que, 'não obsts.nte e.::SQ insÚltrla ti~o de votarmos R matéria, Ma.~ ~ã não temos nenhum dire'ifo de n<ls 1n~ 
luenté,' sem exame ma',s detnHutdo. ameaça entrQr em- colap!o, não f'n~ nao se vai votar em. silêhcio, Ténho su ...... gi-~ cnntra' a_ IJ1rnição contra e)aa 

trnrá, pm'que muitos das seus dil'eto .. emendas formuladas para, na- ,devIda estabeleci~~s. Não sei se, nesse r.3.~). 
AQ.ui, Sr. preS-idente .. sc f,J,lr,rá -de· -res oste:atam fort\l'ü9.. e -afwntam a o{lOrtunidade. apre.';entar, Concl;ú-.àa- .s~ c9nere ... -aa. a in!-ração. Pelas tnt~~~ 

Slllceridad'e para;sincer1dade. Venham miséria dô 'povo brasileirO, rei, então, Q todós oS Srs.- S~nndc" "~~çoes que fe:nho elas, não se'''''-dl":ÍB-
aqui Os home-ns da i·.1dú...<1-ri.1 au:obi- , res, de,sfl.paix.ona<to.mente .. Nã.o estOll caram; .. mas~ admitindo qu.~ ';'i! 'Uves .. 
lf.st:ca. e ccllte$tem oS seus tH~.hIlÇOS, O povo brasileiro e.:;tá elll difiem.~ çontra ninguém, não estvu Contra a s~m cc-ncretJ.zp.do, perm~.cv' ... 
ru, qrou'~(p~t;?:,',,~e,nt~~. c~l~êê;~ dh,.llac~~f~ dS.4es de i1.dquirir o que. em pa.l'J.e~ lhe indústria. automobHístie~;, estou, -úrii- Pl~otef.to P8-'a ,falta de, :€qUi~ad~. meu 
t:: '"' v ......... ~ v u.... t pertence. OS veiculos est-â<l adorme- ca ·c ex.,clusivamente,' a farol' ,do Emj1dade Sr t:' 

,_ d.3.. unidade fubr:d~qn. Entrct.:m 0, cen.do· nQS revendedores, mâS", os ga- Bra~1. (1ifuito õem.,' muito bem.) reg "s:"~ad~1"'é~ , ..{.~esidentp. e Senho-
~, ê.s~e Justo é 'onütiuo. TI.VC1'2.m qUe me !'~àll.cio;scs n5.o re-dUtelÍl os seus Iucro-!\, . .... v~ .~;-"'e fndiscuUvelmf'nte - A UlU..q,' g-raJ1-l-/ .- ' 

remeter os balaneOo5: Hás. hão êj~s, nem mesmo ~e.stabiW:am os preços. O SR, DANIEL IiR.IEG-El1: rem'a;- -ltf:' ,~lrtude.. O, Imper,aclo-r 
)n9s o GElA -'- is.':e GElA' que é umà I PrcfCleIí'l, 'COul Ó auxil!o L.01l mllvs--bl'li- . . ,.:' _(1 a;~ Aurélio, ô extraordiná_ 
rep"rUçflo fantasma. qUe é uma ré.. sUe!ros nó govêrno, ttatar da colo:;n- - Sr·, Pre.s1dente, peço a O<il~vr':1 1.oQ M:~t,:.cy Aurélio, já quase moribun_ 
pal'tiç5o qUe e1dste às v-êzes. Qu-a~o ç5.o do produto, nacional no Ulerco.da como bídér de 1!loeo,' 'j" ~~U:t.jdO o seu or~ci~l de fila f-oi 

-éçnvém, existe; quando u10 ccnrém, externe, através da ALAtC. O SR. ~RE3IDENTE: .cc~!Jrr a stnha nos ultnTIos dias ae 
nf..J e~iste. Ale~a que o OElA. -Gni- Srs, Senadores _ Estejam cer.tos -'_':- ~~: vida, respondeu~l.he: "eaüldade" 
po EXecutwa da IndúStria- Autou1obi- que farei o'que puder; fn.reLo impos- ~. Tem a palavra 0- Sr. Sens.do: "_letivamente7pcrê!em o resp"i.to, per~ 
lI..st:c.9, _ Só lmpl{1.'!:t'l n in1u::tria. sível para impedir que s.e expol't.~ u_m D<.'lmel Kripger, como'Lide! de' Blop:-ó. ,dfm a est~m~. pe:rdenl a admir~cã~ 
-outlllS."êz.es,,'pí1rEi defender o numen- pl'o-dltto cujo mercad-o Inte:rno ainda .' - .p... ... ,r-,?; - aq~êlês que l!a.o a,gem COm e-Quidade. 
to do CUSto do \'t"lcti:o. () GElA e~ls" liàó foi supridO. O J':il!. OA:l'UEL KRIEo/~,.~ ~, O S.enh~ f1a~ão st!Jin'~~uch - Agelll 
,ti... . R~ qui-serem eXXlGrtar pn.re, ms.nter '- Sr. Presid~n"e ~"';4 , ". d"" com mw.erH.nClg,. in~lu';;l,'el _. • _ " .... , ".;;.. ... Sena Ol'e..~f "O SR DANTE' KRIEG- p. 
. é1i~g,aín6s ~6 nnnio de o Minlt.t:o o alto tlrcro' que ctmccrdem entao tJ.leo-ou a-O meu t. G-n,t.-r6-.... )...- t ' . -.,....., ..:.I l'--,rl.> - or l"~ " .' ...,., ) ' "'- .. ~ílnen.v que--o l"'sb quPtO acentuar ó meu 'ó~ to 
tln inctústti4 ê cóffiéroio. perànte ti. !:la ,l'eduçéo dfl t . .arif&: alfandegária CDme :10' Nar.tona~·~e TeÍe§o.'1mn-iêa- ;0 'êr:'" - t ta t '- m Pl~" LOS 

'Câmãi'a' doS De:putadãs~ deelRrQ. que [j~ra, im:po.rtarões de carros ns~do,q. cfj<;>.,s l'~lveu ~á;?-frir a su:spértsÃ:o '··'r· .r ,~e ra m~? v-e~s-o. PO! f'.~sa. 
-Íl§:o' tlnlíâ elêinerit-es.· ri->ra di2En'''' qú~l àtra""'ts de SirididttdS e :)rgfio;:, 011- 24 heFas; dQ,-",,·n.~· 'n- . ,'d ";,,,~, de,<;enh~ada e~ Cl'IIp.l??Sn hl??tdadce que 

1-'''' " ." •. f d'" n .... ;:. d ~V! - '..1"....-':" ~q d<i ·3.m~a(() fi ",e,~- se dá à Rl'íu!o Mamnky Vein-a pan.· 
Ó' düs!à do v~.:eul0"- nadán!ü; E ('(jn)~. maIS, umca or!UR:" e.. :tep_'> .... q:1 J; Soo-- e., \Y ~ -tM;tllÓ"'" 'Íup:t- do· Rio' (te nu trnn niifu t6..f';... .. ,: ~~ '1" .,.' 
é, ent,o, que o Minist"ério da Indú~~ frota de automovets e.x4Svcnte.s . ,Janeift)..F e .s - ~ uuS o~ OllV!n es uo y - ,. ...:,.:;;? _ Bra-sH a. p!'egaça-o revol'JC.lon:\:·ia e pela 
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restrição q,ue Se impõe a uma.. cadela da re;~rida. portaria, deveriam aer 
de rádio e. tel~visão que pode ter er- afastAd<Js ésses elementos para. Sel'em 
Irado transltórla oU momentâneam~n apr.óveitados os concursados. ou en
te, mas que, indiscutivelmente tem. tf.il~ que os mesmos se submetessem. a 
p::estado serviços à causa da demu· . concursO. Divero trinta dias .já. se 
cracia e da liberdade como a RárUo r" passaram e até a. presente date. os 
Televi~ão TUpi. Instítutos não cumpriram a port<l~ 

Sr. P:esidente êsse proc<:dime'At.o ria. 
tnz uma. pl"D!unda m.quiet~ção aos Que autoridade tem pois' S. Exa .. 
dernncrataf:', porque êles senter'.-( Que o Sr. Ministro do Trabalho, de ditar 
parte do Govêrno um tratam.e::-.tt.n "pro~ nonnas para as in."tituiçôes, de vez 
fundamente desigua.l, de ma: ..07 liba que êle é MimGtro dO Tr.lbalho e 

• dade e irresponsabilidade li Aneles que tta p~ev-idélle:a SCClQI? 
tramam co::ltra as institl-.tiWes rep"!l~ 
blicanas existentes no F JNl.Sil e uma Fiz a êss~ 'ProPÓ3~to. também. Se~ 
proteção desmedida, df' ,l:::ubida e in~ nhor Pres::dente requerimento de in~ 
justif:cável àqueles qV.é atentam con~ fcrmações que não me foi respondido 
tl'a a Vigência dessaf'.! tnsUtuições, no prazo tegimental. R.enovei o pe-

Fica, ;;:ortanto, re 1..L~trado nos Anais dido, pel'g'unbando se ~á foi cumpri .. 
do Senado Federal, I) protesto C!rUO'! fp,ço da es.:a portaria. Se nao me ,fOr r,es~ 
em meu nome d~ meu Partido e em pondido, no prazo que a leI e.ssllla 
nome de tbtla.s M conciências libet'ais em casos de.3Sa natureza, serei for
des.ta Naç§.o, oom exclusão de partldo< çado a responsabil!ZEtr a autoridade 
e de credos, porque, nesta hora torlos que não cumprir a lei~ mesmo por
.estamts irm.alY.tdos pata d~iender a sue parece esttll' sendo normal nos 
sobrevivência.. da liberdade e das ins quadros governamentais não respon
tituições rtpuhlicanas no Brasil. der a. requerimentos de ~nfotmações. 

Eram es~!l.S as palaV1"as que u cons, 
eiência me determinava, e que profen Isso se justifica às vêzes pela mU~ 
com ., unção de quem crê ~ eterni~ dança quase mensal dos' MiniStros, 
dade do Direito, porque s6 ele. J:;ode Mas reJteramos o pedido e queremos 
60brevlver no CRO;; e trflçar rumos às o pedido e quel'cmos ver se algumlJ. 
naçÕe.3, (Muito hem! Muito bern!) providência o Govêrno toma, se 

, O SR. PRESIDENTE: _ realmente atende aos l'eclamos dêS-
Com a na,lavra o Sr. senador Aal'ao ses copcw'sados e os faz admitir no 

Steinbruch. serviço público, lUua vez que podem 
, . ser preteridos por outrM pessoas que, 

O Sr... A.ARAO STEINBRUCH: inclusive sf oolocadas em ~ertas fun~ 
• ·(Não foi revisto pelo orador). - Se: çõe.s sem o mbimo conhecimento, sem 
nhor Presidente e 8rs. Senadores, ja a minima aplitl"o. I 

por diversas vêz.es temos reclamado Essa era a reclamação que queria 
desta. tribuna e inclusive formulado fazer, esperando que desta. vez po.s~ 
requerimentos, de informações às eu" samos ter uma resposta do poder 
toridades competentes, no caso a ,pre_ Executivo. 
sidência da República e o. DASP s~
bre oS motivos que determmam a nao 
inclu.são, n".'i . .}uadros do Serviço Pu
blico de milnares de pessoas ,que se 
submeteram, em tôdas a.s reglões da 
Peís a conCursos públicOS. 
~úste um decreto que vem ·sendl? 

prorroga.do, autornàtica~e~te: pelo S~ 
nhor Presidente da Rept.bLoo.. prOl~ 
bindo de modo terminante as admis
,sOes no Serviço Público, Entretanto, 
êsse decreto sOmente existe no papel, 
de vez que. diàriamente. são nomeft~ 
das dezenas de pessoas que náo se 
submetem a nenhuma. prova de ha

..j)jlitação, que não fa.zem sequer cnu
durso de títulos. 

Ora. à.... vêzes de !Sê eonvir ~ ne· 
cessidade urgente para preenchime~ .. 
to de determinados Claros nos Qua .. 
dros do Serviço Públlco pode deter .. 
minar a nomee.ção de pessoas, sem 
a exigência prelimInar do concurso. 
Mas quando existem milhares e mi .. 
lhares de concursados. a mediçls não 
se justifica, porque c,ontra,ria, €I. 
Constituição federal, a lel. Ol'dlllárla 
e a. boo. norma. da .A.dmlnistraçáo 
do Serviço Público. 

Há bem poucos dias, recebi uma 
delegaçá·o de pessoas modesW,s, que 
tinham vindo em comisSão ao Se
nado Federal. Eram representantes 
de outros COlegas seus que, a duras 
pena.s. após ingentes esforçoS, se tj, .. 
nham submetido a concurso elo .. 
grodo aprovação, Pessoas carentes de 
recursOS, que trabalhavam em servi
ços particulares de dia e estudavam 
à noite viajaram muitas 'Vêzes de 
uma região pare. outra a. fim de se 
inscrevel' no concurso, pagarem a. 
taxa de inScrição e até a presente 
data não foram a.proveitade.s, en'" 
quanto outras o foram em virtude 
de apadrinhamento político, de fi .. 
liação político· partidária. 

Há pouco tempo, as instituições de 
previdência. social nomearam milha
res e mi!hal'eS de funcionári03. O 
Sr. Ministra do Trabalho, sen'ld-or 
Amaury Silva. nosso colega da re .. 
presentação petebista nesta Casa, 
baixou portaria, determinando que, 
em trinta dia.s da da.ta da. expediçáo 

Quero, ao mesmo tempo, Sr. Presi~ 
dente, aproveitando o ensejO, apre~ 
sentãr as minhas congratulações ao 
COngresso Ba tista. instalado ontem ~o 
Recife e que está reunido. até O dIa 
29 fazendo votos pelo seu feliz êxioo .. 
(Muito bem. 

Compal'ecewl. mais os Senhores 
Senadores: 

Adalberto Sena 
JO!::~ Guiomard 
OScar P<:'\S$os. 
Arthur Virgílio 
Zacharias de AS3umpção 
cattete Pinheiro 
Lobão da Silveira 
EUgênio Ba:rrQZ 
sebastiãO Archer 
Victorino l<7:eil'e 
José Cândido 
A::tôItio J iC 
Wilson (JQnçalves 
Dix-Huit Rosado 
walfredo Gurgel 
RUy Carneiro 
Ârgemiro de FigueiredO 
João Agripino 
Barros de Carvalho 
Pessoa de Queiroz 
Ermírio de Moraes 
Sllvéstre Péricles 
Arnon de Melo 
Júllo ',eite 
Antônio Balblno 
Jefferson de Aguia.'I' 
Eurico Rezende 
Ra.ul Giuberti. 
Miguel Couto 
AfOll.! Arino.~ 
Gilberto Marinho 
Benedicto ValIa dares 
Nogueira da Gama 
Padre Calazans 
LIno de Mattos 
Juscelino Kubitschek 
José Feliciano 
Lopes da. OJ-sta 
Sillnto Müller 
NeLson Maculan 
Mello Braga 
Antõn:o Carlos 
AtfIlo Fontana, 
Guldo Mondin 
Daniel Krieger 
Mem de Sá (10)_ 

O SR. PRESlDENTE. 

Não há mais oradores inscr.aos. 
Sôbre a ·mesa, requettmf'A,tos q112 

vão ser lidos pelo Sr. Primeiro Se·· 
cl'etário, 

São lid{)s os fJégrunte.s: 

Requerimento nq 1, de 1964 
Requer ... moo sejam sollcit.ado'i a-:> 

P-oder Executivo, através do Mini.s
tério da. Viação e Obras Públids!/us 
seguintes informações: 

1) Qual a situação tnanaelra do 
Loide ~3s!lelrO, nos ú:timos três 
anos, espe-cificando-se o superavit 0'1 
dej':cit ~pU1'ad<l, por exeu~ício, a partir 
de 1961? 

2) Quantas unidades tem a emprê~ 
sa em trá.fego, e quantag Il'l.IallsadAs? 

S) Houve inquéritos na empr€sa, 
nos últimos três anos? Quantos? 
Quais os motivos deferminantes de
les? Quais as conclusões firmadas e 
as proyidên-cia& adotadas em razão 

dechnenro pela. .r::mla. gentileza dos 
Qutores dêstQ. notável trabalho, em 
edição muito reduzida, de inegável 
utilidade p:3.ra a Bibloteca do Se
nado. 

Quero que V. Exa. me permita, 
Sr. Presidente, enviar à Mesa a fim 
de que tenha O destino competente, o 
exem,lar por meu intermédio. Que
ro, também, 8:gradecer e. V. Exi.. por 
me ter pelT."'ttidOo no dia de tIeje 
ocupar novamente a. Tribuna para re .. 
gistrar oferecimento de inegavel im
portância para _"'\ estudiosos do DI
reito, nos seus d:~:relltes ramos, que, 
nesta Casa, têm assento. -(Muito 
bem). 

O SR. PRESIDENTE: 

Não há mais oradores Inscrito" 
(pausa) , 

Não havend{) quem pe~a a l'aJnvra 
vC'u encenar a. sessão designando 
para a de amanhã a .seguinte 

ORDEM DO DIA 
Sessão de 23 de janeiro de 1964 '::elas? 

4) No orçame:lto da emprêsa !lá (QUinta-feira). 
verba de publicidade? Qual a dotar,ão VOTACAO 
respectiva, por exercício, nos últimos .. , 
kês anos, e quanto foi efetivamente 1 
gasto? A ' Votaçã,O, em turno t1nieo, do Pio'-

5) Manté,!11 a empre~a êsCritório ou jeto de Decreto Legislativo nQ 29, de. 
representllçao ni) extel'lQr? 1963 (n9 2a~A-3, na. Casa. de origem); 

Em que países e cidades, e quanto que a~rova. o Acõrdo Básico (ie; 00-
de.sp-endeu com tais .serviç,Js, por ex!~· operaçao T~c!l- entre OS E!!tádoa 
cic'o, n-os ;í.ltimos três anos? Unidos ,do Brasil e Israel, co.nelui<fu 

em RCClfe, em 12 de março de 1962, 
Sa:J. das Ses.!:ões, em 22 de janeiro tendo Pareceres favoráveis sob nll-

de 1954, - Josaphat MarinhO. mer()S 199, 000, 801 e 802, de 100'3 dAS 
Comlssõ .. : de Constituição e JUSti
ça; de Relações Exwrlq:re..,; de Edu
cação e CultUl'g. e de Fii1.anças. Requerimento nq 2, de 1964 

Senhor Presidente: 

Requeiro seja reiterado o pedido -de 
infonnaçães CQnstante do meu Reque~ 
rimento n Q 47'7. de 1963. 

Sa.la das Sessões, em 22 de janelm 
de 1964, - Aarão Steinbruch. 

O SR. PRESIDENTE: 

Os requerimentos ,lão dependem de 
apoia~ento nem de deliberação do 
plenário. De acôrdo com o art. 213, 

2 
Votação, em segundo turno,. do 

Projeto de Lei do Senado n9 4, de 
IMO, que autoriza o Poder Executi. 
vo a emit.fr selos cornemorQ,tivos elo 
cinquentenário da fundação da, Pre .. 
Iam do "Alto Sol1m6es", tendo Pl1 .. 
recer n9 855, de 1963. dá. Comissão 
de Redação. of~tecendo a redaçt\o do 
vencido em 19 turno. 

DISCUSSAO 
letra d, do Regimento Interno, serã-{) Dlscus.são em turno tínicO' do Pro .. 
puhlicados e, em seguida, despacha- Jeto de Decreto Legislativo n9 40, de 
dOs pela. Pres'fdênciaí 1003, originário da. Câmara dos Depu .. 

Estotada a hora do expediente, pas~ badOS (n<;l 'l-A, de 1963, na Caaa de 
sa-se à crigem) qUe aprova a Convenção úni. 

ORnEM DO DIA 

O SR. PRESIDENTE: 

presentes apenas 30 Senhores E-c~ 
nadores. A '1aJ.' ia constante da 
pauta está em regtme de votação. 
Como não há qf~orum para delibera· 
ções. fica adiada para a sessão de 
amanhã. 

Tem a pa:avra'" o nobre Senador 
V-a~concel<>s .forres. 

. O SR. VASCONCELLOS TORRES: 

(Não /01 revisto pelo orador) - Sr. 
Presidente, recebi, para. oferecer à Si. 
blioteca do Senado, um exemplar da 
"Coletânea de Ementas", de 1950 '1 
1961. do Supremo Tribunal Federal, 
organizada pelos Oficiais Judiciári<Js 
Jardel Noronha.. de Oliveira e Odaleia 
Martins. Será encaminhado ao ser
vi('Q de Inform ~âo [,egL"lativa. 

Sr. Presidente, poderia fazer êste 
oferecimento :;em -solenidade, ent:re
gando o volwne à secção competente 
para o registro e a.gradecimento a 
!CllS ofertantes. ~,ras, como se trata 
de trabalho de pesquisa, organlzadô 
por um digno -cont.errâneo meu, JardeI 
Noronha de Oliveira, alto funcioná
rlQ do Supremo e que teve seu mé
rito realçado pelO Sr. Ministro Victor 
Nunes Leal, entendi, com permLs.stiJJ 
de V, Ex.a.. e dos Srs. Senadores, tItia 
esta dádiva devia ser, fonna.lizada. 
~ o que ora faço, eu que fUi o inter
mediário dêsse oferecimento, ficando 
consignadO, portanto, prêviamente, 
antes m~mo da entre.lZI., o nosso agra_ 

ca. sôbre Entorpecentes, assinada em 
Nova York, a 30 de março de 1961, 
tendo Pareceres. sob ns, 806 a 808. de 
1963, das Comissões de: Constituição 
e Jltstiça, pela constitucionalidade e 
juridicidode: Relações Exteriol'es, fa. 
vorável e Sat1de, favorável. 

4 
Discussão, em turno único, do Pro

jeto de Lei da Câmara. nQ 112, de 
1963 (n' 3. <!<lS-B-61, na C .... de or1. 
gem) que reverte ao serviço Ativo do 
Exército O Tenente-coronel Rubens 
Ribeiro das. Santos, e dá .outras 'pro .. 
vidênclas, tend,} Pareceres fevoraveis 
sob Q, llS. S84 e S85, de 1963 das Co
missões de Segure.nça Nacional e de 
Finanç-as. 

EstA encerrada a sessãO. 
(Ence: ra~se a sessão às 16 ho

ras) 

SECRETARIA 
DO SENADO FEDERAL 

PORTARIA N' 3 DE 21 DE 
JANEUlO DE 1964 

O Diretor-Geral no USo de suas 
atribuições resolve designar Rom.eu 
Arruda, Auxiliar-'Legisl-ativo, PL-9, 
rara. subs.tJt1l1r .a Chefe de SecçãO
AàmlnlStrativa da Diretoria do pes .. 
soaI. durante O impedlme:r.to da. re3-
pectlva titular, 

secretaria. db senado Federa), ~m 
21 de janeiro de 19'64. - E.vandro 
Me"", .. Viann<>, ]j1r.tor-~al. 
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pr .. ldenl. - Moura Alldtad. (PSJJ 

_ SP)' 

. V!oe-l'Pi'idente - NogUeira: cio 
Q8ma - MG); 

SENADO 
12. Silvestre p~r!cJe.s - AlagoM. 
13. Vasconceloa rorre,s - Rlo d.e Ja

neiro. 
U Nelson Maculan (lIcenciado sem 

" Prlmelro-secrelArlo - RUI E'aImel, • su1JsII\u1Cão) _ paraM, 
ta (O'DN - AL.. I~. Amaury SlIva _ Paranà lem 
SegundD~secreWto _ Qilberto!)oU· exerctcto o suplente, Sr. MelO 

rlnbo IPSD _ OBI. Braga, • 
16. NogueIra da Gams _ Minas Ge· 

AtloIlborl<> 1. Z!lCarla.s de ABOuação _ PM' 

'FEDERAI-
Partido Liberw.dor (P. L.' .... 
Partido 'frabalhista Nacional 

(P. r. N.) .•••••.••••••••••• 
p a t t j ct o Social progressista 

IP, S. 1:'.) ••••••••..••••••••• 
P a r t . d Q S00laliste Brasileiro 

(P. S, a.' .'0.0'0 ........... .-
Partido Republicano (P. ;:.) •.•• 
P a r t i d,) Democra te. Cristão 

a 
a 
1 
1 

tP. D. C.) ............. ,..... 1 

Quarto-SecrotArlci _ 'O&~.t1 PI' 
nhelro \1'1'11, - PAl. 

Primeiro-sUplente -
rente - UDN - PD. 

'a.tQulm P.· 

1. Joaqulm par.ente - Planto 
), JOSb CândIdo _ plaw. 

4, Dlne.rte Marl. - a, G, Norte, 
5, JOIlo Agrlplno __ para!b •• 

,/.:.üvimpT1to Trabalhtst.a Reno-I v>dor (M. T. R,) ... ::~: ..... ~ 

$elU leg:,!tlda _" •••••••••••••••••• , :2 

Sogundo-Suplente ,..' Gtlldo Mon· 
din \PSD - E!a). 

6, 

7. EUrlco Rezende _ EsPir~to Santr: 

-l'ota,l • • ••••••••••••••• ". 66 

J Tercelro·Sup16nte - Va.sconcelO& 

Rui palmeira _ .Jagot\S. ( 

8. Afonso ArInos - Gttanabara. -----
ç;- Torreõ f.PTB - &11. rals. BLOCOS PARTIDIIRIOS 

REPRESENTACÁO PARTIDÁRIA 
I'ARTIDO SOCIAL OEMOCR4'flCO 

\l'§ÓI 

17. Bezerra. Neto, 

UNIAO OIlMOCllATICA N,~ClONAL 
IUn.NI 

9 Padre Calazam - São t:laulo. 
1. José Gutoma.r Acre "cem exercl- 10 Adolpno Franco _ Paraná., 
li Eu~ênjo BárrOl - MaraD.h~Q. 11. lriDeu Bornhausen _ e-anta ca. 

'2. Lobão da SUvelJ'a _ pa.r';', ta~u.H. 

" Sebaatiflo .\rcher - Marau!lão. 

S li:Uz-wo Bnl'1.'OS· _ MarallhA? 12 Antônio CllJ'los - santa C""!lrtnn 
13 Daniel Krieger Rio Grande jr 

Sul. 
• Vicwr1nu Frej,re tem exerc1(~'iG r 14 Milton CampC1a _ Mmas Ge:aLi. 

suplente. ar. M1guel' Llm' 
Ma.ra.nllão.· . 15. Lopes da cóstn .:... tIato O:'Os.,I;O 

6 Slgefredo Pachectt _ flillUL 

7. Mene2:es Pimentel lem e,;:erc1clc 
Q SUPlente: Sr, Waldema.:· de AJ· 
cànUp·a l • 

8 Wilson Gonçalvea _ :JOtrá 

9 Walfl'edo Gurcel Ria I..i:n.nde 
do Nol'te, 

10 Ruy Carneiro - -Pararba. 

11 Lelte Neto - serg:lle. 

12 AntOnl(l BaJbino _ BahIa. 

"AR,TIDO L1"ER1M'OR 

IPI.' 
1 Aloysio de Ca.rvalho - Bo.htil. 

2: Mem ú Sà - Rio Qrunde 10 Sui 

.; .1t'J'I[lO rRABAI Ut\;l'{' Il 

NAVIO:-;I\' 

tPTNI 

1. Cattete Plnhell'o -- PtU3 .. 
2. Lauro _je Matos·' ;::- .. -. 

13 Jefferson d.e Agulu - u::;p!rtt<. l't\Rl'll)O SOl,:lAI. PltOGRESSIS'IA 
Santo, tl"SPt 

H Gilberto Marinho _ Ouanaba.re. 
15 Moura' Andrade _ São PanlO. 

16 AtU10 Fontana _ SUnta Cat&.· 
rin'a. 

17 01.\1do Munam - R. Q SUl. 

18 Benedjcto Vall'ldar.... Mi"1Il./: 
OerAls. 

19 Fil.nt.o Müller. 

2U JQAe FeJlc1a.no _ Colb. 

21 Juscelino Kubitattle-k - GoIás 

'l1 Pedro Ludovtoo - Goiás. 

PARl'IOO 
THAU .. \I,H':S"·A Kc.~Sn,ElflO 

lPTUI 

Adalbert-i sena Acre 

2 Oses! t-Jes,s05 - Acre 

3 V\valQo Lima _ Amazonfl.!l, 

4- E:dmundt' Levi _ !\mazonas. 

5 Art·ul Vlrgil10 ,. AaUl7.tl!las. 

6 AntOnio JuCfl - Ceara.. 

'J Dlx~Hult Rosa1do _ rno Gran-l.r 
dó Norte,' " 

8 Ar~emlro de F\guelredo _ P!l 
raíba. 

9 Barros carvaltr '- PernambUCO 

10 pessva de Q~C.lr~02 - pernam 
OUCD 

1l Jose Ermwo _ PernaU10uco. 

1. Raul GiubertJ - E.s: '·3 511:-' 

:L Mii:1lel Ce .. o - Hlo Je Jane!rt) 

. rAU'I'IDO 
SOCIAUS'J'A BRASll.E1RO 

tPSBI 

L. AUfélJo- Vianna - GUf.l.DAtll:"r.t\ 

MOV lM!<N"'O mAlIi\I.II1S1& 
UENO,"',-\()OU . 

HWl'HI 
1 Aarr.; St·e:nu~ucb ~- RtC. de Ju 

neíro. 

PA.ltTlDO UEPVULlCANO 

.'PRI 

1 JúlJ(. Leite - Sergipe 

I~AR/l'lDO OI::!\10{'ItA 1 r\ C1US'f .\0 ( 

t1'IH.a 

l: Ai'uOD ae :\~_ u - A;: ;o~. 

SE2\l LE'J-ENL._ 

1 JO$a.phat Marinho - '1.'"\11111.. 
d fiel'lbiHào Vl-Clnl Sergtpe 

/ 

RESUMO 
f' a r t l·d o SocIal Demxrá,ti(...; 

(p, S. O) •.. , •••••• ', ....•.• 

partiào ~"'t'aba!h:.st:l B::lEHeirl.. 
\p r H i •...... 

J n j ã o Democrática Nfl~jonal 
'0, O .'l.1 ~ .......... ~ •••• ,. 

.;.. 19 _ Maionâ l391 Men:.broSl: 

PSD 
E'TB 
29 _ Minoria 117l Membros); 

UDN 
1"1.. 

J" _ PCl'1uen-lÍs Repl esenlaçóe. {9l 

MembrOS). 

t'TN 
, PaP 

PSB 
MTR 

PR' 

PDO 
JOSaDh~t Martnhn 'Sf'w cegpn!1al. 

LIDERANÇAS 
I _ OOS 81,OCOS P!\tt ('IOAllIOS 

M1\lOltlA 

l.f.d er: 
Banal Cn.rnlho 

V-lce L1àer ea: 
V'lcwrtno FreIre - (PSO _ MA' 

vasc<'ncel1os Torre! _. tP'1'8 
RJI. 

JeffersOD d.c Aguiar tPSD 
e;s, , 

LoMo da 511 ve!ra _ I PSD - PAi. 

ArtUl VlrgU!o - (P'rB - ÂM). 

Bezerra Neto - (PTIH - MT). 

t\llNOttlA 

L!de-t~ 

João ! -.;rlpino (UD~~ - PBJ. 

Vice~L.ideres: . 

Os·nleJ Kr1egei - IUDN - RS) 
MelIl de Sá. - IPl - RSI. 

PEQVrN.~. RE.Pa.ESE..~·rAQOES 

I..1deT; 

L{no de i\·tat·as - tPTN ~ _ SP) • 

Vic .. '~1g'e1'es: 

AtU'éüo Viana - (P _~B _ GB}. 

!l - DOS PARTIDOS 

PSD 
8enedl..:fo Valladares - (MG). 

ViCe Uo ens. 
WHsQn GoncalveS 'CE} • 

Sigefredo Paçheco~ -' ~Pl). 

/' 

W.l1r.do Gurgel - (FlQ) 

PTB 
Liacr: 

Artur Virgmo - (AM). 

, Vice-·Lide/13l: 

Ama.u,rf'SBya Hicenc1ado}. 

VlvalL'.: Lima IAM). 
Bezerra Neto - (Ml). 

CON 

Llaer: 
Daniel Krle!!"r IRa>' 

Vice-Lídereatl. 
" 

Eurico Rezende '"",:" (Ea). 

Padre C. ia.a... -' (6P) • 
Adolfo Franco _ (PR). 

PL 

Luldr: 
, 

Mem de Sã - IRS) , 

Vice. Lideres:' 

_ (PRI 

Alovs10 de Carvalho _ (B.'). 

PTN 

Lider: 

Llno de Ma tos (SP) , 

vtce. 'I !deres; 
Catt-ete Pinhelro - (PA). 

P8P 

Llder: 

~·flguel Couto fRJ). 

Vice~Lidei! 

Raul GtubertJ -. ,ES>' 

COMISSõES PERMANENTES 
Comissão Diretora 

Moura 
â·'l:1DI. 

Andrade Pre.;idente 

Nogueira -ela Gama (PTB1. 

Ade.lbel'to SeDA !Yl'B) 

RUi Palmelra (UDM, 
Gl1berto MarUlho ·'PSD, 

• JoaquUD Parente IUDNl 
C .. tete Plnbe1ro 11'1'11). 
ama0 MondtD \PSU) 
Vascon-celO,<- fOrres (.PTSJ. 
R.eurubes Qllar~a~-teu·as. i.li 10 no-

1'aS, 

Secretario: Evandl'o Mendes Viana. 
DIretor ·GernL 

Comissão de AgrICUltura 

17 MEMBROS) 

Presldent.e _ Va.llO. 

VIce-PreSidente ....;.. Eugén~- Bl'Irtl""fl 
lPSLh. 

COMPOSIÇAf 

p, 5, D. 

1Tl"'Tt.ABl8: 

Eugênio Barr04. 

José Peliciano. 

" stJPLF'NTn 

1 AtHio FO!"i ..... na, 

1 Peàt'O Ludov-ico. 

p, 'I, B. 

·nULARf.S 

Ra'u! Gtubertl. 

Dix- Hllit -l.Q&aOO. 

Nelson Ma-ctWtn (L7Cencjado). 
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."PLENTES 
1 Eduard! catalão t·). 

2 Aarlo Stelnmbru~ 

3 Vago. 

U. D. N.· 

.mtn.AI\ra 

LoPes da COsta. 

AntõDlO Carias 
SUPLENTEi, 

1 Daniel K.r1eger 

2 João Agripino. 

sUBSTITUTO. 

Reun~Oe' 

Quartas+teira.s. é.a 16 naraa. 
secretário: J .. Ney Passos OfUltEl.\ 

l.UXllft.r ltegu1atlvo PL-S. 

':omissão 
de Constituição e Justica 

(lI MEMBROS) 

'r&.Sloente - MiltoD Campo.s ruDNJ I 
VLCe~Pre51d.;:nte _ WUson \ 

'3onqalvel tPSD) 

r;OMPOSIÇAO 

P. '3. D. 

:""t'tlJLARiB 

Jelterson ae AlUIU. 
Rw Carneuo. 
u)'oko ela SUva. 
WU60n OonçaJvea 

Joaaphat Manntu 

aUPUNTES 

1 Menezes ,Punentel t11tíe.tl\;4Il\.lV1 • 

Leite Neto. 

~ Benedicto VaHe.dar~ 

" Aarão Stelnbruch. 

P. r. 8. 
rtI'Ol.JJRU 

Amamj' Silva tllcencladol .. 

Bezerra Neto. 
Edmundo Levi. 

IIUPLENTt8 

1. Argem1ro ae I'1guem:do (H). 

I. Suve&tre PérlCleJ. 

3. Metia tsfaga. 

U. D N. 

ruuaRES 

Aloysio de ~arva 

Muoon Ca.m~.lJ,. 

.1.. Alanso ArmO-'. 

~ Dam.el ítneger, 

1. Joao Agrtplnt). 

Reun~õe .. 

Comissão 
do Distrito Federa 

t7 MEMBROS) 

Pre51c1ente _ Llno de M.atos, 

Vlce-Presictente - Pedro Ludo1f.i~O 

C?MPOSIÇAO 

P. S. D. 
l'tTO'LA1:ES 

Menezes Pllllentel. 

pearo LudO\'lCO, 

Lino Q.e Ma toa. 
S11l"LEl\TU 

1. F111nto Müiter. 

~. Elliêo.l0 Barro". 

a, B.eribalclo ~:~elra .. 

? 1'. S. 

Oscar Pasws, 

Ou-Hwt Rosado. 
SO'PLEN'J ftl 

1. Aarão Stemo.:-uc.h, 

:I. /l.ntÕnlQ Jucá.. 

U. O. N. 

lJL'lJl.,'If\&'i 

Dlllal'te Matiz. 

Etmco Rezencte. 

StfPLtl'n:a 

1. Lopes aa Cos~a. 

1. zachanaj de AMunçA.4 

ReUn1Q8' 
Qumt.~-teml~ à:s lQ no-raa. 
Secretaflo; Ju..ueto RIbeiro doa: Sall· 

0&. Ollcw Le~lSJatlvo PL-8. 

Comissão de Economia 
(9 ~1"ROSI 

Pre,SloenLe _ FUlllto MüUer \PSO) 
Vlce:-1-'I'e:HQenLe - J~e ErmU10 _ 

,t'TUJ. 

COMPOSIÇAC 

... S. 1>. 
'IlTUUftU 

Fill.nto .Mi.iJJe"l'. 

EUieDJO 6arr~, 

At1l10 E'ontana. 
Jo.:;e UwomarCl Ulcenc1adol 1 

."" ......... 
Lo JeUerSOD a, AiU1ar '-1 
a. Slllerredo Pt.eheeo 

J. seb .. ~Ao ArCher 

!. Jooaphat Marlnbo 

l. José KairaJa 

P. r. 8. 
stJBS'I'rrtrIQe 

1'1TI1LAIlIS 

Jooé IIlrml1'lo 

Nelson Maculan (lIcenoiadOl 

JúlIO Leite 

Quarta ·telra, >\.8 lb DCA'&.. l. Oscar Pusos t·_) 
Secretário: Ronaldo Ferreira Dlaa l, iilezerra Neto 
flClaJ Lieglslativo f'L-B. 

(1') Em substituição ao CeaUOl 
NelEon Maculan, como titular. 

, .. J Em SUbStitUIÇão do Sp:ohw 
Amaury SIlva, como titular. 

(.) - _&:lt substitUição P.l'I Se
nhor José Guiomard como 
titular. 

( .. ) - Em substituIção ao Se· 
nhor Nel~on Maculan, com< 
titular. 

~== - $ 

I 8~UTor 

2 .. , ..... 'ndlc:, 
! l, M..,ln R."~"a 

·~V. D. N. 

'l'ITULARES 

Adolfo ~anco 
Lop~ da COs~a 

SUPLEN'l'I!:~ 

1. José Câ::ldid~ 
2. Za.cariu da Assun..:Ao 
ReuniÕes tI&..roa .. feira - 16,00 bora: 

SecretAriO. I)1d Bruggf'l'. Au1l1a: 
Le~1slat.lvl} PL·10. 

Comissão 
de Educação e Cultura 

" MEMBROs.! 
PreSidente _ Meneze,s Plmentel 

CPSDI 
Vice-presidento - Padre Oa.luana -
IUDN) 

COMPOSIÇÃO 

P. S. D. 

'llTOLMUI!S 

Merezes Pimentel 
Waltudo Guriel 

SUPLENTt:I 

1. Benedito VaUadare.. 
i. Slietredo Pa4beco 

St1BSTITUTOI 

L. Leite Neto 

P. r. B. 

1'lTOLAR.ES 

pes.so.. de Qu.ttTOZ 

Amaury Silva atcenclado).' 

I. Vago. 
1.. U"'<JP4. 

strPLENTD 

V. D. N. 

1'1TI1LAR" 
Antonio O8r100 
Padre Dalazaru 
Mem do Sê 

SV'PLENTJ:I 

I Adolfo Franco 
2 MUtoD CaIJlPO' 
3. Arnon d. Melo 

Reunia": ."s.feiras _,1,6 no nora •. 
SecretA.rto: Vera de A1V!U'H111 ua· 

tra. Oflclal LegiSla tjl'O PL .. IJ 

Comisslio de Finanças 

P. T. B. 

'IIT!1LAREs 
Argl'mlro "fe F1gue!redo, 
Be" rra Neto, 
Dix-H11lt Rosado. 
Pessoa de Queiroz. 
.1,,"e ErmIrlO. -I, Nelson Macula0 (l1cenciador~ 

a. Uno de Matos. 
, Amaury SUva ntoenc:lado)., 
6. Aurt!Uo VIanna. • 
I. AntOnio JUci. 

S1JllSTl'l'tnOl 

1. Edmundo Levl. 
a. Melo Braga. 

U. D. h. 
:rITUVau 

Daniel Krieger. 
Dina.rt€ Mariz. 
Irlneu Bornhausell. 

Lopes d. C ... ta. 

stn'1.Elt"rU 

l' r'()lr o Franco. 
2. Eurico Rezende.' 
3 Jofto Agripino. 
... MUton Campos.' 

l'L 
TJTULARIII 

Mero de S(... 

stJ1'...,..,... 

1. Aloysio ,'. CarvalhO. 
~ 

Reunl-5e6; ... , reiraa _ 
.a.s. 

IU.OO ho-

;secretáriO: Cid qngger. Auxnta!" 
l,Pgls1atIYO, PL·IO 

Comissão 
de Legisvação Social 

'9 MEMP'WSJ 
Presidente: Vivald.o Ltm~ PTll. 
V.i~$-P'.'cs· .. ;nte: - y Cs.rneLfO .., 

(PSD) • 

P. S D 

nTtrLM •• 

Ruy C8.rne1rO. 

walfredo Gurgel. 

Jn~; CJIO'tJRl'd (llcenl"iadcr. 

Raul Glubert. 

SUPLENTU 

<18 MEMBRO-" 
presidente - AraemlrO ó..J 

redo - lPI'B>. 
3 EugLUlo 

Flll1le1• 
4. Ju.", r ~-e 

roo 

Vlea-Presldenle - Daniel 
- CUDN). 

~. s. P. 

~ 'OSI1;lc 

1't'I"O'LARES 

VlCtorino Freire. 
fAbio da Silveira. 

Slgefredo Pacheco. 
WUsOf.l Gonçaln,s 

Leite Neto. 

sUPLEN"rE:.. 
1. José Gulomard \l.cf'ucladnl'. 

:J:, Eugênio Barros. 

3. ",{ene'1es Pimentel 

4.. At.nlo F'ontanl\. 

5. pedro Ludovlco. 

SUBSTlTuTo.. 
I .. JOs~ EtaJrala, 

stJ8STlTUTO$ 

AtiUo 

'1 Jose '··.airala. 

p >. 

rrnn' " 
Amr,"~~' • lva I11Cl'" .-in" 

Heri ~l.-'l- ~""'ll'P 

V171l1do Lima 

. 'pl~f' V'","I1"''> '.",', 

'l Pessoa de ~\leirO'l'-

3 Antônio Jat{t 

(., _ ~l'l" S:Jbstituiç?, 110 """",1. lf 

José Gu'um.:lrd eOtn(' t1t11!flr. 

t·_' - F.m suh!=t'tU:ÇRf' ",,- "'.I\" 
Ameury ítl como 'tt'.a.r 
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- SUlIS"ITUTOS 

I. Melo B~.'1ga 

O. D. N. 

TITULARFS 

Eurh~G Re:l:end'e 
,-+, :-:Ih.. lO'; 

2 LOPN da. CQsta .., 
" /,'il"Hr.., {U;' Assunção 

.{eunlÔes: : s. feIra. às 

"lU'T.~ rs: 
1(\ horas. 

~I?c:e!~-:jj. Vera d<! Alva·"f>l@l. t\la.~ 
tu, . lUcia I [~eh'tsla_tivo" ~ .... ~C'. 

Comissão 
do Polígono das'. Sêeas 

-. ('1 M1".!' -~R{}Sl 

}-'''esór)er,r,!:' _ .t-uy' 0al'f!F'iro C1'SD) 
Vl.ce-Pl'€sidente - A.uúl • ..l. Vlanne 
U;' __ , 

p. r 

WI '}n oonçalv~ 
Ruy Carneiro 

sUPtENttS 

] Sl~f'rredo paCheco 
:I Leite Nêto 

l' B. 
rl'rUUR!:S 

Dix-Sult RosadD
Auréllo Vianna'" 

811 ... , "'ITIfS 

1 Argemh'o ae F'igueiredo 
;t,. Ar o.n dr Melo: 
3. Julio t.e!te _ 

ti. O. N. 

'11l'Ul.J'lE"S 

D!ns.rte Mariz' ~ 
JOôé' ClLodldG' 

I , 

ComiSsão 
de fleJações Exteriores 

111 MEMBROS) 

Presidente - Jefferson de A<7utat 
(PSDI, ... 
- Vice-Pn'sldente - PI\S.SOS de ('-lel. 

roz (P'IB1. 
COMPOSIÇÃO 

P. S. D. 

nTULARES 

Benedito Valladal'l3s. 
FUinto MüIJeJ', 
Jefferson de Agula.r. 
Aarão Stetnbrucb. 

BUPLEN'I'ES 

1. ~nezes Pimentel._ 
a RUy CarneJrQ. -
3 Jose. GUlcmard (licenciado). 
4. Victortno Fre1re. 

SUBSTITUTOS 

1. Jbsl! Kau'ala. 

P. 1. B. 

l'J'l'VL.,utEa 

Pessoa de Quetl'Oa. 
Vivaldo LIma.
EdUElrdo Catalão. 

SlJPLQtTES 

1. Oscar Pas...'U;).$, 
2. Arger,nlro de_ fl'iglU3l.redO. 
3. AntOnIo Juca. 

O P N. 

.1'ITULAltQ!: 

'AnwutO Carlos.' 
JOSé CAndldb'. 
Padre Calazans.· 

Arnon' de' Mêlo~ 

BUf>LENT&I' 
lU'Pl,!::NTE. 

1. DanIel Itrteger. 
. 1: Jo§o Agrlploo 

2 (,c'",,, da c..gtâ I. EurIco Rezeode. 
. ReUn!5r-· õtL fetrà.í - 16' l101'a! J ão 

., Secretário! Ney Passo, úint.á$· 3. O Agrlptoo. 
• :Auxm~r Legislatlvo 01..-9. 4. Mem de 81\. 

Reunlões:~"'-Ielras .. IS,I')' bo-
.• Comíssã6 de Redação ...... 

15 !& . ...3006) Secretàrio: Costejon ~. B. 11-.0. 
One1a} L.eglSlatlVo. _P!;i.6. 

" Preslde.:lte" otiX" -:Rult Rosadc. 
.IPTBl •. 

. .;. . Vi~e .. p. ~s1dente - Padre Cala.un.s. 
C!OMPOSlçAO 

P S O. 

~RES 
Wallredo Ourgel 
SebastIão Mahér 

.1'tTPt.e:NTEs 

1. Lobão da S1Jve1ra. 
I. JOôé Fell.lono. 

BU'BSTITUToS 
, I. M~ezea ~entel O!cencIadO). 

P. T. B. 

ftrtn.ABEa 
· PIX-Bult Rosado. 

l'I1Pt.mv'1'IOI 

Berlbaldo VIeira. 
f ti. D. N. 

"""""'REo 
Padre Calazans. 

· J1llIo Lette. 

10Pt.""""" 

I. Joio AgrlplJlo. 
a. J"""phat MarlhllO. 

• !leunlOel: 4'0 I'elrU li 11 .boroã 
. Secretàrto: S_ 4!Ir!>llflo, ~., 
~Islatlvo. PL-8.. ' ' .. 

Comissão de SaOde 
ué MIWBROSi 

Prestdeote _ LoPes da costa .;. 
UDN. 
V1~e"Pr .. ldêiite - Ois-HUlt RDoacld 

tP'I'B), . 

CóMPOSICAO 

P. $. ti. 
TITULARES 

Pedro Ludovtco 
S1gefredo Pactleco 

• ' SUPLENTms 

1. lCuienlo Bastos 
t. WaltredoGurgel 

p.r.s. 
TITULARES 

Dtx-l!1llt Rosado 
Suplentes 

Ailillftlo JuCâ 

tI.D.i!. 

8tJPt.ENTB 
1. IiOp<JI (fa Costa 

SUPLENTII 
Padir. ClAlUIUII· 

SOl'I;Eli'l'lllS 
Raul ClUbertJ 

.ReulUÕes, Qulnta.e.relr .. - 16 h0-
ras) . 

Prorrogações: 
Antonio CarlOS 
Padre Ca.Jazans 

Secretário: Eduardo 'RUi 8a.rbo!l~ 
AuxilH!.!" J..,el{lSlatJvo PL--IO., 1. 

SuPu/ns 

D1narte Mar1ns 
Lopes .::Ia Cana 

Comissão 
de Sequr anw Nacional 

(7 MEMBROS) 

Presidente _ zace.i"tBS de Assunçâo 
(UDNI. 

FI, 

TtTULAD 

Aloysio de CarvalhO 

SUPLENTE 

Mem de Sã 
Vlce-Pres1~ente - SUvestre Pérl· 1 ReuniÕes: l'erças-felraa _ lb,OO bo":-

eles lPTB)" noS. 
COMPOSiÇãO 

psn' 
TITU LA.R.J!:S 

José Gulumard iLlcenciado)' 
Vlctonou Freire' . 

.. SecretárIo: J-, Ney' passos Dantas. 
Aux~_l1ar LegiSlativo, PL·9. --

SU PLENTEs . 

~ 1. Ruy Carneiro 

:Cnmissã'o de' Trallsporfes. Co' 
municações e· Obras PUbllc'as 

15 MEMBROS) 
Prestdente JOOé Fellelanoipsol.· 
trtee·presldente' ~ Íl'Úleu Bornhau .. 

'sen I'UDN)·. 

i 1. Atuio Fontana ''', 
8tJI!ISl'ITU'l'O 

~ .~. José Kalra.la 
I PSD' 

p.I.B. 

TITUl,ARES 

Sllvestre Pérlcles 
OacIU Passos, 

81JPl,EN-l'ES 

•. 

1: 

Trrln.ARra 
José FéI1Cfa.no 
Seliiistlão AraMr' 

StiPLlI""-
Jefferson de Aguiar , 

, 1. OIX-Hutl Rosádó· ~. Filinto MuHer 
, ~. Vago. 

O.D:N·: 
TlTIlLMEâ 

Irtneu . sortitiâús"êrl'Õ- , 
Zaohorlaa de' AlIOUmpç§o 

SUPLENTES 

i l, AdOllo I!';aIl<lO, 
t 2. Eurico Resende 

P·.S·.P, 

. TiTuLAR 

RaUl, 'Qiuberti . 

1. 

pTB 

Trrtn.Wa ." Bezerra Neto 
!.!no de Mató.i '-

SuPi.l:liT .. 
SUvestr. Per1cIes 

tJDN 

TrrULAll 

U'Ule\1 BornhaUseD 
StrPl.ElmiS 

Zawal'iail de AssunçãO. SuPi.PiN'fm . 
1, :MlgUel c:.ióuto .. Reuniões: Quarto.s-Ieiioàa 
eeu!1lõ",,: Qutota.·lelr"" _ n8 I\bo hor.... _ 

16,00 

ras) • ' . ', 8eoreté.rlo: ' Ãletan,dre 
Secretárto: ~ox.Ijtlre P!aonde!., Ofl- Oltoial L.eglslátlvo, E'L-B. 

Plaeoder. 

.tal Legt.latJv. PL-B. ............. 

f>' - Em 51lbstltutç~o &0 Sr. 
aUlomard. como titula,r 0. . 

• Comissão _ 
de Serviço Público Civil 

f'I MEMI3ROS) 

JOsé Comissão . Espécial do Projeto 
de Emenda à Constituição 
n9 2, de 1961. . 

DlSpoe sóbre: . Altera- Os artl
g06, 28,1 66, ~_{l •. 60. 110 _ •. o para
graJo wuco ao art. 112 _da Con.,s.. 
titul~âo Feáenu. . 

. Presidente _ SUvostra P li r I C I •• orga.nlZBÇà.Q administrativa. 
40 DIStrito B'eael'ai. ' (PTB).·· . 

Vice-Presidente. telte Neto fl'BDt 
Co>tPostç1ô 

Fst:l . 
TrTtn.aau' . 

Ulte Neto. 
Slgefredo pacheco 

Stl'PLE><Tt& 

t. V'fetol1no FreIre 
3. BenedttO vaiiad ... es 

PT8 
TmttJ.àiI! . 

snvestfe Pérléle.. 
Nelson Ma.utan Ulcaoelado) 

SUPLEliTES 

1. Édmu.ildo Li!vt 
S. Vll80 

_ VelJclmenws das desembar .. 
gadoree QO rtumnaJ de Justiça. 
do DiStrito Feaera.1; 

- reglDie de rendao do Olatrl
to Fe<1era1; 

_ cOOlpOSlÇi\(j" da Câmara. dos
Depuoo.<los e elo Senado Federal 
• do I'nbunaJ Superlo:i' _ .e1eitol"9.!; 

- processo ce escolha do Pre
.s1d.ente e do V'IC("-Pu'.'HriE'nte do 
'I'rlbunru 'l.egiooál Eletoorlll" dG 
DiStrIto Federal; . 

- apucação da cota do imposto 
d.e rem1a l ctn'loa aOs Munici .. 

, pios; . 
/" EleIta em 15-8-1961, .com exo<çAo 

-- tios Srs Senadores: 
o 8<>rr08 Carvalho' - deslgOadõ em 

"0'2-1962. 
.!tson Ma.cUlaD - designado .. 

i5-5-1963. -
L<>bAo. da SlIvelta - de&jJnado em 

23-4·1965. ' 
l.loPeS .<Ia cootll .- d~atlo "" 
-10-1965. 
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61lPLEm'I 

Até 14-12-1962 - Requerimento nú
mero 611·61, aprovado em 15-1~-61; 

Ate 16-12-1963 Requerimento 
tu 778-62. aprovado em 12-12-62. 

1I4embr,," - Partld", 
1. Jefferson de Aguia.r - PSD. 
2. Lobà<l da Silveira - PSt>. 

3. Ruy OarneIro - PSD. 
4. BenecUcto VaJlaoQ.re.s ..... PSD 
5. Wilson Gonçalves - PSD. 

Memllr03 - Partidos 6. Silvestre Pérlcles - PTB. 
1 Jefferson de Ag1.11ar - .Helat.or - 7. Bezerra Neto _ PTB. 

PSD. 8. Noguetra da Gruna. - PTB 
2 Lobao de. Silvelre - psn. 9. Barros Carvalho - PTB. 
3 Ruy t:arlleJ.l'O - PSD. lO. Daniel Krleger - UDN. 
4 BelleCUcto Vala. ~!lres - PSD. 11. Lopes da Oosta - UDN. 
5 Wllron oonçalves - PSD. 12 . .M.11ton campos - Vlce.Preslr -'t-t 
6 NelSon Maculan - PT:B. - UDN. 
7 Sllve."it.re ('("fIcles _ PTB. 13. HerlbaJdo VieIra - UDN. 
S Nogueira da Gl'IIDa _ PTB. 14. Ruy PalmeIra _ UDN. 
9 Barros Carvalho - PTB. 15. AlOySlO de carvalho - PL. 

au Da-mel Kr1Caer - VICf <'residen· 16. Mem de Sã -- PL. 
te - unJ<, l 

11 Lopes da Costa _ UDN. , 
12 Milton -}arop"" - UUN. Comissão Especial dO prOjeto 
)3 Heflbald<l V,e,m - tJUN. de Emenda a Constituicão 
14 Ruy Pa.lmelta - UDh ' . 
J5 Aloysio de Cnrvalho _ pr. n9 7 de 1961. 
16 Mem de Sâ - PL. 

Comissão Especial do Projeto 
de Emenda a Constituicão 
n9 3, de 1961. . 

Altera o I 19 do art. 181 do 
ConstitUição .Fed.erQJ, 

lApoo.enta(1nrl9, (lo funcionáriO 
aos trtnta anos de servIçO). 

Elelt,o em :U-5w 621 salvo os ara. Se
nadores : 

Dá nova redação ao art. 65, item 
.l, c1a ConstitUiçãO FetieraJ. 

tDispôe sôl'.lte as matérias dà 
competência privativa do Sef'.adv 
inclulndo as de propor a exone 
raçao dos Chefes de missão J.iplo
matlctt. de caráter ;'uma·nente E 
a.provar o cstnbeleClmento, ro!Dp1~ 
mento e rea.tamento de relaçõe!; 
tliplomátleaa cocn pase.ll es~ .. 
geiros ) 

EleIta em 4 de outubro ~ 1961, sal:. 
vo os Sennore SenaI10res'; 

ama0 Mondm - .W.;Slgnado em 29 
ao oULubro de 196~; 

LolJao da S.uvelra 
Wu.son Qonçalves o 
AmaW'y SUVQ_ d.es\..2:ne.cm êtT\ '2' 4e V1vaJ.do ~a _ deSignado em SI,): 

·abrU de 1963, de maJ"f'.,a de 1002: 
RU..;r CameJ·ro - designado em 2S 

de abrU de 1963; 
Ate Ui 12-1962 - Requerimento olt. WlJSon Gonçalv .. - desIgnado em 

",erq 610-61 aproVada éll\ 14-1a.'.'dln :13 de abril de 1963; 
EUrtco Rezenae _ designado em 2i 

Até 15-12-1963 Re~ertment<; d.e abril de 1963; 
búlneró 198-&2, aprov~ em 12 de PLnto FeneIra _ des1gtlsdo 2'm 20 
4ezembro de 1962. de ab-ril de 1963: 

Membt'~~ _ Partidos Amaury Silva - destat1ado em 2~ 
de abril de 1963; 1 Jeft~rs~ [fe Agutar _ PSD. 

2 Lo.b~ da Sil\relra - Rela tor10 
PSIJ, 
i\ S':JY C3.rnelro _ PSD. 
4" l::Ien-ed..ito valladares _ PSD. 
~. WilSon Gonçalves _ FSD. 
tl. SUvestre fér1c;~ - RelatOr 

PTB, 
;,,7. runatJ.:."Y Silva - PTB. 

'O. IJ. ~. ~Z4-a-63 tS.T.) pâg 2 13~ 
~. ~Ollue,ra <Ia uo.bia - Í'Tll 
"Í*. Barros Carvalho - P'I'B. 

1(). De.mei Ktieger - ODN. 
ll, LOP'" aa Costa - UDN. 
12. Mllton campos - UON 
13. RUY PalmeIra - ODN. 
14, flerlbaldo VIeira - UiJN, 
15. A.l.OyzlQ de Carvalho 

dente - PL. 
16, Mem de Sá _ PL. 

Presl 

Comissão Especial do Projeto 
de Err'nda a Constituição 
n" 4, de 1961. 

Dá nova reoacao ao item D dv 
ar~. 95 da constitUIção Fedenti. 

(Irred'lt,lbHlOacte dos venCImen
tos C105 )'!l1zes). 

ElelLa em :n-6-61, salvo Os Senno· 
re,s Senaoores: 

Lopes d.a Oosta, designadO em 29 de 
outubro de 1962; 

Lobao da SilveIra, desIgnado em l3 
!le abrll de 1963; 

Bezerra Neto. oesHmaOn em !l-'l de
.brl! de 1963, 

prorrogações ~ 
Ate 15-1:&-1962 - &\I""'i ............ .,. ... ....., ntl 

Qlero 609-61. aprovado em 14-12-61; 
Até 15~12 ,63 - Requerimento n'O· 

Jllero 779~2; aprovado em 12-12-63. 

prorrogações: 

Até 15 de dez.embrb ae 1962 - Re~ 
querimenw D9 "'~'!-ôl aprovado em 14 
de dezembro de íY61. 

Até 16 de 1e.emtiro de 1963 - lte~ 
querUnemo D9 780-112· aprovado em 12 
de dezembro de 1962. 

Membros - Partidos 

1 Menezes .'uneDteJ - PSD 
2 WUson oGnç'!llves _ PSO 
3 Lobão da Silve!T8 - pSD. 
4 Ruy CarnNro - PSD. 
5 GUído Mundln - PSD 
6 Silvestre PéricJea _ PSL 
7 Vivaldo lIlma, - P'l'B. 
8 Amaury Silva - PTE. 
9 PInto Ferrrdra _ P'l'B 

10 Eur!co Rezende - UlJN. 
11 Daniel K-riegel _ ODN. 
12 Milton CaQlPOS - UDN 
13 Heribalão Vieira _ UDN. 
14 Lopes d. Costa - tJDN 
15 Aloysio de Ca.rvalho _ PL 
16 L1no de Ma tos - PTN. 

Comissão Es~ecial do Projeto 
de Emenda à ConstituiçãQ 
nq 8. de 1961. 

Acrescente ,tem ao art aç dl 
Capitulo n _ Presidente da. 'Re· 
publi('~ - dá i1!rrumãa ConstItu
cional n9 4. de .9tH que instituiu 
o ~!Stema :JB-rlamentar de go't'êrno 

(S6bre a exoneração por pro
posta do Senado do chefe de 
missão diplomática de caràter 
permanente) . 

.t!!leita em 1\ de outubrO de 19tH 
talvo os Sra. Senadores! 

VIvaldo L1nH!. - Designado em ª" 
le ma.rço de 1962; 

Cuido Mondln _ DesIgnadó em 30 
d. outubro d. 1962; 

Jefferson de A "tllar _ Designado 
em 23 de abril de 1963; 

Ruy C"i\rnefro - DesIgnado em 29 
de abril ae 1963; 

Eurico Rezende - Des!gnado em a3 
de abrl! de 1963; 

Pinto Ferreira _ DesIgnado em 23 
de abril de 1963; 

Bezerra Neto -
de a.bri! de 1962. 

Amaury SiJva -
abril de 1962, 

Prorrogações: 

Designado em <:23 

Até 15 de dezembro de 1962 -
Requerunento OI} 608·61. aprovado em 
14 üe dezmbro de 19ttl. 

Até 15 de deZlU'lro de 1963 - a,e· 
querlmento r.i' '181·62. apruvado eITI 
1. do dezmbro rte 1962 

. . l 
Comissão EspeCial do Projeto 

de Emenda à ConstitUlçã~ 
n9 10. de 1961. 

Acrescenta paTágrafo ao art. 15 
d~ Constituição FederaJ jRplica.
c-ão da rJ~.rce]a proveniente de..s 
cotas de impostoc destina0 as e.os 
Municíplos) • 

Eleita. em 28 2. 19p2, sal'7 . .., ~ Srs.:· 
St-nador<>s: 

Lopes da. Costa. _ designado em 
3'0.3 l!"S:d; 

OU1Qo Mún 1:.n designado em 
29 ;{} JUS..', 

W .. PO-:1 vonçalvcs - oesigr.ado em 
23 4 lrb3, 

$llt.CO Re'll'n.:e designado em .. 
23 I} [;53; 

J,lf;" Arnpino - dcslgnaJc em .. 
23 4 W€3; 

SUveare P : ... icles designado em Membros _ Partidos 
1 Menezes PImentel _ PSD 
a Ruy Carneiro - PSD 

! 2" 4 ~963; 
Cüttett Pinheiro deslgnado em 

3 Looão da Silveira - PôlJ 
4 Fet.terson de Agular - PSD 
II Guido Mondin - PSD. 
6 PUlto Ferreira - PSB 
7 Bezerra Neto _ PTB. 
8 Araury Silva - 1 B. 
~ v\"valdo Lima _ PTB, 

10 Damel Krleger - U uN. 
11 Eurico Rezende - l}LJN. 
12 Milton campoa - J.;DN, 
13 Henbaldo Vieira - UON. 
14 Lopes da Costa - UDN; 
15 Aloysio de Oa.vamo - 'f'I.-. 
16 Lino de MatC'S _ PTN. 

23.4_ 1[;63. 

Senadores _ PartldJ~ 

.\e!terson Da -:,gu!e.r - PSD. 

2 WIlSO::l GollÇWVCS _ fSU.' 

j Ruy Cf).;·neiro - PE li 

4 LoúllO da Sllveira _ t'SD. 

50 Gu:do Mondln _ t'SLJ 

i. Sll'lestn: Pértclê. _ ~1 a, 
7 Nogu.:;ra da Gama - t' .. S. 

6 Barros Carval.h.J _ 1" j B. 

9 \I !.gc _ i"'l'ls, 

Comissão EspeCial do !-roleto 10 ~:ilton Camt>OS _ tJDN 
de Emenda à Constituição 11 

Acrescenta tlSP(lS:t1VO ao arUgt 
15 revoga o Item V e o I ~ de 
artigo 19 su'1stitUlO o § 59 ... .., uf 
tlgO 19 e O J,J"t 22 da ConstItuição 

Herib .. udo Vle1ra - lJtJ!\ 

12 Lopes da CosIa _ '\.lU.'! 

1-3 João A~V'jPiD\J - UUN. 

14 EW01C'O Rezende - UD~ 

15 losaohat r-1ertnhe _ P, le.,;:;nda 
\!\1ód1f1ea l> regIme de d!.Scrtml· 

___ naçãu de rendas1. .6 Llr.o di' ~lnto~ -. PT."1 

Eleita em 20 de novembro de 1961 
salvo QS Sra SenZlaores~ 
. 13arros Carvalho - Designa Cio em 
30 de março ae 19"2; 

Guldo Mondm - Oes1gnadr em 19 
de outubro d", 1!?õ'.J: 

Jetterson de AgUIar - destgnad<: 
C"y. 2a 6e alJl1J de 196~; 

Ruy CarneIro - deSIgnado em ~li 
dt abril de 1963; , 

Eurico Rezenue _ deslgnad<.. em 2::r 
de a.bril de 1963; 

Amaury Silva - des'g!ld1(,. em 2::1 
dE abril de 19$3; 
Bezerr~ Netí.. - :l1"'_'\1r<nilcir;, .. m :r· 

de abril de 19'63; 

Comissão EspeCial 00 f'rOlelo 
de Emenda a éOl1s\Jt~lcão 
n" 11. de 1963. . 

A('n:,~··.· I rJ'1r!t.t:r"f.~ 4' e 5" ao 
are l·F da CQnM.it'l (·fio FeOe! a1 
ICrJRr. " novos M'w (lfJ OSI. 

EJeJta em 18 3 19í.i2 salvo os Sra. 
Si;~a. urt's; 

IJUh:l .... MOl1dül _ de.ilgnndc em .• 
>, HJ 10 6'j 
-"'Wüsu~ wuonçalves 
.3 4.191.03, 

E'lrleo Rezende - de~lgnado em 
..' 4· 1 {rt'::!· 

Jl.,lào -\;r:plllO - de;:,l,;,nado t:::>l 
13~4·1:;;i:i. I 

Prorrogações: 
Até lii de dezembro ae U6? 

,(Juenmento o'} 60j-61 apt·uvu.{jl) 
14 de dezembro de. 1961: 

Re· CtlL.t'le !-'lnhelro ... -n 
em ~::S-'t. 19';3 

At· 15 de dezemo"'o ti.? 1~1j3 - Re 
quenn pnto nY 7d2 6::!. ap ... n;tl.Qu em 
12 de du~embro de 196~ 

Membros - pll.rtjjos 

1 J.!f1E'.rsoD Ge Agu1'iloT - jl::3U 
2 Menez~ P47tf'x.tel t->"-':oU 
a .Filml.a Mtil.er - t'~U 
4 OUlrl(, M.Jnoln ~ ~'jD 
5 Ru,l' Ca: mprv _ t-'?Li 
6 Am.J :..::,y Silva _ ~"rE 
7 Barro.: ~;arvalho _ r-' f L. 

8 Argt'tl.lr(' lJ'IJ'lPire<lIJ - t"'1 B 
9 Bezerra Net-o - t' .... ·,H 

10 Damel .?CI'ltgf> _ Ul.JN 
11 Euric<, Rezende - UD:;I 
12 MI:ton campos _ UIJN 
13 HeribaJJo V.etra _ UUN 
t· Ruy Pfl.tmelrg _ UDN 
tr A1oys:r 4~ Cnrvalh( - p[., 
lfl UnQ de Matos - PT!'L 

prUl ~ ·,g .. \'i::o: 

Ate lb l'l· HH.l~ - t(,i'qu~r'.-r~nLc. n' 
'e';'C~ f!;1,,,tldu fim J2·12r·';l 

,,\]t'nlOfOS - Part!d~ 

l J~tierSt)n oe .!\gUla, _ 1'~'.1 
t W!!s'1n lhHlç<lJVelS _ '-':-,U 
J R J\ l'nrnclro _ t>~H. 
4 1~1.'3'.1 d" .'3LI'f'lra __ ~;:5u 

:) i..Ll;uu .\-1. n A 'l1 - f'su 
:: ""U\"'!ff> Pt>rl('[es - P'd3' 
7 N021.e,,-a 00 (Jama _ ~. e 
8 Bdrrt:..~ (.'.IIt<d(hQ _ P'I.\ 

,j \1!1~otl Cam~og - tH),\ 
10 HE". :t' ... r:l'J Vfflra - vO!i 
11 !i;Urt"ll RM''''lide _ UU'>i 
12 .J(!~t ~'Jr·,,\r.o _ UP;-.. 
13 Gnpe-I' dd Co-ta _ Llp'OJ 

1
,4 ,~j(j" lO jf' C3j'\',qlhr • pt 
15 Mh''''j''j \flqto - PSP 
16. çatete f';nl!f~rtl , p,-rn 
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CO'lllssão Especial do Proieto 
de Em~nda a 
11 o 1. de 1962. 

Constituição 

'.-\:ler:J; a redação do art. 186 

-=-
;. Leite Netc - PSD 

6. \/lenf'Zes Piment.el _ PSD 

'l. SUvesLre ~éfiCIe.s - ?TE 

8. 

9. 
dcl i:on.'>tltlllcào relE'reJ11f' e· ,;tI!'l. 
~.i't)!'~e(:l1de de conCtlTSC para a lO, 
in"~Mla'lr:.t em cargo 1IlH'I;l! aa ~1. 

N'll;;lleira aa Gamo.: - PT1 
Ba.r:"os Carvalho _ ~PTB 

M1Jwn C.ar.Jp~ _ UD1iI 

He:ib~lcto. V1eira - UDN 
c." r;"f'In'C in.~tlflJlOd0:-J prct'Jl{;ão 
df' !!t.l'neações in!erJna!"1 . 

l!e.(a ('m lO-5-IY64 salvo os 5rs 

12 
• :3. 

J05(lphflt M,Jrin.lo - UDI" 

EurICO ({ezelJde _ UD.N 
E. ' . .fi i'll f'.". 

'1·'l\(>/.('$. Plmentel 
li) " i"ô:!, 

14. VameJ Krieger _ UDN 

dE''s!~nado em 15. Aloy~jo' de Carvalho _ P't 

\\·.!"op (I'JnçaJves 
Z~ ; !!jfi:J, 

. - ~ 

h" LiDO d ~ M3 ttos - PTN 

Comissão Especial para o es· 
tudo das causas que dificul· 
tam a produção agro·pecuâ· 
Tia e suas repercussões 
gativas na exportação. 

ne· 

I Criada em virtude era Reque
r~: 'tto 11/1 5139-63, do Sr Senadtn 
JO!;é Ermtrto. aprovado na seulo; 
de 2",-13-1963). 

<5 MEMBROS) 

Membro, _. Partid(J~ 

Josap\1B,1 Marinho 

A'urico Resend. 

• 

Miguel Couto (design.o'· o. PI" 113 di 
I:tQrU de 19v3). 

Pr()rrogação~ 

Até 1; .12 1963 _ Requerimento ~ 
189.62, aproVOdo em 1~.12.~ 

Meplbros - PartJ.c..Os 

1. Jefferson de Aguiar _ PSD 

~. Ruy Carneiro _ PSD 
3. Lobão da Sllvelr. _ PSD 

LI'. ~t' ,\Jelo - deslgnadc em •••••• 
2 .. ~ ,ójO'J, 

4" Wilson GonÇ&!ve.s - PSD 
,. 6. LeIte Neto - PSD Comissão Especial do projeto Sigefredo P.chka <Vice·preSlcente) 

-PGD 6. Meneies Pimentel - PSD I'-;';llec ttezende 
'J3 _" ;953. 

designado em 
de Emenda à Constituicão José Errolria 'Presidente) - PTB 7. Vago - PTB 

JPflo Agripinc 
23,~ !!.jf~. 

de;,;ignado tm nQ 8. de 1963 Lopes d. Costa· - UDN 8. :roguelra da Ot.,ma. - PTP 

~. 11'<'110 \ ia:1na 
2::1 ~ H!:i3 

de"lgnadc em ·.Originara da Câmara aos 
Deputados) 

Prun'ugação: 

\-e J5-t:l-Hl63 - Req\1(>r:!l~e:1to 
'lo.> ti;: .. tp:o\'ado em 12-1:.1-1963. 

Que dá nOVQ redação ao § l0 do 
n' I . an 18 da COnstitUlçào FederaJ 

. (al.ltonomla dos MuniciploS). 

DeSIgnação em 'J2 de outubro de 1963 MembrOs - Partidos 

J~~fter::iuo de AiWl8.1 - PSD 

2 \Vd~on UonçaJves - PSl) 

3 n. 'j} Carneiro _ PoSO 

1!. Lobat; da Sijvelre. - PSL 

!l Leite ,\Iet<; - PSD 

(1, .\jeneze!;. Plmentel - • SO 

'( Srjvestre Gericles ~ PTB 

.\U.,uelra da Gama - PTB 

9 B:lrros Carvalho - PTB 

10 .\lHton Campos -:- UlJN 

lI. Hencaldo Vieira - UDN 

12 EUriCO Rezende _ UVN 

13 JGào .. '\grlpino _ tiDN 

H DanJel Krieger _ UDN 

15 AloysiO de carvalho - PL 

16 Aurélio Vianna - PSB. 

,'-Comissão Especial do r,'ojltt> 
de Emenda a Constituição 
n9 2, de 1962. 

Ilnstitut nova discriminação de 
rendas em fa"Vt>r dos MUt,';;,lClPtos 
brasllelrQ&) • 

Elt1ta em 23-5-1962, salvo OS SUo 
Senadol'es: 

Wilson Gonçalves - deslgnado em 
33+1963; 

Leite Neto-_ designado em ...... { .• 
lI3-4-1963; . 

.Josaphat Marulho- - desigr..ado em 
23·4·1963; 

Eurtco Rezende - designado em •• 
113+1963; 

Prorrogação: 

Até l5.12.11l62 - Ref,juerimento nO 
f"6·62, aprovado em 12.121962. 

! Membros - Pnrtld<>o' 
'1. JefferSOll do Agula.r _ EsP , 
11. Wilson Gonçl\lve,;. - PSV 

3. a~ Oarneh:q - PI>D.· 
.4. Lobão da ~J'volrll - rsP 

Membrr,s - Partidos 

JertersOll dê Ag~:ar _ psoi 
R.uy Carneiro -- PSD; 

WilSQn Gonçal·,'e.s - PSD: 

Jose Fellçlano _ PSD; 

Lobão da. Suvelra - PSD: 

'Bezen'6 Neto _ P'l'B; 

Edmundo 1 t'vl - pTB; 

Argemlro. de Figueiredc PTB 
MelO Braga - PTB; , 

Milton campos, Presidente - ODN; 

AJQysjO de Carvalro _ UDN;. 

Afonso AnhOs - UDN; 

Eurico· Reze~de - UDN. 

JosaphaL. Marlnho lRelat-on - Pe· 
quenas Representações; 

AuréJ10 vianna - Pequenas Repre· 
~ent6çôes; 

Julio Leite (ViCe-PresIdente) 
Pequenas .::~epresentações. . 

Comissão Especial para estu
dar a situação da Casa da 
Moeda. 

. (7 MEMBROS) 

Criada em virtude da Jprova· 
ç(io do ReQueriment< uQ 5:H-63 do 
Sen Jellerson de Aguiar, -,4 ses~ 
Sio de 14-8-6:i. 

Membros 

Jefferson de Aguiar (l'" _.- -' .lente) 
psr;. 

WilsOn Gonçalves - psn 
Arthur VírgUla - PTB 
Edmundo Levy - PTB 

Adolpho FUD'CO - UDN 
Eurico Rezende CViG{)-Fr~r-..n~e~ 

UDN 

Josophat .MarlnllO - Sf tIls~d,;-
.- ---'~--'-~ . 

Aurélio Vianna (Relator) - peque
nos partidOs. 

do projeto 
Constituição 

9. Barros Carvalho _ PTB 

10. Miltvn Oampos _ ODN 

11. Herlbaldo Oampos - ODN 
12. Jos'Ph<t1 Marinho _ UDN 
13. Daniel Krleg.o· _ UDN 

:4. 

Comissão' Especial 
de Emenda à 
n9 3, de 1962. 

I I 
15. 

tDisp3e sôbre a data do p eb s~ 
cito prevIsto lI..<. Emenda Const1- 16. 
tucionãl_" nQ '1). 

Eurico Rese"õe _ UDN 

Mem de Sá - PL 
Mil!n~1 Oout-o _ p~.' 

Eleita em 10.7.1962, s"-lvo os 5rs. 
senadoft:S: 

Wilson Gonçalces 
Leite Neto ' 
João Agripmü 
murlco Rezende e 
Josaphat Ma.tlubo 

23.4. 1963) • 

Comiss;:'o Especial 

de Emenda à 
(dp,<'o'no",n .m~ ,.~9, .6, de 1962. 

do Projetei' 

Constituicãó 

Prorrogação: 
Até 15 12.19(13 - rtcquerlD1ento nl} 

787-62, aprovado ~m 1.2.12.1962. 

'1.1.embrvS - partidos 
1. Jettel~oa de Aguiar _ i'SD 

!i1. Wilson GonçalVI'.4 - PSD 

8. Ruy Carnelrc _ PSD, 
4. Lobã-o da Silveira - PSD 

6. Menezes Pimentel - P&D 

6. Leite Neto - PSD 

7. Silvestre Pérlol.. - PTB 
8. Nogueira da Gama - PTll 
9. Barros Oarvalhe _ PTB 

10. Mi~ton Ca..'"llPOs - UDN 

11. He:lbaldo Vi.ira - UD~ 

12. João AgríplnO _ UDN 

13. Eurico R.ezende. - OU1\. 
14. Daniel Krleger _ UDN 

15. Mem de Sá _ PL 

16, Jo,saphat Marinl,o - S/legenda 

Comissão Especial do Projeto 
de Emenda a Constituição 
nQ 5 de 1962. 

Dà nova redação ao art. 20 da 
COllbtjtuição, 

(Determina a entrega aos Mu· 
nicipiús de 30% da arrecadação 
dos Esta.dos Quando exc!!der as 
rendas municipais). 

Alters a ~eda~ão 
39 do'-<:s,rt. 60 da 
Federa.!. 

(Aumenta para '- f o ndmero da 
representante.~ dos 'EstadOFl « do 
D1skito Federal no If..Je.uedo). _; 

Eleita em 13.9.19-62, salvo 0.1 Sl'Iot 
. SenadOl'e.s ' 

Josaphat Marinho' 
Wilson Gonça.lves 

Eurico Resende 

i JuliO Leite (desIgnados em 28 4CI 
abril de 1963). , 

Prorrogação: 

i Alé 15.12·.1963 _ Requerimento .",. 
·790·62. aprovado em 12.12.1962 .. 

Me!11bros _ Pru tidos 

1. Jefferson de AguJar _ FSP 
2. Ruy Carneire _ PSD 

3. Lobão da Sl!velra - PSD 
4. '."Uson Gonçalves _ PSD 

5. Benedito 1'81'a.dare. _ PSD 

6. M.:nezes Pimentel _ 
7, VagO _ PTB 

PSD 

8. Nogueira da . Gama _ PTB 

9. Barros Carvalh _ PTB 

10. Milton Campos _ UDN. 

lO, He!'ibaldo Vieira _ ODN 

la. ~asapba.(. arlnho _ upN 
Eleita em 13 9 1962. salvo 05 Srs, 13. DanIel Krteger - UD-~ 

Senadores, 14, Eu:rjco Resende _ UDN 

WIlson Gonçfl.lve.s 

I!oeit. Neto 
15. Mem de Sá - PI 

16. Julio Leit. _ PR 
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Comissão Especial do Projeto 
de Emenda à Constituição 
n9 7. de 1962. 

Revoga a EmencIa constituclo· 
na! nlt 4. qu.e instituiu" o sL<;tema 
poarlamente.r de g07êrna (, c art 
61 dd Constituição l' ~cleral. de lI? 
de setembro de 1946. 

Eleita em ó.12.19t.., salvo OS 5rs 
:Senadores 

\'ikon Gonralves 
Eurico Resende 

Amaury SilV'1 e 

DIAKIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

Comissão Especial do Projeto 
de Emenda a Constituição 
n9 2. de 1963. 

Altera os arts, 14t, 146 e 147 
da Comtituição Federal fre!eren· 
te ao direito. de propriedade,. 

Designadª em 23·4·1963 

Membros - Partidos 

1. Jefferson de Agu1ar - PSD 
2. RUy Carneiro - PSD 
3. Lobão da 'j;JJvelra - PSO 
4. Wilson Gonçalves - PSD 

,5. Menezes Pimentel - PSD 
6. Leite Neto - PSD 
'lo ã:noiury ,Silva _ l?TB 
B. BI~zcrra Neto - PTa 

Bezerra Neto -~ PTB 
PInto FerreIra _ PTB 
Silvestre Pt.'rtcles _ pTB 
AdaJUer ... ..o Sena _ ?'l'H 
EuriCo Reztno.e _ UDN 
Mtl~(Jn ca.npvs - UDN 
Joáo A6't1PlllO - UDN 
Aloy<:,lO de jarvsJho - pL 
Josnpllat MarInho _ S/legl"nan. 

1

1 Comissão Especial do Projeto 
de Emenda a Constituicão 

. nQ
, 5. de 1963. 
Da. '1ova redação ao :tem tl e 

ao ~ 4.9 do artIgo 19 da ConstitUl , 
ção referentes ao ImpOS~o ~ 
Vendas e Consignações: 

Janeiro de 1964 173 
.'= 

• Adolpho Franco UDN 
Aurélio Viar,na Pequenas Repre ... 

sentaçôes. 

romlssão Parlametnar de In· 
quérito para averiguar a 
aquisição, nelo Govêrno Fe
deral dos acervos de conces
cionárias de serviços públi· 
cos e sôbre a importação de 

Raul Glubertl (designados em 
'c':e a .. rll de 1963). 

23 9. VagO - PTB 
1. JefIerson de Aguiar _ ~SD 

. chapas de lIÇO para a Com
panhia Siderúrgica Nacional 

PrC:ToglÇao: 

LO. Silvestre Pér1cles - PTB 

11. Argemiro de Figueiredo - PTB 

12. Eurico Rezende - ODN 

2. Ruy Ca,rneiro - PSD 

3. Lobão da Sllveira - pSD 
'6 ~1EMBROS) 

4. Wilson Gonçalves _ PSD 
tCriada peia Resoluçâo'"'n9 tt~63). Até 15 12,1961 

1J9·1~62. aprC'vaElo 
ttequerlmento oç 

em 12.12 1962. \3. Milton Campos - UDN 
Dan:el Krieger _ UDN 

5. Menezes Pimentel _ pSlJ 

6. Leit~ Neto - PSD Membros _ PQl'ttcios 

: Je!fersor' de l~gular _ PSD Memb"os - Pa..'t1dos 

1. Jefferson de AgUiar - PSD 

2. Ruy Zarnelro -. PSD 
3. Pedro Ludovic-o _ PSD 

4. Wilson G"nçalve.s _ PSO 

5. Benedicto Valladares _ PSD 

6. Menezes Pimentel _ PSD 

7 Amamy Sllv. _ P'rB 

8 Nog'Jelra dI'! 'Jama - ?TE 
9, Barro~ Carvalho _ PTB 

10. Mil ton Campos _ UDN 

11. Herlbaldo V'.lra _ UDN 

12. Eurleo Resen~. _ UDN 

13. l)a~1.iel Krleg€': - UDN 
14. João Agripino _ UDN 

15. Me", de Sã - PL 
16. Raul Glqber~ _ PSP 

GOmlssão t::special do Projeto 
de Emenda a Constituição 
nQ 1. de 1963. 

14. 

15. Josaphat Marinho - S. legenda 

16., Aloysio de Carvalho - PL 

: Comissão Especial do Projeto 
de Emenda a Constituição 
n9 ~. de 1963. 
D~ nova redação aoa arUgoE 

n. \/g 26 e 63 da Constituição Fe~ 
deraJ (administração do Distrito 
Federa! e mat,érla da competên .. 
cla privativa do Senado). 

Elei!a em 2-5-1963 

MembrC'B - Partidos 

1. Jefferson de Aguiar _ PSD 

a. Ruy Carneiro - PSD 
4. Wilson Gonçalves _ PSD 

â. Mene.!e: Pimentel - PSD' 

6. Leite Neto - PSD 
1. Amaury i;lllva _ PTB 

8. Bezerra Neto - fiTa 
9. Vago _ I'TB 

10. Eduardo Catalão _ PTB 

11. Vasconcelos forras _ ?Tl 

12. Eurico Rezende - UDN 
13. MlltOD Campos _ UDN 

7. Amaury Silva - PTB 
8. Bezerra Neto _ PTB 

9. Vago - PTE 

10. Humoerto Neder _ PTB 

11. Argem1.rO de Figueiredo - P'fB 

12. Eurico Rezende - UDN 

13. Milton Campos - UDN 
14. Daniel Krleger _ UDN 

15. Aloysio de Carvalho _ ?L 

16. Josaphat Marinho 
Partidos. 

requt'!DOS 

Comissão Especial para efetuar 
o levantamento da produção 
mineral do país e estudar os 
meios capazes de possibilitar 
a sua industrialização. 

(Crtada em virtude da aprova. 
ção, 1m 18 9 1963, sessão ~l1aOTa 
di1tárta.. d.o ReQuenmento n~ •• 
665-63 • .1.0 Sr. Sena,dOI lose 1ST; 
mmo}, 

19 .\!E..\1:SROSl 

,I Leite Neto (PreSidente) - PSD 

Nelson MacUlan - PTB 
João A,grllJino (Relat.ar> _ OUN 

J osa pba t Ma rinho - Pequenas 
(J~ientaç es, 

Re .. 

Comissão Especial para o estu
do dos efeitos da mflacão e 
da politlca tributária e cam
biaI sõbre as emprêsas pri
vadas 

,tnada em virtude da apror,a .. 
ção em ;<-8· 1$63, de ReQup'onun .. 
to nv õ:Jl-63, do S7. Senado, Gou~ 
tJéa Vi,ma, 

15 ME:\1:BP. ~-, 
IH entbros - Partidos 

!'-'Ho Fontana (Presldente) _ p-:O!). 

Jo~é Fcl!ciano ,Vice· Presidente) 
PSD. 

JOsé Ermílfo (Relator, _ PTJ3. 

AdJlpho Franco - UDN, 

Aurélio -1c:ma - Peepen:1S Repre~ 
o;entaçõe.s. Altera S. reda<;ã.o do inciso IX 

do art, 157 de. consUtu1çAo (re .. 
ferente ao trabalho de menorp.s 14. Daniel Krieier - ODN 

Membros _ PartIdos 

José Fellclano _ ?SD 

Atillo Fontana _ PSD 

Eugênio Bar:os _ PSD 

JOSé Ermlrio CRel~tor) 

Bezerra Neto _ ?TE 

,Icomissão Especial para efetuar 
e mulheres e aQ trb41ho em In.. 16. Aloysio de Carvalho -. E'equenof 

part!õo~ 
o levantamento da produção 
mineral do país e estudar os 

dÍlstria.! insalubres). 

Designada em 23~4 .. 1963 

Membros - t'artidoll 

:t. Jefferson de AguIar _ PSP 

f}. RUy Carneiro - PSD 

3. r..obão da S!lv'elrB - PSD 

4. Wilson Goncalves - PSD 
5. Menezes Pimentel - PSD 
8. Herlb6ldo Vieira - PSD 
7. A.maury Silva - PTB 

a. Bezena Neto - Pl'B 

~. Vago - PTB 

~. SU.,estre péricle.s - PTB 

~. Arthur VlrgU~ ~ P'rB 
I. Eurico Rezende _ UDN 

I. Mllton Campos - ODN 

r
. João Agripino - UDN • 
. Josaphat Marinho - S legenda 

'"'- A}oyslo de Carvalho - PL 

• 

16. Josaphat 
Pa.rtidos 

Marinho Pequenos. 

Comissão Especial do Projeto 
de Emenda a Constituição 
nY 4, pe 1963. 

Dà nova redaçâ<l aos arts. 44 e 
45 da Con.stltwção Federal para 
conceder imunlda.des aos verea~ 
dores: 

Designada em 20-5-1963 

Melo Braga - P'I'B 

Lopes :ia Josta - ODN 

Milton Campos >residente 'JDN 

JúliO Leite, V~ce~Presldente _ f'e-
quenas 1,epresentações, 

Comissão Especial p::ra· o es
tuilo dos efeitos da IOflacão' 
e da política tributária e 
cambial sõbre as emprêsas 
privadas. 

«('rlada em virtude. da aprova~ 
ção. em 2-8-1963 do ReQuer:men· 
to ntl :l31-63, do Senadot Gouvea 
Vie,ra) . 

• (5 MEMBROS) 

meios capazes de Dossihilitar 
a sua industrialização 

f Criada em virtudF da aprova .. 
çáo, em 18-9-196~, se8são exttaor
dtnann. do P..eQupr1'7lenl( n" e .. " 

de 1963, do S7. Senador Jose Er .. 
mtriO) 

19 M:i:11HROS} 

Mem!Jros - Pa, í1dos 

Jose FeHc:ano - PS!). 
At1lio F Jntana - PSD. 
Eu:~nl(' B1.rrOS _ 0- '). 

JOSé E~'mir!o !Relator) 

8ezerro Neto - PTB. 

PTB.' 

Membros - Partldofl Melo Br~Jr&l _ f frl 

Atllio Fontana (Presidente) _ ~l::iD LOpes da Costa - UON. 

senadores - PartIdos 
-~~ei!erson de AgUiar _ PSD 

:Ruy C8.fDeiro - E'SD 
Lobão' da Silveira _ I'SD 

WiLson Gonçalves - I'SD 

Menez .. Pimentel - PSD 
Leite Neto _ pSD 

AmaW7 SUva .. i'TB 

'[ Milton Campos - pre51dLlte I José Fel/clano (V1ce~Presidente) - ODN. 

J PSD JtUio Leite _ Vlce"PresldcuN _~ 
~~ . Erm1rio .(~~~r -=-rn ? .. :J.uenas RepPsentacões. -~ -.. . .... 
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Comissão Parlamentar d61r' , Comissão' Parlamentar de In·' Melo Brag. '- P'l'B ComissáD Esp.e~ia\ d(); Proia\o 
••• ~. 1. ... ',bl~'lto para apurar s 'fatos Joao. An1pino - UDN de cOla d à Const'tu' ·0 quérito para averigtrlli'.,:J, ':; ,w"" ,. ,a Damel Kneger - Ul.>N '" "n a I Iça 

, _ :' "qMniOOos da tribuna do Se- _ n~ 1. de 1963. . 
aqursrçao, pelo Governo F:e- ri~ na Sessão de 23 do C . ã E ' d P . t Dá ""Oua reaação '0 , 49 do • ',., , . . omlss a specral o rOle o t ". 
deral. dos acervos. de. ~on· corrente, e autv~ relaClona- de Emenda à Constíluicão ~~'~";~~'é,;;;",cc;;:.~t;tu~ç~~:,!,~er3~ 
cessIOnárias de serViç9,s.'\ll _" dQ.s com irre!l!'Jarldades qra- . n? 6 de 1953_ • m/l'to. d3 ~ti.'a q~e s. """a,da-

, . 'li ves e corrupcao no Deparla· , • 1 d C tit ) t" G CIl'go eleJ,vo., Protelo ãe 
blicas e sôbre a imp6r\àbItó t d C . T I' "tera o ~rt 3a a ons U,- 'nIclatl". d' SI, Senad01 A"'éZ,o . men O os arreIOs e e c- Çdo >'e""'a, "nmo,blt'dadm. "><2nna, 
de chapas de a"o para a Ilralas, \ 1701e'o ue ,,,,Otan. a ao SI" se· D ,on' 2.10-1963 

~ naao, AlUélfO .vianna, es ~ açuO em 

Companhia Siderúrgica Ja· (Cr"~a .'1J Vlrlude d, ,pro- De".nação em ~-10-1963 Membros - pal't!àos 
vação" em 1-11-l9ml. sessão ex· J if d cional f traord nária, da reeo_ucãQ n'. 32 !lembros- _ Partidos e erson e Aguia.r ,- p$IJ 
de 1963, apl'eEentadrJ pàlO S~nhor Jefferson de Aguiar _ PSO I Ruy Carnclro - PSD 

IL'l'leda pe!a ~'e:solW;ã'O n~ 11 senador~ .te .. fE·rsoD de A~uiar e Ruy Carne1fo _ 1'50' W!lson Gonçalves - PSD 
dI; 19631. outr(~« Sf''t'>~''Tl'~ Se.."'J.adores). \Vt~on Uonçalves _ r'SD José ~elloiano - PSD 

15 MEMEROS) 

Jl;'tfp:rson de Agutnr - PSD 

l.,eite Neto Ipresl ~en-LC) - !'SD· 

.. I'l.leuhn (\':..:e·~re.::.~ !;' 

- PTll 

(Criada pela Resolução u9 32, de 1003) Jose Fcllclano _ PSD Wa1!redo Ou.rgel _ eSD 

MEMBR:" .... - PARTIDOS Waltredo Uw-get - PSU .Argemiro de FigueJredo _ PTB 
Argemlfo de F!gueiralo .... PT13 

Pre.sídente: WUson GOllÇalVe.s ~ Bezena Neto -: f'l'a Bezerra Neto - .PTB 
PSD Slivesuc f'6J"lClcs _ PTE1 SUvestre pericles _ nE 

Vlce-P'·"'5;!dent_e: Leite N~to _ PSD Edmundo Lev' - i'TB Edmundo l.C-vi -- na 
EUriCO ~teÍoende _ nONo EUrico. Rezende - UDN 

Relator: EUrico Rezende- - UD..'i MUt.oD (Jamp09-, _ OUN Mllton Campos _ Ull'N, 
J-efterson de AguJar _ PSO I 'Aloysi", de Ga.rvalno -' 110N Alofs1o d:õ CarvaJ.ho - tJDW 

, AIOllSlJ. Arinos _ CDN Monso ArlUOs _ UDN 
At1110 Foomnll - pSl) I JOSaphat Marinho. - Sero. Legend.!, Josaph.nt Mal'lnho - Sem L...egend.a. 
Artur Vlr~t1ia _ I?T'E; Rau' Gf'luertl - pequen~ Represen- RauJ GiuJ)ertl - Pequenas Represen .. 
Bezerrfl NN.a _ P'l'B . tacôes taçôes. 
Aurélio I/lf1 .... n~ _ M'B tJUW" lfiltt Req,re:uaa Reilresenta· JúlIo Leite 
Jl.i!iu ÜHe. _ ,?"ra çôe.s. çÕ('l>. 

Pequenas Repre.jenl<\. 

I 

PREÇO' DO Nõ~tFmo DE HOJE: CR$ 0.10 
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SENADO FEDERAL 
ATA DA 7~SESSÃO. EM 23 DE 

JANEIRO DE 1964 
l' SESSii.O LEGISLAtiVA EX

TRAORDlNARIA; DA 5~ LE-
GISLATURA' . 

1964. de autoria do Sr. Senador Jo
saphat Ma.rinho. Deferiu. também, o 
de n9 2, ontem. apresentado pelo Se
nhor Senador Aa.rão Steinbruch. 

Há oradores inscritos. 
Tem a palavra. o nobre Senador 'Jo

saphat Marinho. 
O SR. JOSAPHAT l\IARINIIO: P!UlSID~NCIA vos SRg. nmu

ltA ANDRADE, NOGUEIRA DA GA
nIA, GiLBERTO MARINlfO, ADAL
BERTO SENA E JOAQUIM PAREN-

Sr. Presidente, numa das ültima-s 
sessões, foi procedida a. leitura de 
Ofício do Govl'llador Nei Braga p!ei": 

30 minutos teando do senado as providências ne_ 
...... 1<.;. • 

As 14 horas e 
acham-se presentes 
nadares : 

ces.sál'ias à elaboração de norma que 
Os Srs. Se- opere nova distribuição de rendas nm 

Vivaldo Lima. 
Vicwrino Fréirf:-
J ooq uim pare.n te 
Slgefredo Pacheco 
Menezes pimentel 
WIlson Gonçalves 
Leite Neto 
Aloysl<: de Carvalhi) 
Josaphat ::vrarinho 
Aarão Stelnbruch 
vasconcelcs '?ttes 
Aurélio Vian:w. 
:Nogueira G Gama 
Moura Andrade 
Pedl1) Ludovlco 
Fllinto Müller 
Mello Br.J-rfl. 
Antônio Carios 08'. 
O SR. PRESIDENTE, 

A lista de presença aCusa o compl~ 
recimento de 18 Srs, Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro 
:tberta a sessão. vai ser ~ida a ata, 

O 81', 2? Secretàrlo procede à 
leitura da ata da sessão anterior, 
que é seUl debate ap~vada. 

O Sr. 111 Se13retário lê o seguin m 

te 
EX!'EDlENTE 

OfíciQ U" 1.522. de 28.11,1'9"63, da 
Federação dos Empregados no Co
xnércio do ,.:stado de São Paulo -
'lhtnsmite poronunciamento daquela 
entidade, contrário ao Projeto de Lei 
do senado n9 93. de 1963. ::zue pr'Jíbe 
a. reconduçã.o dos vog:ais na Justiça 
do Trabalho. 

O SR. PRllSlDllNTE: 

A PreSidência deferiu, hOJe, os se· 
,,{ulntes requerimentos, apresentados 
ontem: . 

N° 1-64 - do S" ;:'e:: -...dor Josa

quadros da Federaçã_. 
Tomando conhecimento do nssun

I to, V. Exa, anunciou " _~e iria pedlr 
l.sugestões aos Qoyemadores dos Es
I ladOS. 

Sem embargo dessa providência, da 
Qual poderão resultar esclarecimentos 
úteis ao Senado. lembraria a V, E)i:a. 
Q.ue já há em curso nesta Casa. 
Emenda constitucional provendo exa. 
tamente ~QbJ'e a matéria. 

I Trata-se da Emenda n'l 9. segUl)~O 
~a. qual a. União entreprá aos Estados 
! dez e quin2:€ por cento, l'espediva-

I 
mente, do total que arrecadar do 1m
põsto de C,OllsUtno e d-o impôs.tQ sô

I bl'e a renda f: proyento.s de qUálquer 
, natureza. 

Esta emenda !'linda contêm outras 
1 disposições, inclUSive a que transfere 
o }mpôsto de F )-ortação para do 
Uniao, 

Como se -vê, o oficio do Governa._ 
':''lr Nel Br$oga não só f'li dirigido 
com m.tito ~cêrto a:> Senado, como 
apresentado em momento de exce
PciO!lal oporWnidade. O Se:mdo tem 
em curso, enl Com,'s:iãc E,specia-l or' 
ganizada, emenda, que vi.s-l exatamen_ 
te a da.r cumpri..lenLo àquela pro. 
!nessa., do Senado de pl'omov':;r a revi~ 
são 119 crItério d.e d:5tribuição d-e 
!'endas ,em face daquela outra. emen
da que transferiu tributos da ,::o::".1pe
tência dos Estados para a dos :A:uni
Cfpios. 

Além disso, a ,;ugestão do Gover .. 
nador do Paraná ~h8ga ao Senado no 
momento em qUe a.- maioria dos Es
tados passa po1' irrecusável e cres 
cente criSe de caráter financeiro. São 
Vária.c; as unidades da F'cneração, e 
até das maiores, em 'que os recu,~;~s 
do Tesouro já não bastam pfl.ra o 
pagamento regulnr do fun~ionaJis1Ll~ 
públ1co. 

phat Marinho; 
N'I 2-64 - do 

St-ernb!uch. 

. De outro llldo, o processo hú'lacio· 
llário não contido, antes agravacto 

Sr. Senadol' MU'ão até êste momento, concorre desinedt
damente Qara aumentar o desequiÍj
brio financeiro nos Estados. gerando 
não apenas obst*culos à açã,o dO 'PoQ ~R. l'RESlDIlNTE, 

~ntinua a hora- do €xpe(\1ente, der Admln1strativo 'mas, por Igult1. 
A Presidência' deferiu bOJe oRe. aumento- nA l)ObreZa oor falta t;ft., tra-

quertm.ento d~ InfQr:maçóes. u'" '1, de balho. . .. . . . 

Nas ctrc-unstànclM em que se e.stll 
desenvolvendo a. crise finance1ra, nos 
Estados, não será exagéro prever-se 
qu~, em prazo relativarnente curto, 
mUltas das unidades já não pOderão 
enfrentar quai.Squer investimentos. A 
arreca.dação que se fize se destinará, 
e COI!) difi-culdades, ao pagamento de 
pessoal. . 
• Fatos váriOS que poderiam ser 111\'0_ 
oad.<l?' _ neste i.nsbnte, provam esta 
pr~\TI.5ao. Mas -quero apen38 tomar 

,dols fato~ semelhantes, para justif1-
Càr comô ós E<5tadoS' se encontram 
eJ)1 dificuldMies financ.e!ras. Há me. 
nos. de. um ano, quando ocorreram os 
1ncendIOg no Paraná e grande parte 
da lavoura de café foi tragada. o 00-
vêrno e a população daquela unidade 
federada precisaram, imediatamente. 
d~ apelar para o sQCQITo ele quaptoo 
puqes.se~ of~receI auxilioi Já ago,ta-, 
na. BahIa, saQ enchentes na região 
sul .. IlQ sUddeste e no RecQncavo q'.le 
deJxam ao des3wbrigQ parcela ponder*. 
v-el (la populaçao. Ainda hoje noticul. 
a impre~a. que o próprio OQvêrno 
do Estaóo da Bahia está apelando 
para a União e para q~"'nto$ c,rasiI€i~ 
roo POSSam S-QCJrrer as lJODulaçõe.s 
desamparado.s, • 

Nesta oportunidade. S3.I1ento que é 
Justo esperar que o GovGrnü da R.e~ 
púbUca vã. Ur6'Ltemente, em ampar{J 
do. ~tado da Bahia e das pvpulações 
ntll1guias pelas enchentes. Não se 
trata 4e favor, mas do cumpl'im:en~o 
de dever pelo G:::vêrno Fedem1. 

.Mas. ~r. Presid:nte, e.ls,a provi
denda, que o LIO' Jrno pode agora 
ado~r, é a providência de emergên
cia. e o socor-ro dIante de Uma calami
dade. A"nda uma ,tez, sustento deste 
tribuna. que o de que o~ EstadOs pre
ciSam ~ do aumel1:o de'seus l'êCU1.'5C'5 
As umdade5 fede' 1da<; pr8<!iSal!l dã 
red1s~riblÚGãQ de rendas pura que 
obtenham novos meios de crese.men
to de suas receitas, Coe ;;0rte alIe pos
sam. aCudir a seus i..:<)Jlemas: às ne~ 
ce?Sldadef: de sua população. sem l1ue 
seja Jr1lpericso Rn~Ji'r sempre, para o 
Governo da Repúbllc:l. 

O Sr VaSCDnce1lon T 'rres _ Perm!_ 
te V. Exa. um a.parte? 

O SR. JOSAPHAT MARINIIO _ 
Pois não. . 

O Sr. Vasconcellos rôrres _ En· 
tendo que a T'ederar,:ã<) sOfre distor_ 
ções s.eguidas no seu conceito, Auto
nomia dos Estado.,>. às vezes, é apenas 
figura de retórica, um eufemismo, 
Há Eiitados gr' na2S e esta.do~ pe, 
quenos, quândo, pe!o princ:íp:o cons
tituc10nal _ e ".'~OU falando a um 

ç9:0 O-e aq, que V. Exa. bem sane, • 
Estad-os tiP;Q :vagão 'que vão à reboqu$ 
dessas locomotivQ.S,,..,.6-BS industrial!. 
~ram-se a custa da. miséria dos ou· 
tros. O Sul cresceu econOmicamente. 
à GusL"a da miséria do Norte e Nor" 
deste. principalmente do moviment<J 
de populações rurais. O Sul não ~ 
um .gliciaçior, mas empregedo-r da ~nâo 
de o"bra fácil e barata daqueles qual 
deixam suas regiões em busca de Uni 
Jl'vel de vida- compatível com a digni_ 
dade ~\UDla.na. OS Esttldos ntio t.êm 
Cl~a. da. asl)ll'al inflacl.ob~ri!a. As 
pequena.c:; unidades pagam õnus pesa.... 
dlssimoo pelo crescimento de Qutros 
Estados. Há, 'realmente. discrimina. 
ção na chamaQa Fed-eração brasilei_ 
ra. O QfiCio do eminente Governad:Jt 
Nei Em • .'!a. Governa-dor de um Es~a
do qúe poderia ser c1assificado de 
primo dco entre OS primos pobres da 
FederaÇão, porque o Paraná se avan ... 
taja. fe.ce a outra~ unidades fedemdas 
fol um grIto de' alerta. O govêrna 
paraense reve a sellSih1lidade e. sei .. 
JJ:1a de tUdO,; um esp[rito- nãQ regiona .. 
lIsta, ~ue é o de olhar a Feder:H,'âCJ 
em si. Jt que não podemos ficar ape
n~ 1')08 discm:sos, Já que o digno e 
emlllente PresIdente !;lo Senado, Se ... 
nhor Auro de MQura Andrade. mfln .. 
dou proceder à leitur ... -do ofício e deu .. 
lhe um des~a~h~. E'5tá se diri~t!110 
a tod~s 0,0; Governadores para re('pber 
sugestoes. Terá chegaoo a hora da 
pl?Io menos, se examinar que a ca,~,6 
f'missão, sejam os: Estados proporciu .. 
n:'lJmente indenizados com uma plr .. 
ccla. para qUe possam fazer face à~ 
despf!.s-as que lhes são Metas e Q'ld 
lhes fT'~eressa.m. Quer valel'-m€ do 
nnortu!'..o e objetivo discursa de V. 
Exa. para formular um RPêlo .ao Se. 
nado - e agora V. Exa. que me en. 
se'a a oportunIdade _ para que ê~se 
Ofic'o ~'enha a ser objeto de um. co. 
mJf>~~{) "''ip8cial. no .sentido de se for .. 
mular uma refQnTIâ. talvez, de um 
dhmN:rivo constitucional, já que O 
~enaql) não tem a ir' ,liltiV'l ng poH_ 
tica flnanceira do país. a fim de qlJ6 
'10"-C;am03 d~r aos =.'i+adps. pe () menos 
:lr.a;t'p.nt."'mr_nte. aquela blJrmonia. 
;)(ll1P!a jtldeof'ndpucia. e aquela au'o_ 
~()mi1, tão sacrificada Lesses úl'imos 
tem1")!)'" 

Perdoe, um disdpulo .9.parte.:m!o 
um mestre mas nesSe a,Qsunto eu t'n· 
tenn-,. n',<!lmente que as ,a.lnv"'a<; de 
V. Exa. ter'am QU" ter com" -Ir -,,~ 
tã-o "'podo ::'I ",;~~oT'An::ia dl1Vjrh p<>.~te 
.,Ton&l'io ,~ ~'l)""r) l' t"'<;2 :}ne V Ex]. 
le1'1n~\ n.~,.::}e momfn·o. 

dos majores e melhores mestre.~ d(l O SR. ,J02AE?HAT MAn~~rHO -
Olreftd Ocnst;tuc;omn ~ todo':l deve-I" p-"~,,f'('() sr P'<f >:1+(' 8 b"lfl-;,ld9 
r,iam ser igufl.i.~ H~ Estqdo.s, tipO 10- "1.-.<: ~ .. ,...... qll P .~.c;l'~~ (;<> !";'''Ife-tlr U 
~om()tiva na velha fr'às~ da Revolu- nOJre S;;'l;ó:.dor VasconceIK.'i TJnc. p 
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{.('~:ltlW.r:a a S. Kxa. que já o s~~ ,., Liga CampOnesa. Como não queria 
~'"l:1(~o tem a t;mer:.da c':JI1Stitu.:::onJ.! I E " P E,7" D I E N TE' ê.!:te se)." envergonhado perante oS seus 
que pode :,jer objeto de delib-eração 11, ctlrr.prtnheu'os _ homem d~ coragem. 
Ate.vós de"" emenda. a que me rc- ')EPARTAME~lTO DE IMPRE~JSA NAr'fJNAL que é - reagiu. Então. foi desferido 
HTi inicialmente, a redistr:buição, de! '"' o primeiro tiro pelo contador. 
renda. :p{lderá .ser feita em beI1E'flc:.o j 

das E;;;tados", E p-oderá ser. feita Sí."JU I 
,Uic1l1dad2s m3.:ore5 para. a União. 
até po!'que a ela seria deferido o iln- \ 
pôsto de expOl'tn-Ção, cuja CObl'ftWl 
te enquadra melhor na. sua comp~_ 'I 
tê;1c:a cIo que na dos EstadQs. Alem 
di'3SO, e sem entrar nos pormenol'L';; 
da discriminação nos quadros da Fe~ 
deração e. que se referiu O nobt'e Se
Ilador -~10 Estado do Rio, além disso, 
A oportunidade seria tanto maio, 
qurmt<i o Govêrno Federal, o Poder 
Executivo, vem ad(i,tnndo providên
cias claramente indicativas ela pe- I· 

lúria financeira dos Estados, de um 
lado, e das possibilidadcs da União: 
de outro. • I 

ALE'I::RTO uI:: BRITO PEREIRA 

C",,,"G c,," Gl:":c.:l.Q 011 RI!CAÇAC 

MURILO FtRRtlRA ALVES FLC)RiANQ GUIMARAes 

DIÁRIO DO CON<:lRESSO NACIONAL 
SEÇAo 11 

".",ltIA 

AS.I,ATUIIAS 
E' ,sa,bido da Casa- que, recentemen_ 

le, o Govêrno, através de decreto.';, se I a~p.l.RTIÇOES I 
prOpôs a realizar convênios COm o'~ 

PARTICULARES' 

i Callital·. lnurior , Estados. para complementar os ven~ 
cimentos da Magi:;trat.ura, do Mmis
térl0 Púb1ico e do Magistério Ele- lemett.rI,' •••• ,- ' •••• 

Ca)lt.aJ • InLorlor 

10,00 !sem .. u-•••.••••••• ;. crt 81.00 
mentar das Unidades federadns. Aa. 

E' evidente que essa niciaUva - • • •. ' ••.•• ~ ......... . , S6,00 1 ADO -................... Cr$ ,&.Ou 
, &xttrior !xtorlor que ora não examino em .seus desdo

bramentos - é evidente qUe essa tni- J 

c;ativa revela, para !og'O'- dois aspec-, An. • _ ......... . .• c." 
lo!:>: um, o da pel1úria financeira dos I 
F..'7tados; o outro, O das possibilhJ.ade.s I 

I 
Uij'OOl Ano ............... _ Cr' 108,00 

da União. 
----------------~ 

- bcetlladat: 0.' para •• 1ltenof", que terêo I&mpre 
luinaturaa pod,tr...ss-!lo wUlI.r, em qualquer é-poca, por 
ou um aDO. 

anuais. ai 

set, meU/i 

- A f1m de :J)o8Sibílitaf • .-emena de va.!oros acompsnb"dol d. 
alclarecimentoa quanto_ i. lU' ap.licaçio, lolicitamoa 'Hem preferjDcil 
• ramellBa por EUeio de theqoe Dl] val-e postal. omitidolrl I ta'for do 
T4IIaoure1ro elo Departomen\o de Imprensa Nacional. 

- Os suplementos "I edlçôes doe órgliol ofie:.I, IOrlo tOfDflr.idol 

Ora, se a Uni50 pode pror,()-r~se a! 
ccmplementar salários de funcioná· \ 
cios estaduais - em muito." C9.Sü.s,! 
J'ealmenLe insuficientes ou inadequa~ \' 
\m, _ pode igualmente sofrer o pl'O~ 
ceaso de rerlist.ribuição das re~dtt~ I 
"a-ra que Os Est,ados obtenham, at·ra· I 
vés de· t:·ibutos. a.s rendas normais e ~ 
fle:-manentes de. que precisam para (! I 
(!esdobnllnento e a execução de seus 

us(nantes IÓmerJ_te medianLe .oHaiUçiia . • f'erviços, . . \ 101 
Aproveitanclo o oportuno OfiCIO ri') _ O custo do n'ÚrueTo atraJl.ado IftrA &cT8scl'o 

Ilustre Governador Nei Bl"ag~t. quero_ •• Cr$ 0,\0 ". ,or 
acentuar a prGpriedade com que Vo;:sa' l'uro1cJ, decortjd~, cobrar""6- lo Dlau fi!:1 OJiA. 
Excelênc'a encaminhou o a5.';unto e, I -------c,-------------- ___________ _ 
30 mesmo temeo, lembrar~he que. i --, . 
~ob SUá orientação, o Senado poderia! para Um feudalismo coope-raUvo como incompreensão de poucos e d<t insin~ 
d2..r a pri{)ddade necessária ao exame: mOOerl1.amente pregam os profe:;sõrea ceridade de muitos que, demagõgica~ 
dessa eme!1da., do assunto, mas para um federaliFmo mente. deixam no ostraCIsmo milhõéfj 

E:s.ta a verdade d.os fn.tos. E' o qUE! 
: at.ada.o "Jornal do Bnsil", contra
r.ando, portanto, tóda.s as ver.Mefõ fi 
notícias tran.':mitidas J)elo rádio Q 
p~la televisão. Realmenle estavam 1).9 

campone.sES pugnando sômente paI 
um ,a1i\rio já eEtabt'Jecido em lei. 

El preciso repet.ir-se que, às vêzes, 
se ~u}Jõe qUe- o que aqui se vola n[dl 
deverá' ser cumprido mais tarde. 

8r. Presidente, Srs. Senadores, 
sempre foi a.ssim em nosso Pais. Hã 
poucos dias, um ilust.re Deputado pau· 
lista, trata.ndo do problema ora ven .. 
iollado liesta C.8.Ea, pronigO'.l a a,r.itude 
dos que se ol)Óem à reforma desta 
terra, - à reforma Verdadeira e sin .. 
cera que dara. ao homem a. possibilida. 
de de viver condignamente _ lem .. 
brando que, no ImpériO, jâ Senadores 
e Deputados dos ma·s responsáve~s 
perante a opinião pÚblica da ép.oca _ 
UN8 - ;,;e expressaV.f1.,'U a resp<U·r) ra. 
questão agrária da mesma maneira.. 

QLUI,,!ldo .se fala.va. em abolição da 
escravatura, o Se_uador do Império 
Bemal'do Pereira. de Vasconcelos di .. 
~a: : 

Que o tráfico era conveniente,' 
de que a agricultura sofrerta 
muiro pe se cessasse a- in:.rodução. ~ 
no pa~ de novos braQ'::·s afrie,!) .. 

nos; era de 55 mll OOnto.-" o valor 
da. prOdução a,gl'ícola do BraSil, 
no exercicio financeiro de 1849 a 
h\;-O. .t}ooa do fim--- efetivo do 
trãfleo. Foi de mais de 67 mil, no 
a~o suoseqüente. Chegava a 11a 
mn, em 1860". 

E qua.'1do se discutia a famosa Lei 
Auroo., de que QS Who." de escravos 
d.evel'iam ser livres, vazes proeminen ... 
tes da Câmara e do Serumo da época 
se levantavam contra a medida, usan. 
do 0.,,_ ln esm os cha.vões, as mesmas ex .. 
pre.~soss que estamos sempre ouvja .. 
do DO Plenário ou fóra dêle, contra 
qual;wer reforma que vlse melhoraI 
a sltuaçlw d·os desprestigiados peia. 
fortuna. 

'fanto mais aconseUJável e própriO paternalista que, eVidentemente, CQl'- e milhões de bra.''liJeiros, Ele.'ll qualqut>r 
~2!"Ía qUe as.:o:im se fizesse, quandn SE. responde a uma neg-J.ção do fedéralís- a.s.~i.sLência, St:'ffi meios· de la7rar a Vou reproduzir, aqui, as palaY~· .. ,<J' 
trRta de emenda que não en,'olvt' mo, porque ~dadús as condições dos terra de nOSSo pais tão fértil e abun~ uutdas àquela época, nas sessões do 
a.:;pe~ws políticas de caráter p-9.rtidá· Estados, também o pa.ternalismo fica dante. S~nado e da Câmara e que' hOje, ou .. 
rio. Não se POde enquadl·.ar e<;ta emen- incompatível com a organização des~ Ainda ontem, prestigiOSO órgão da "l' lOS da bõca d~ eminentes Lideres 
d~ no cÍl'cul~ dRquelas <.?ut;r~w que e~· ~as entidades e G11tã.o a.o Se~dQ, ~ue imprensa na Guanabara, o "Jomai dos ma:s irn~ortal!!es Panídos de,<;~a 
tno gel"an(l~ l11~ensa pclemlCa ~o pa:s., e a. G~ da federaçr.o,. qu~ e e. rep.e· dí) Bl'asU'" teceu considerações em e da ~utra Casa do ,~ongres~o, como 
rooer:a até dlzer que a ap!ovaç~o sent'ilç~o dos Esta~O~ •. flcana realmen· fonila. de editorial, sôbre Um aCide'l-. de oU ,,1 as , Assemblela~ LeglSlaLvas. 
des~a. emend:;t, por sua 1:eperCU3s.ao te ~nUlto bem as .ll11C!aUva.: ~"i.ra que \ te ocon-ido em Mzri, Estado da pa. ~ patec~ ~te que. os auta.z.s Se.nad-ores e 
em todo o P(tlS e.em beneflc_o, soble. o sIstema federall.ste. do BIasi! se re- I raíba. em qUe forsm chacinados cam.I' Deputaaos, asslffi como os homens de 
tud~, da pOPula~ao dos. Esta.~O~ eCO· nOV~&ê! .sem os nsco.5 de perec~r pelo I pone.ses e mortos home:1S de usina ImI?rensa q~~. ooman~am rêdes dll 
11ómlcament~ mftlS fracos, cab~n;R en- paternalIsmo, que dec,l:e.!Os ma.lS re~ ligaàos a gTUpOS indu;;.t.riaís que, i.n~. rá~lO ~ teleVl~ao, têm a sua., mesa de 
tre as medida:; çotn que o emlnente centres. a;u!Jllcmm. Fe.lC!to V, Exa. clusivc, têm representf1ntes na Câ-. ~a,!ecelra os dIS<!U!'SOS proferIdo." pe!;)!} 
Deplltadv S::ln TIago Dant.a,s Se Pl?- pela llllc!.ativa que teve de p:.>bat\:\ ma:'a B:dxa, -. I unm,et:ttes e doutos parlamentares dO 
põe. ne:te instante, a encammhar for- assunto tao relevante para li vida de I R"-"- b 1 d 'd d d f Impenú. 
mula de e!1tentlimento entre as dife· Ho.ssO país. I _.',.a e ecen o ~ vel a e os a· Il 

tentes correntes políticas, Esta seria O SR. JOSAPHA ..... MAR.INHO _ I tos a que c~r~ Imprensa prOCUrO,j ". é um pretexto para provo .. 
medidas a que tôdas as correntes po- . Sou Illuitc~ grato, Sr. President.e. ao! c:.a~, outra ~ejçao o "Jornal, do Bra· car a revolução, .. O govêrno est-â, 
líticas dariam seu apoiO, JJor sua JUS-I no~re Senador 1~ilton Campos, pela, 51l :, que. llüO POde, se,r ~C01-:n~~O ;~e ani::1ado de eEpÍrito ccnspirador 
tiça e por SUa repercussao na econo- yaIlOSa colaooraça.o que traz a est,as apal,xonado ou ~óe, ~er ld€ll, ~udd • .:"- prGtcnde provocar a desordem 
mia geral do quadro federatiYf>. I considerações. dando-lhes· a autori- i ta, 12!forma, at.a\'~s. de, edltOlla~, que para decretar, por um ato de di .. 

A.." opOrtunas ge.os:tões que, segundo dade de seu nome e de sua compe.' o. nClden~ se verlf!cata em VIrtude tadura, a ruí!lE,. da propriedade 
noticiàrio da imprensa, vem fazendo tência. I de tO co.1La~or da ~az~~da per~en- ~José de Alenca,r, seSSão de 13 'dê 
a ernjnente ex-Ministro da Faz:enàa. O Sr. Milton campos _ Muito ;·ce~_e .a ~rel d'3S Rlbeua CoutL"lho Julho de 1871, combatendo a lel 
além de própria~, SQb vários outros Obrigado a V'. EXil. I te. PI?CVIÜdo cOloc~r um choca~ho. do ventre Livre". 1 

abpecto poderiam envolver a vota~ O SR. JOSAPRA'[ MAR1NHO _ no pe.:;-coço do P!'e.sldent~ ~a L:I{'l1 ".;. a desordem nos estabele"l 
ção deEsa emenda, oomo providênç'o. A aprovação de t>menda cume r! de I C:~mp~n~.sa daquela local1dfw:c .. ~re _ mento., agríCOlas, a anarouia ;0: 
preferencial que detel'mina.ria, uma \ que se trata, servüja, entre outrl's 1 v~er~ a. faz:~nda rec.l,~m~r um dn.ell.<1 da! e a ml.: la públioo... A 
vez aprovada, alivio enorme à situa- medidas, para c')rr:,-?ir o procESFo do I C?u.subst~nclado em LeI, qual seja o I PrOp'Osta é fata.l:.::· ·ma, é o fa .. 
ção financeira dos E. 'stadps e de sus.s paternalismo da li 1ião, p:'oporc!onan_ que ç.onrslgna o E&tat.ut~ do Tr:J,balh!!-.1 chü, talvez, dei grande incêndi::J. 
populações, sobretudo daquelas de re_ do no quadr-o do l1{)51:-o regime consti- aor. -r;u aI. ESs~ L71, e resultado de. Pr,evejO calam:dades inaudita" .. 
giUo econôm'~amente fracas, repito. tucional o fortaleclmento da' fP.del"a-l pfoJeco O'qu"e apo;; hamitar nas ,Casas ~ Cl"l.~:e.s m:donhas. se a mesmc fó" 

São e&.'!as palavras, Sr. PreSidente, ção. (Muito bem). I do .c.,on.,re~so por tl'ç~e ano.3, SalU v1- conye-rtida çm lei. (D6puta.1.o 
que deH~java proferir nesta sessão,.. ',T ,. ·1 t'?rlc. ... o graças ao esforço e à perSl,s- Barao ,da Vila da Barra, Gama 

O Sr. Milton. Campos _' Permite O SR. 1 RESIDENTE. ~en~la do~ jQvem lider, ,!"ernando Fer- C~;qUelra, e ~ercira da Silva)". 
V. :eXIl, um apSJ.'te? Tem a ~alavra o n.Qgre :senador 18rl fund",dor do Pal'tl ... o a que, tenho ? llalS ~ llao quer, não polle 

r A •. ~ sto." _ h d"·~ a hO.ara de pertencer - () MOVImento que: er·a, :re~or~:.J., nunca se mam~ 
O SR, JOS_I\PHAT MARINHO - a_ao "lnO.UC, ora 01" mS,cr _o. Trabalhista RenovuQ.of _ que R' f~tou n~5t~ sentido; ao contrá ... 

Tem V. Exa, o aJ)urte. I O SU .. ftARAO STEIXBRUCU: fataHdaàe levou do mundo ãos ViVOS.) r~o, mrrn~fes,ou_.:;e sempre no sen~ 
O Sr." Milton campos _ Desejo (Não fOi revisto pelo oiador) _ Diz o edltorialista que, ·hoje,' é CO~ tido oposto. (José Xavier óa Sí! .. 

encarecer a importância do asslmtolquero, SI', P!'esidel1te e 81';;. Sena- muro na Paraíba e em outras recriõas -ya capanema, na sessão de 11 (1) 
que V. Exa. está trata~dq neste mo- \ dores,. ~bO~i!L', eml...'Dl'.1· ~erf~nct.brja~ circunvizinhas, colocar-se . Ul:TI . cho- Junhc de 1871") 
mento. Em face dos ultImos movlp mente, ql~eSmO que deverIa ja ter sl~ calhql n~s pessoas que, inJUrIadas ou "A proposta do'govêrno ataca e 
menro.'; OC01Tldos no pais. eu acell~ do resolVida no Brp.,sil há muitos e vilipendiadas, baixam os olhos e nâo desresp~lta a. propriedade... de 
tuaria - o que é sabido de V, Ex.:l .. muitos anos. Refil'o·me aO pt.'oblema· reagem: As Ligas Camponesas o co.. saproprle.ndo o cidadão daquilO 
mestre de Direito Constitucional que I agrário.· locam, nos camponeses que não que é legalmente do- seu domíni 
6 - O fa.to. de este.nnos ,evoluLndo. A. reforma. agrári.B- se ainda. não fol pugnam .. [ll 'pelOg se1l.1 direitos e 'o eon~ sem lndenizá .. lo previamente. ,; 
DJA do ",?~ .. 1I.... """""'" ~"" ... "('nt~d. l\D ~ .... em mtllde lia. tador QlllZ 00100á-1o no Dl'esillente de. torma da constitulcão •• : .k . . .. 



tala em indenização. mas eu a3 
reputo ilusórias e de nenhum mo-
do suficiente". ' 
"Barr~s Cobra. na Câmara dos 

Deputados do ImpériO, sessão de 
24 de j)llho". 

perdLgão Malheiros, acentuava.: 
"A simples apresent,:u;ão do 

projeto de libe.rtação do,c; nasci· 
turos abalará a sociedade em seus 
pró,íl"iOS 1'Undame~tos, introdu
zindo anarqu:a no slStema de trJ.· 
balho e no da propriedade agri .. 
co:a" . 

TI: o mesmo José de Alencar, em ou
tl a sts3ão acentuava; 

"A refor;~::t produzirá. a calami_ 
d:lde capaz de apt.vorar o prõpn-o 
Govêrno. não passando a. propos
ta do Gabillete, de mero pretexto 
para provocar a re'V'Olução" . 

E Ferreira Viana - o grande Fer
l'e:! a Viana _ advertindo o Visconde 
de Rio Branco, dizia: 

medidas de desapropriação por 1l1te
rêsse Bocial. li:: a primeira vez que 
ouço essa. declaração, porque o que 
tenho lido é justamente que,- à reve .. 
tia. dos latifundiários, S. Exa. tem 
promovido os en~~ndimentos pro'a a 
desapropriaçfro de terrag às margens 
dos açuà~, das ferrovias e das redo
vias, a não ser que V. Exa. tenha 
procura-do d·ger qUe S, Exa., tendo 
sido ou SEudo grande proprlet:..â:rio 
rural, esteja, primeiro. ouvindo a sI 
mesmo para depois, então. decretaI' 
a refonna. Mas não foi êsse o se ... 1tido 
da ·declaração de V. EXa. 

O SR, AARAO STEIl'.'13RUCH -
V. Exa. está. juntando um porme .. 
nor,., 

O 8t. Aurélio Vianna - Não estou 
Juntando, não. 

O SR, AARAO STEINBRUCH -
••• ao nosso discuroo, qua.ndo acen~ 
tua que o Sr. Presidente da República. 
deveria ouvir a êle mesmo. 

O 8r. Aurélio Vij nna - Eu não 
disse isso, 

I'Como conseqüência dessa re- O SR, AARiíO STEINBRUCH _ 
forma podem vir grandes calami.. ~ eu me referia a que S. Exa. estâ 
dades sôbre o nosso povo". . ouvIndo líderes do P.S.D. _ que já 

O Deputado Andrade Figueira, jun~ se manifestaram - e da U. D. N., 
tamente com ~ ::.ulino de SOuza argu- inclusive, frontalmente oontrários a 
mcntava: qualquer modificação na estrutu:a. 

"O direito de propr:}dade deve at~sr. Aurélio Vianna _ Qua.1.3 são 
abranger tudQ que se contém na .. 08 líderes da U.D,N., lat.ifundiârio3 
quilO que é dela objeto. quer seja que estão sendo ouvidas pelo Presi~ 
o próprio objeto, quer Q que dele dente da Repúbllca? Apenas para. :)i~ 
de:.Jrra OU resulte. As Co::icrayas tuar o problema. 
eram propriedades dos senhores 
e propriedades dêles, portanto, O Sr. Vivaldo Lima - O nobre 
eram os filhos que tivessem, os ol'ador permite um aparte? (AssentiR 
qua.is. assim, ~6 poderi~ ~er ti- menta do oradOr) - Em 'fa<:e do apru-.. 
bertado.s mediante o prevI o pa.. te do nobre Senadv~ pelo Estado da 
gamento' da inc.:-.ização cones- Guanabara. y. Exa. está. retificando 
pO!1dent~ ao seu valor". suas expressoes anteriores quando de-

cl~o.u que o Sr. Presidente da Re
E Barros Cobra. novamente, acres- p.Ub~IOO e.5Itava ouvindo os, latifun-

centava:. dlá1'los a resp to do projeto da 
"O proprietáriO da árvore é o SUPRA ou, pelo menos, do decreto 

propr-iEttál'io do,s fl'Utos que ela que está pres~ a ser assinado, regu-
poie -t1roduzir". lando a. mate,.na. V Exa,. fazendo 

_ essa declaraçao, está deixanilo mal 
Vêem V. Exas, que sao as mesmas as cúpUlas pal·tidárias e o Sr Presi 

expres.sões que lloje se ouvem nos I dr;nte ~ da República ~tá ouvindo a:; 
rec.:.ntos das Casas do Congre~so, noa dlreçoes dos partidos políticos ue 
imt- . ...:usa, para. combater tôda e qu~l- têm SU2S repl'eselltaçÕea no congr~s .. 
quer reforma, ~uer seja ela agrárIa'j 50 ~!1cional: V. Exa. lllesmo é o 
urbana .. bancána. etc. PreSl<lente do Movimento Renovador 

Sr presidente, Srs. Senadores, Tr~balhista e. cpmo tal, também de~ 
anu.Ilcia-se que 'vai seI' assinado den- ve~~~er E chamado para emitir sua 
tro de poucos dias - e ouço Já. ná ~~rn~d' 1 Uinguém. naturalmente, o 
muitos meses _ um decreto da USl erar a - eu, pelo menos. não 
SUPRA desaprOopriando terra.s mar- }~n31:t. V. EExt~' o seja -- um ,ati
girutis às estradas, caráter indetermi~ rI? n ~o, neste caso, também 
nada, sem que eu tenha conhecimen- o~ demaIS ~artldos, através da,s suas 
to, pelo menos, que paralelamente a cupulas, terao de e;>pf,nar com tôda a 
essa medida outras foram tomadas ~enção. com patnotismo. a respeito 
pelo Govêrno da República, no sentido de U~~~l?.sultaf que o Sr. President>{l 
de propiciar ao homem do campo J.8 i a u lca az a propósito dessa 
condições indispensá,'eis para o tra~ ~portan~ e transcendental matéria. 
balho da terra. a emane, a q~e y. Exa,. chamando-

O Senhor PresidenL da República, :r de t lat1fund:!lnas, desde já declara 
que fala tanto em decretar. está per .. pane a Nac~o, do alto desta tribu
dando tempo, 'na. .QSSa opinião, por.. n:. que as cupul~ part.idária,s não 
que está querendo ouvir o.s latifundiá .. fõ~:it:~asa ~e~rma _ r l'ária porque 
;'i03, os proprietárl~ de terras, aquê·" ]ati.fundlá i cup as ~ao formadas ar 
les que certament~ não precJsariam das na m~t~lae, . pOl.::tnto, interes.sa-
ser ouvidos, que s~.o faltamente con- . 
tra, porque esposam 8-Quelas ~déial O SR. AARAO STEI'NBauCH _ 
as mesmas que eram precomzat1a$ V. Exa. acentuou muito bem ue 
quando se procura.va libertar os es~ COm a declaração que fizemos Jta' 
cravos ou se propunha a decl'etação mos COlocando mal as cúpulas' pa,rU: 
da Lei Aurea. dárias. 

Mas, estudando o assunto, através O sr, Vivaldo Lima _ Exatamen 
de d.ldos estatísticos que colhemos te. -

sinar na mesms. semana, no dia re .. / democrático. A democracia brasileir!l 
guinte, tanto que ê1.e afirmava. que não abre mão de ser ouvid,a a-trav::s 
u'ia fazê-lo; do contráriO, .não diss~e -de seus órgãos representativos, quando 
à Nação que o decreto seria baixado o Executivo pretende tomar decisõ~ '3 
no mesmo aia ou na semana seguin-I' imp~rtante.s, como nO caso da reforn~ 
te. Estamos diante de evasivas, d.e agrária. Daí o interêsse de S, Ex.l. 
avanços e recuas que personificam em ouvir as direções pa.rtidárias. Na .. 
infelizmente, a fi;;ura do Preslden.e. turalmente S. Exa. não pod~ria OUYl;-
da. RcpúbLic;J. I cada. um de per si, só pelo fato de 

O S V ··· lei L' ,,~- ,p.:;r~encer .a. êste ou àquele Parti(~o. 
d r. ,.a, -o Ima - .L~l)O opo,a- I mas terá 'de ouvir as suas CÚP'JIf!,;; 

o. o' _ . 'porque todos os Part:dos têm .,eu.s 
O Sr. VQócon.cel S Torres - Pelnll_ órgãos dirigentes, e a. essas cúpUla.:; 

te V. Exa, u."ll 3p_ .. \..e? cabe cons'uJt"r por ua vez .. '"cs 
O SR AARA0 SHlINBRUCH _ • ,..$ ' •••. 

Pois nâo bas,es que .lhe dão VIda. e substância. 
. -:J Dal a razao porque S. Exa. o SenhOl· 

O Sr. vailconcel.J8 TfJrr.JS _ 'O Presidente da. República resolveu não 
Congresso tem c'Jmprido, inúméras assinar abruptame'nte, intempestiva .. 
vêzes. o seu deveI', mas em outras não mente, um decreto ·de tal natureza 8 
tem tido a n€c~.'5ária sensibilidade repercuSSão. V. EXa. há de convir. 
para evitat· a cl'i.se. p.a,rece que pre- portanto, em qUe o Sr. Presiden:e 
fere que a cri)6 se instale, paxa de~ João Goulaxt está. agindo com tôda. 
pois resolve-Ia., TemRnos faltado _ a ponderaçãO, com equilibrio e espí
e-.ssa. a minha cp.nião - wna espécie rito patrióticO, deixando para reoolw'r' 
de radar, Teriaill.Js de enxergar um finalmente êsse' prOblema depois do 
pouco à distância, muito longe, pàra pronunciamento favorável, ou desfavo_ 
compreendermos a neoessidade ina- rável, das cúpUlas partidárias, mas 
diável das reformas de base. A re- atendendo, sobretudo, aos interêfH-s 
forma agrária, hoje! é pràtJcamente superiores da. Nação. 
um sentimento, já é um desejo a 
que a maioria do Congresso ainda O SR, AARAO S':'EINBRUCH _ 
não se most.,ra receptiva.. Quando V, Exa,. f.ue está a<:ompanhando _ 
V, Exa. faz comentários ao Pre.si~ I e agradeÇo - com interêsse o meu 
dente da Republica, justiça se lhe discW'so, V, Exa. deveria ter atento.
faça de que, pe10 menos dentro lia do que criticamos os mét.odos d.e 
C-o.:-pacidade administre.tiva que pos-' ação do Go\'êrno da República, quan. 

SUl. tem procurador legislar, como é I do dlz que vai, no dia segulnl.l'. 
o caso do p~ojeto da. SUPRA, a qJ.t apr?v ... -r O decreto da SUPRA e depOis. 
V. Exa. faz aly.são. Mas a reJol'ma entoa0, recua para ouvir as cúpultls 
agrária med!inte emenda constitu.! pntidár:as, as ~ife~ent.e~ facções. O 
clt r..al, Lsso .nde-pende da vomade I per.to. o que prlmelro deveria faz:!!' 
presidenciaL Caberia a nós e entendo srl"a e,~Lndar a matéria, submpté-:J, 
que seria e5ta a hora de enca:::'armos I a exame e, depois. Jizer ao povo qlJe 
fl'Ontalmente êsse prOblema d.a. re. 1 11 d:cl'etaria, Ma~ faz o· inverso: d:z 
forma agrária. votando uma emenda. i 9ue vr'.! fa.zer e não faz, e com L",~'.) 
à cons~ituiç.ão, para que não seja 111:qmeta a N~\ção. ~omeça 'p~lo f.:n. 
tarde e depoIS, a toque de caixa. ve- q:.tando dever.a - c,,"mo esta fazend!) 
~a, o Congresso. dJ.antt de uma re ... ~ e.~ot'a - e~tudnr, medit'lr. >luJ,l.sJ.r j) 

lIdade insofI.smável qUe já existe .;la, pIoblema para poster!on.t'.:nte deC! ,'_ 
massa brasileira. na undécima ho!'a t::ir a .medlda, E não fazer COIDu L:-:. 
t\ fazer aquilo~ que, num ambiente üt (anu~c:ando que a decrct-al'ia no J "\ 
calma e fortalecimento do regime de. feJumte. 
mccrátioo. poderia ter sido feito, no Es'ive pres"nte a u ,'r 
~entido de atel!der ao~ .reclamos de CCllfede[aç~~ de J!:.~lJrJt.l~~~gr;,'/;"\~;:-
d
ôcta. a. populaça o Masllelra, que não j OUVI o Pre.::>ldmte dJ SU-nR -\ I;' -
~seJa v~r a especulação da. ten'a; 'mar que o de~··eto ,~e'-'~ '8' '~l/' ;

~ro dâst;Ja ve; o br~sileiro üo lnte· t numa s~.6unda-f;;r~ l!:le ·iala"'l·';' ~, ,~ 
dor, p na. que só e homem. só .:.e .~exta-felra AlolUU~ sC"'Jnr.."_ f :~ 
f:ftmgue !la e,'jp~cie human~ porque se passaran1, sc'm. .1.1 V,':"-. ~>;) L..'-

a e pOlqu,e vaI ao armazem fazel cl'e~ado v projeto da .sT;:')~-I.\, 
C?:upras .. lv ~ :n da sema....'la. mas <pe Esta a c.ít:ca q.h. L'co ,t .. ('~'o 
Vl\e. compleoo..'Pents apartado da Vida vernamental. ., :..:0-
brasilei.l'a, In"egrar o homem pa'a O Sr. 7ascOnce!os TUIJ'<;<; P '~'r~ 
melhona da produção, é êste justa~ t: outro aparte'~ ___ -,., ". 
mente o .sentido da reforma agrir·... . 
que desejamos dar, e a LSSO o COl). O ,~, AARAO ST:' ~,I3aUCa _ 
gresso poderá' at.e'1der. Congratulo. Pu.s ~ao, 
me com V. Exa. pelO seu ·discurso O .!:ir .. va~con~elos Tôltes _ Vü,' .~ 
Opol'tuno e feliz, . endosso os têl1l1ü3 !!;x...:l:'lenC!a não de\'e cO.ltundil _ ;: 
das suas observações. pedindo-Ih,' estou certo de que não COHlunde _ 1.; 

apena..'l permissão para dizer qUe o t-'reS.dente da Republ ca c-om o P. t'.,._ 
Congresso tem grande parcela de den.te da SUPRA. O P:e"ldtnte 1.\ 
respo.nsabilidade neste caso e deve SUPHA e um l.)(}qUll'i'O~O, fala a to,-,;~ 
exam!--llar, sem preSbôes de qualM/ller hora e a Indo. pano. -.=om ou s0m Pl~
espéCIes, a necessidlde premente ..ia texto:.o Presldente da Repúbaça j.) 

reforma agrária no Pais. que :;e~, nes~e. c~so. tem mdn~itlo' um 
O SR A iRA I exemplar SilencIO, ';:Olno COlnelU 

A _ • • O STEINBRUCH - t.êcniea de um estadIsta ~eniiIHI' ~ 
gradel?d o aparte de V. Exa. que ,J<I.a"fa saiu dos lábios d~ p~~ U.:<'>I"~ 

como" .el' do Govêr: J, defende .l da República d respe,to LI • -",,;' ';:: 
~res.dencla, da República. acentuanM tação da- assl.latu~a uu<;e3. g.'i~;t.P~-

o :\ neces~ild~de ---: é bem verdade -- (:Om o qual V, Exa. e eu e3La'.18 'lJ~ 
do Congre.ss~ NaclO ! pro-por uma lidârios. Qua-ndo o Pres' jer.-t :. 

'na F.A.O., queremos contribuir de O SR. AARAO STEIMBRUCH' _ 
certa 'maneira para que se dê rea.- ROOlmente. estamos colocando mal 
mente ~ solução e~etiva. ao problema porque e5.<;a.s Cúpulas p.,~·tidárlas já se 
que nuo se preCIse maLs, daqui por manifestaram, reiter .. Jn.s vêzes c(m
diante, continuar a fala.r nessa. re- trárias a reformas de qualqu~r tipo 
forma. porque outros problemas de· ou natureza, Já o fizeram através de 
mandam solução urgente de nós ou· discursos, e se haVia o propósito _ e 
tros. , . pare~e que há - do Sr, Presidente da 

O Sr. Aurélio Vzanna - V, Exa. RepubUca em decretar a lei da 
permite um aparte? SuPRA, deveria f.ê-lo feito sem v' 

O ~. AARAO STEINBRUCH - pessoas que sabe manifestamente °c~~: 

fefo:ma j?1edlante emen';a à Consti- dialogar com as fôrças p~1íttc~~ ~ i.<.~ 
u ç~o. l.zendo quo não é possível a. o apoiam 110 Congce.::.5.Q ~" ':

PreSld,êncla da Rf''!';ública fazê-Ie;>. Mn,:, cúpUlas partIdâr.as, dC.!lUl~~wrc~~u .j:t~ 
~~ra decretar,. aprovar o pr?Jeto }e alt-ç> e.,>pirito de c-cmpJ'cen.sao. de 111_ 

r Rt1 sem maIoS tardança. ~ que na{) lerancla, de capacidade de d.~l.{),:'r 
ez a· agora, demorando mexplicà_ E n:nguém podera em ~n C01l.e- UI • 
;~l~ente e provoc.ando inquietaç,\.... c!a. negar. essa q~ali<l .. d~e ao C1]"::I; 
- ' , do. Executlvo. O Sr. João Uv,1.rl: t 

O Sr. VascollC'{b:l Tôrres _ A de- pc... ter todos Os d.?le.tos rn.1!> tLU 
mora, entretanto. nObre Senador, .. e uma grande virtude que é a c:.lpa·'I~ 
justi-flca. dadc. de debater e de dnlo.;;-ar Bt: o 

cesl e.nte da SUPRA anunc;ou. h"oO 
O Sr. Vivaldo Lima _ Permit.e quer dizer com isto que o P~es:de:1~ [.) 

V, Exa. um aparte? (Assentime,~to VE'llh::t. homologar o decreto {'om a
lio orador) ° Sr. Presidente da pressa .como :e.l·-'~nte se noLicla.ra, 
República está proceland ~·f)licàvel. que ?crla Ms·nado. híit:, amnnhã, uU 
mente a assinai.lra do h'ojeto da ,epOls.: E. r~se pt'lrtirul . V. EX.I. 
S:JPR~. V. Exa. disse inexplicável- ,em t-ó<b. razao. Mas, devo di;;er qu~. 
mente, e eu faço a retlficação de q_lle ~f'm, ·tardança _ e.sf" é A. lnform!lçcil) 
8, Exa. eatá protelandO explicàvt:1- r·an <) QU.!lnto ",s-sivel '<'e~u!":l quI' ]>:."1.1 .. 
mente, porqlle estamos ntdn regime so tI.:u- - ê.:l.se dlplüma le:;aJ será l.r. 

Pois nao! trárlas àquele projeto T"e.m1 
O Sr .. Aurélio Vianna 7' V. Exa. que, hoje. a Imprens~ inform<;" ~~; 

usou, _ agora, uma expressa0 que me d.iver.sa.q modificacões seriam tntrodu
causou espécie, quando decla.rou que zldas em razão dessas consultas ma 
o Sr. Presidente da .:tepúbllca está .... l·estadas a- e'Opulas a (' 1gente~ 
consultando, estã ouvindo O;q latifun~ PftTtfdá.r:los quando S '€xa mqnlte& 
dl'ri04 para. então, decre-ta-r llQuelt\a tara tem,pÓs: atrá.!, o 'P~6..~1to de M: 



, 

() pelo. Chefe dQ Govêtoo. ped~r~allq~ê Q Progre~ dil agric.ultur~ é de 
V. Em!',. ,não 9.trlbillr .ao Presidente -vlt.al inlportância p!i·ra todos nós. 

R::pública. respo.nsab!1idIirt~ por Dev~rnos notsr .4ue o têtll10 agl'i. 
ual!:s que, falam. demaiS. vive.m fa- cultura. inclui também a. peMa, pro_ 
do e nem sempl'e aglIído em d~- dutos do IDQ.! e produtos florest-ais, 

dos legitÍ1no,s inter:~ses dos ag n :- o-o,nfofme nC1l1€nclatura. da F.A.O. 

Máquinas e equipamentos' \' 'e manteve:se superior a in niilhões 
em. 1900.. Na 'RepúbIic~ Feljeral" Ale

O· número de tl'atores usaÇlos na. m~ havia. 245.000 tr.atores em 1952 e 
agricultu.'Tll. duplicou â pfi:tir de 1950 699.(10,1 em 1008. , 

ultores e -tiOs trabra.1líadores ru~:aLS Hoje em dia fi ágricultura, etn 
êste -pais. ' _ _ _ . i_números p.afs~, benefi~ti.,a . at!a-
O SR. AARaO. STE~RUCH -. vês da, apI1caçao de várras CIênCIa;;" 
O enijnentê.· Senador .y~?-nce~o&. aptesehta tôdás as características de 
õrr~ dIgo tiue, O Sr. _Joao P.ll1:4;~11:0 um'J, indústria, com cultivo sisteIl1a~ 
eto é hOnl€lh da inteira oo?i1ança tico e prep.ataç§.o planejada. 

Sr. Prasitlente da RepüQlica que , Aumc1l,to !ta Pr611uçdo 
ll-(}ll1~Ol1.Pres':,debte da. SWR~.. A necessIdade de, alimentos pode 
O Sr. yascti:nc~ws. Tôrr~ ~ Mas $er satisfeita, presentemente de duaS 

00 é. b vêntríkco 4o._p~e.s,tG;ente. maneiras: expandindo as ãreas de 
O SR. AARAO STELNBRUQH.. cultivo e aumentando a produtividade 
ão tive conheciínento de nenhl~a das terr!l.s até agora utilizadas. 
oo1aj;ã9~b corttrp.ria.. aI). pr~;.t~;!\~: À apIlcação das rtoitas técnicas 
ento tio Sr. J,oaq P41heuo ~e~P/ Plyr çientff1cas ã agricultura determina 

te do Sr. P!'esldenlle da Repub -, uni acré,scirt1o de p.rOd_u~ão de alI:' 
R. _ , '- mentos sufícferite para enfrentar o 

. O Sr. vasconcelos TórrC; -. O SJ~ ilUmerito da população. 
lnhoc .P l'e;;idente da. ReRubl~ca. (laO 

e ficar àpanas. a d:esmentlt. not~s. Os. da"cios epta·'JsticQS 'nÕs permitem 
e jor.J.ais, racto, televisão ... '\ ,funÇao. e<5.tima:t: qu~ parà.õ ijno_ 2~(j{)() t·eremos 

. residericlál. é muito alta,. mUlto nQ-: 11e dupliplr no~sa "prG_cl.ucão agrícola, 
re para. d&cer a.. êsse ,tap1~-J,'anle _de ~ .. q1!e SÇt poderi!, Se]; .COllSêg_uido atra
otas da~ imprensa. b Preslden~ age vês de nGvoo métodos d,e produção e 
Qm ia,te;; .. D\1 qualqu~r m:.:ln~!ra, .0 COiQ awdUo da ciência. 
ibjetiy,a do belo e oportuno discarso <? ptDgre~ llC{5 >paf.s-es desenvólv!. 

PAís 1 
I 

'----.---~-'---I 
Estados Umdos _ ................ ;.;; I 
AlemlU1h" m. P. A.) .... ""., •• :.1 
~ançj, .' ........................... ;1 
Reino Unido ...•...• ~ ..•••...•••• : •. 
Canadá ••... , .... ,.; ••.•..••..• ,.;.1 
AUBtrália • • •••••••• .": ••••••••••••. } 
Itálla •.. '." .. , .....•. ~,." .•• ; •.• ;.I 
Suécia ............................. :-. 
ArrJe. do Sul , ....... ,,,.,,., •.. , .. / 
4i~tr~a .................•...•.••..•. '.1 
Dlnamarca . . .......... " .. : ....••. , 
NOVa Zelândia. .... ...: ...... ;......... ' 
BrasU •.••.•••••••••••• ,.; •••••• ,; •• 1 
Ttu:quia • , •.•••••• : •• , •••• , •••••• , 
suíça ...•..•.... , .. , ...... ~ ••• .-. I 

'-:e V. Exa. .... d~ .. foI acornpanha-dõ de um grande FONTE: 

1.000 
{ perce.ntagelll 
11 do total 

do mundo 
___ ---.:1-

·4.7M. 
699 
599 
434 
~OO 
233 
207. 
1'12 
lQ5 
91 
85 
75-
49 
4a 
41 

I 
·i.l ~ 

I 
1 
·1 
I 

" 

I 
I , 

16:9 
6.9 
5.5 
4.3 
4.Ó 
~.3 
1.0 
1.4 
1.0 
&.9 
l·S 
"'7 
1.5 
0.4 
0.4 

O EsR. ÀARAo STErNBRUCH - aperfeiç~a~~ntq téC!nico· na a!rlcul- , , _ F.A.O .. 
OlJri.;~do. t.ur~, p.rl\lclp-~lmente. - n?s, Estados Em 1958 .. 52% doo tratoxes em uso I ção em núniero e pequerio àumento 

O Sr. Vasconcelos Tôrres - .'. e Umdos,. Europa, AustraIm, e Nova estavam na. AmérIca. do Norte. Vem. em área: 
dêS te r:.1:J-de~~o c{;~€ga que o apartelà Ze1àJlçiia,. .' ~ . em o&egUlda, por ordem-Q.uantitativR, a 
n~5te rl.stante é que seja o decreto Nao há dUVlda ql:le as necesslda· Alemanha, França, Re!no unidO e O f-ep.ôI?ê11-o mais irilpressionante,' 
&.3it.ld.O. ." de! do m~n~Q em alU11entos e rOtl'p-as Canadá •. encontrando,;se o .Brasll em nE:."5sa decada, é o crescimento em 

.. _ -,. l cr.e.:c~u n~pldamente, mesmo .por-que. arite-penúltimo 'lugar com apenas área _ dos eSta,belecimentos expecjo~ 
, O ~Jn. AARF..O STEIil'."'BRUCH - hl\ Um média de 140.000 pessoas rilO'for do t<l-"al n?-lment-e grand~. Os estabe!ecimen_ 
cm~·~·;sar.:;o i.:l~:)3 da F.A,O: e Gxa- l1lai3. diàdamente. -necessitadàs de _ '. /0 \o.. tos médioS, onde se encontram a 
~.1T:: l'b o p-:,ciJ:~m3. da u:}rlculütrf\ ~ 1·0U):'Q, w!H:da e ha.bit2,Cão. Não po- . ' t ' .. maioria das unidades familiares 

em j.:J,:jme (3 J;·3,ises, QU::::o 1rn~1'; .f3:-1 clemo.$ e-Equecer. que metad'f! de luis-, Deve-.~e lev.ar em CO~l[.a que mesmo cfu:ca de 1/6_ da área total tiveram 
nhOl' Pi'~.:iQe:te· ~~~ c,Jlltl'lbm\~o Sa população vive em condiçõe3 aliai.:. I na .ag:;oultwa. ~eCaJ;llzada o m~qui- seus índices pÓUCo alterados' em 1950. 
pa!'a a ,s')luç .... o defm1tlVa do prob!e-j xo elo niVAI normal de tolerância. nátl~ ~ó _pode ... er, utilizado duumte Os estabelecimentoS !ITand,es abra,n. 
ni?l, A r.,~r;culturá é a mais impQt'· , '.z - , . _ ~. .' I certas- WQcas ?-o, ano; dim1nuip~o des:" gem i/3 da área. Qüanto .... aos esta. 
rt:nnt= in:.Ú:::ll"a p:'im~4:fl., d2.S::IlJP~- Percen~agem de trcWathaaores. na .sa form.a Os mume~os beneflCHis que bele-cimentos acim.a de 1.000 hà. 
ll1i.n.:.c'J u:n p~::21 v:tal na eco~1_:JIl!la . ,AgrIcultura . apresenta. .' ~ abrangem, em 1950 a área de 51%. 
d2:,s. n:1:;~,-s. 'l'~~_3S as n.':-ces:.:lc,aa.~ Aproxi!nadnmente 1.80O-.0'Ún pessoas [ . Ferttl1Zl~ntes. Entre lS40 e 1950 há Uma tendência. 
b::.::,:.:'.'3 ss.:> supnU2.S atrô:ves da .a~r~~,-' v.venl no campo atualmente. uni QuantO' aw fertilhaníes litilizadõs para o crescimento dos estabeleci~ 
.tCu!tl·:a ~1~:"' , t~1A~·.n"b ,'lAS ~tR~ n~-m~; têrço da popu;a:;.ão· da Europa ex:" na 1l,gricuItura, os Estados Unidos são mento-s de; ~ai.s de 100 ha. 
r E~.,.<':.~Z!';"?" n~~~ O ~ em." '~"'_ . c1li~ntlo a U,:1,S.S. 'poience.ao CSlrn..:.jos ma.iores consumidores segu,ido~_da :fus:ses dàdos aPontam um cl.e.s-cl
t:~~··_··d-,,_~~ p-<~a ~S qiL Y .• C"ht lia I po. 1ia IÍlgosl1i.via, por .exemplo, kê6'I Alemanha, Fl'az:ça, Japá? Reino Uni- mento das grandes fazendas 'em de:' 
~ 'Ê.~·J. sit'12.'8.~O se agrava ncs países quartos da popUlat;ão vIvem da ~n .. dO, Itália. POlôma, A:xstr~Ua, E3panha .. triment-o .dos <estabelecimentos de ta
fa~::r'l :1';0 G.'ê'sw)1.-,c:vid·;J..5 o:1de e:.(.'i._em 0ultura' enquln~~ que na Inglatc"ta a Canadá e Nov.:: Zel~ndi~. O BrasIl manho 'medio, é na pulver1zuç§o dos 
'1[1·':)' 2.eõ~~ lU"! mü .... ·das devido a percentagem é ne apenas 5%, nos &:;_1 tem um con.sU"110 ihfer~or a 2 kg· estabelecimentos pequenos e rriéd100. 
ill1:111--~ricu!t~;a cle!lt'l~ ·dos me Os e t t::1.dos uni?03 J3%. na Espanha 5~%. hectare. indicado sUa transformação acentua-
ir..s:." m2n~C} trudi-c:onais. Em todos ~a Argenhna 25%, no Paraguai 5,,%. e ::_ da em minifúndios. ! 
Os }:<:'.lSC;3 em que se tenha ·aplicado na índIa 72% e na ,Tailân.dia 39%. Panorama' Brasileiro 
9.- :: .... :-;cultura c:entific<]., ao lado de ,0_ desenvolvimento econômico· de Em. 1950 cêrca doe 33 milhões de Os la.tifúndi~ não.se distribuem 
p~tí(c:as n adernas,' com uma lnfl'<l~ cada pais deve corn;titui: um equtlf- pêS.56as, isto ê, 64-% do tot'al da po':' pelas extensões desertas ou .semi-de': 
'€.:.. r,-;.:ura ad."-C!ll3.da, (lp.JJ!·tunidE:-dS-.') de brio. entr~ a agricUltura e -a ind'.lst;ria. pUlaçãb vi".1àm no campo. Em 1960 sertas do interior, mas _projetam-se 
c:5:::::''}, fM::liqadz.s de cor.lel'c..,:lliz'3.~ on~ê ê.!ltes, do's ·aspectos ec<lnÔlnICOS a. população rural qiminuiu -em i~:: para .o Brora.l onde a-rmam .verdad.et:. 
ç' ~ c um jr!sto :::is:eUl'J. de prüprie- devem progredir conjuntamente nu- pdrtAncia relativa, embora, S1}u nó. ro aSsédio aQS. centros urba,nos 1imi .. 
'Ô'_c." c.~. te:::ra, l1~lH': l.Ulla. verda,deira\ma e~-t!eita rele.;Õe-s, r~pondendo à mero tivesse cresc1do: 39 mUhfJeS, ou t,ando_ s_uas ,Po.SSlbilidªdes de- expan-
tT' '~ao ea a::J;r;~u'!.'ura. . tempo as _demandas do mercado in- se.ja 55% do .total. são e, crescimento e estrangulane.o 

T r per que, màependente desse terno e externo. sua.s p.opUlações ... 
,Jr:c~; .J, ct:t:-as providências dEVEm . Da ..-a.perficie total do B11lS11 que 
:Se: c:nadlls pe,',Q Pre,sidente da Re- Aproveitamento do solo é de cêrca de 852 milhões de ha., ProPriedade e produção 
píih':-, no s:mt!ào de resolver em E' wn) fato aceito hoje que se 20% apenas tuna quarta. p.a;rte se -BIOha c.cmparancto. número e área dos e_3'" 
d€fir-:t-ivo o p:,ciJlema di) home:b do é..::t& te.rras incultas fôssem. utllizadas compreendida em emprÊ~as agrícolaS: tabelectinento.s com a sua pT-Oduç!t::l'. 
c~m~" , e destas ape~as 200 miIhôeJ) de ha. .-

c. '. r;?- TI' l'" "f E •. a. area total cultivável se:ia' aumen .. cobrem a área usada. pela.- ligrictiltu-:' verlfica:qlOs que OS e~~:lbz!€cimento,; 
j _ v»p_.!,O utm~n,o conom1CO lada eru 40 Cf É' cer-'-:) , que somente ' aooil"o de 10 li,u_, repre.:;e:1tahdo 1)3 

o t=-r:::i:f:ma atu~L é po-:~a..n o p:'o-! êste fato C~~titu1ria v rima re\.~luçãó ra. D~, a ma!1>r' .percentagem do total e menos de 2% "'da ârea, em:' 

fi{':-.-" €'~h :·~·lrlu:::::t) . . ç ;:'-:lC') :-\ J 11-t'? I agrícola em no.s.::o país. . < (44,5%) .c<>nrpreende p~tagens. vin- 'pregam 0,2% de pessoal e são 1'1:-g. 
P" .. ~'; "'-'TI 'd"""'-nvo1v'me-rto a;.r·1ve~' .. . . do depoiS matas (25%). tenras não 
d ~ ,:" '"l ...... ,. ::., : - ':~C:O:lal e a (~O"''I'):'- i ; J:ia EtU ... opa, ~:qt?- agricultura. Clen .. usadas (15%), terra arável (9,5%} e pOnSáv~is por 0,1 % do valor total da. 
.raç:o internaCional. t' r:t:~ .. ~!.!E]1 t.fl~ame~lIe· orgnm:J1da teve, um S:u~ terra improdutiva (6%) ~ A área cul. p!0duçao. Os, esta~eleciment-cis mé .. 
. 1 1'~ -:: J ;25 em <i~envc:- I ~~to. qe pro~~'ra.Q e~ 19'57-59 de, Uvad'a é de apenas 2%, Em 1950 ~ d!os (mais da metade do total e 1/6 
~i-r-"':~- r- .-' -..... -,-_·.,t~ lJ;lr _ n:·tl- )..:.-670 a_ nos Estauos U~<dos no ano área cuHivada era de 18 milhões de da. áre.a) empregam pouco menos;ta 
tb~,'-~l, de 1;-;:::i:<!. u:~::ru-:3.o. sub-emp!'ê-' de 1958, 32%. , ha .• diStribuída', ,em mais dã metade metade do pessoal permanente e cs::o 
g'J e fr".:o pCdê: de r.:Qrts't..::NO I Aumento da pro(luc{io agríCOla entre OS Estados de São pa1J.1o, Mi. resPODtSábvleis. por

l 
°d,4 ldoaoooPr~~u.(alolr 

, • 1 • ••• • nas Gerais, e' Rio Grande do Sul com Os es R ~ eClmen os e: • ..~ 
.r':c,: r~-<~ ~llJ:.e~C:1VC'lVlOOS (I~ ~r:::O-1 I-I;í 2 firmas prillc,'pa!s p.ara aumen_ 640/.: ° Paraná e Rio de JanelÍo re- d,o 'número total e 1/3 da área) ml1-

cC:~'o. de. Q~ ·:'Y".1'o~v.m~n~o EC.').:1Om.1col to da prOdução Rst l1z-ncult1U!R: ,o p.r~~ntaI)1 100/.:' santa, Catarina e pregam 1/4 do pessoal p<::rmanente i' 
<!f"',:2 ~~,.': ,1 •• ,.' r:'-.;.~ :,~"""~.~:1:: __ a,, .;;:":'l-r: :ultivo de te:rds nãQ a.prove1ta-das, e_ ElSPfrito Santo,0'5%. produzem 1/3 do ValoI: total da p;-<j-
o.:l ~/.~c~_t .f1. ao p" ,,:_il§!- ~ Pl,uc.pal! a exp!oração rn:c!onal das terras em. , ,duçã-o _ag;rícol~. Quanto aos estabe· 
re·:')_',,:~:..-o .:, <:~41 _ :.:-a'.}HQ~.'_ ,.. . ! teri'i'S não ~:prcpriadas pOdem '3e re- Em 19-80, o nwn-er~ de esta:beleci- t~cimentos .aCIma 1.000 .ha .• qve. so-

<>~.,~}:.~~~ :.~ .. u't .. ,?--u:uti~,!:i,~~~_ ~'Lg.rLt:ISUI?li~ n~ seguintes: con~r?le dOS. rias mentos agT.~í{lQlas s).lb1f} a_ s.a.oo,OEO" ~[l.dos representam ap~nas 1;% do 
l?~~"~'~{ .. ,,,.~~ ; .... ;" !' ~,~ld~~l_~ ~ l~ e ll"l'!gaçao, UEO de. fertllIzantes, M- cobrindo uma área. ~de 2~5 .. m1lhoe~ tota1 .. e quase a metqde d~ área, c~ 
('."-;~-~~"'--.. ~. ' __ ~"', d_t?a.s i;_:-~~e:. ~,J.l mentes esc,:l1hjdss, equipamento ilde- d~ ha_ e a área méd.a. oos esta~ele pregam menos de 0,Q1 % do p~O~] 
eC'') •. v,.~l a.; ~\j:'1.0 _haVendo d,, __ n.oh.- allfl(!o reduç'o das pédas pOl" doen. CImentos era de 79,311a. '. permanente e produzem 1/5 do to-
rnE-.:) a','!':~c. 9., fI-"7'"'-nSC~rl1 a'3 C"'''- \êa.s " t~ ~ ;. . ~ 1~ t ~' Entre 1940 e 1950, os eatabeleClmen- tal ' -"-.. 
d~o52.5 ('li';' p-~rmHpm o deseí1Y'()~v:- :nh."e ou .o~ mo l\:~. r_ara ~ (lA s~o tos de O a 10 ha. mantiveram seu' . -
me:!' o~ e·;:ol1ômi:o dos p,3.fses n5.o de- :~; ~.l~pel1sáYelS se~~H::,O.5 de a.5SlBte:t;CIa, nÚJ.ner6 estabilizado, mas perderam As grandes propriedades em .1960 
s(nvc~"id.c''- " ünClca e ed.ucuCl\.Jnal bem orgamza- em.. áre&. Os médios .(10 a 100 ·ha) são ma·is numerosas. que. em. 1~5!)-. 

T(,~l1 t.ldo d%prezado o impG:'tc.;'t+~1 d!1$. ~ . sofreram ligeira d~minuição em nú:' Nem sempre são labfund~o.s ll1?--pr-e;.. 
"2001 da 11:{~'lcuJtura na econ~müa. dOSl'· . . _ mero e uma. redução mais &,ensiveJ dutiv03; oc-orrem estabelooImentos 4& 
,paíscs, :p=incip<llmémte entre os n1.:J .. Som~nte a apl'casao, dos recurno.5, em área: Os grandes (100 .a 1.00-0. ha) 'eIevada extensã-o be:m explol'.a.dI3S, 
deszm·o".v:(os e a missão que de .. C1entifloo~ e d-as técn.-c<;s uooerna3 :n-esceram lirreiramente em número, têcnic.amente. - ToodavIG., frequent+: 
eemTJf.nham 'o,s a~ricu1tores 110 con- podE''1~ tramfb~'m:r<' u~l.n a:5.Y;c'llt~~a rofrendo pequena re~~ç5.00. quant.O b. mente s~ cà.r.acteriza a ociostd:ade dO 
junt,>. d:"',s a-t~v!dad. e':> PrQdu.tiva.s !la. trf'~!~;ona.l e amnentar ~ PUdl!tlyl- .~ea. Os muito grandes (lCOO a .... latifúndlo e S'l./.ª, posiç,llo negatl."la .@. 
naçf.o. D7ve1l1~-~~S .~~:b;r~:, _~~.b~. c}a~~. -' - , . }J)'.OOO ha) spf!eram pequella. ~~ __ ~p.~ .. ~" pr~ç!g. _ 
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~ iEm 1950, ao percentagem de pro.. 
prietários era apenas 14% nos U mi
lhôe.s de trabalhadores agrícolas. 
" .Atentem bem OS senht\res Senallj" 
'res: ao percentagem de proprietárw3 
era apenas de 14 por cento nos 11 
milhões de trabalhadores! 

~: !Por tôda a parte fb terTQ se acl1.:t 
"apropriada, embora possa se enC0~
tr6.r incultivada.. A terra é uma for .. 
ma tradicional de inversão de capitais 
e Q. fruta de um impôSto territor a.I 
adequado torna essa inversão pura
mente especulativa. 

O Sr. Vivaldo Lima _ }le~m:te 
Ex~ um aparte? 

O SR. AARAO STEINBRUCH -
flois não. 

O Sr. Vivaldo Lima - Vossa Exc,,!,
lência lê páginas de um conteúdo im
pressionante. Elas ag'ora. S~ fixa,!a 
DOS Anais desta Caoo. ·A atut\l Legis
latura está no inicio do seu <;egun'lo 
Qno. V. Ex~ falou do desenvolvimeato 
do Brasil, sobretudo quanto aO aspc~
to popUlacional: há uma explosão d~
mográfica'. A atual Legislatura te!' 
Beu têrmo em 31 de janeiro de 1:)67 
Ora, como para 1970 E.'sta p:evisto a:l
mento consld-erável. muito sensível, 
da população brasileira, dai a ! espun
sabilid'3.de do atual Congresso. 

ltle não pede, por inte-rêsses subd.l~ 
ternos ou de q'.ualquer outra naturçz:-, 
ou ainda devido a resistências '4.1'e 
ofereça à inicativa governamen·;a:. 
permitir que o Brasil continue na st· 
tuação que está, fl,llte uma populaçã.o 
que cresce explosivamente. Dai a r ~s
ponsabilidade do atual CO'1g,:e..;so 
Brasileiro. Esta. legislatura é qu~. 
realmente, vai fixar a posição '10 
Brasil paro. êste f~nal de século. Est\l 
legislatura- telll sua responsabilida.. iB, 
e a. Reforma Agrária tem que :ser en
carada COm seriedade pelo pa.Jamen
to Brasileiro. 

O SR. AARAO STEINBRUCH -
De inteiro a-cõrdo com V. Ex@.. OX3lá 
o Congresso esteja à altura da so!u· 
ção dêste problema! 

Regiões do Bra.sil 
N. Amazonas as propriedades acim", 

de 5'00 ha (11%) cobr~m 91% da árc'l, 
as abaixo de 10 ha (41%) cobrem 
0,4% da ~.'ea. No Maranhão, os e.3 t1.
beiecimentos acima de 500 ha, l20"ó 
do total) cobrem 62% da area. 

Nu Nordeste as per('entn-gens de es
tabelecimentos dirigidos por arrenda· 
tarias (l3%), ocupantes 05%) e d.d
ministradores ,6%) são sempre mai() .. 
res que os índices do Bresil. 

Na Bahia. os ~stnbelecimemos rle 
tnenos de 5 ha representam 27% lto 
total com 1 % da área e os de mais de 
500 ha.' (2%) cobrem 45% da àrea. E:n 
Minas Gerais os estabe'eclmentos. Ce 
menos de 10 ha (20o/r> cobrem :1peul'l.S 
1 % dI) área e os de ma.is de 51)0 
abrangem 25%. Em Mato GrOO3·):" 
abaixo de lW ha (39%) cobrem 0/1% 
da área: acima de 10.00'\ (4%) cobra n 
mais da lnetade da área. total. 

Em São Paulo 78% dos estabele '1-
mentos 'até 5Q ha cobrew 13% da áre-cL; 
e os acima de 1.000 ha ll%} cobr;;>l!1 
38% da área. 

No Sul, no P~l'aná, 17<;'", das pro
pried9.des são minifúndios abaixo de 
10 ha com 1 % da área:. , 

Estabelecimentos entl'e 10 e 100 ha. 
a.brangem 69% do número total e co
brem 29% da áre~ cultivada. 

Em Santa Catarina, 20% dos es~· 
befecime'lws são minifúndiOS de me~ 
nos de 10 ha oom 2% da árefr, is 3. 

se aCha, em "Ua maior parte (66% \ 
oompl'e,:udida. 'por est&.bel€citr.en~~::, 
abai~m de 500 ha. 

Estrutura Agrária 

Des::as carilcterísticas resul:;a indu· 
cutivel. a: predominâ:r..cia do ,atirCm
dio por tôda a zona rural braoi'eii<l 
O latií':lndio sem dúvide é respom:'t
vel pelo ba'xo pa,drão de vida das 
maSE·as ruraiS; a tremr;.nda dL~t.1nc.'.l 

DlARIO DO CONCRESSO NACIONAL (Seção 11) 
~ 

social entre as camadas superiores e 
inferiores da pirâmide social rural; 

O Sr. Pedro Ludovico - V. l!:X1!
dá licença para um aparte? 

O SIR. AARAO STEINBRUCH -
Pois não. 

O Sr. Pedro Ludovic:) - Aliás. o 
latifúndio é uma fatalid·;:;.de hiStórica. 
Todos Os palEeB p3.S~Rram por essa 
fase. Não s6 o Brasil, até OS Estados 
Unidos da América do Norte. Nós 
a,inda. estamos nessa fafe. Mas já 
vamos saindo dela, pela divisão da 
pra.priedade, pela. herança em face da 
morte dos proprietál·ios. que assim 
d.:Stribuem as terras por seus filhos. 
Não acho nada de mais, pois, em que 
a estrutura. agrária do Brasil seja la
tifundiária. V. Ex!). sabe muito bem 
que me manifestei a favor da re
forma agrá.ria,. Acho-a ne<:essária, 
em têrmos. Mas que o Braril seja 
um pai de latifundiários não. vejo 
nada de mais. E' uma faSe por que 
pas..::-aram vár:o.s ou todos OS pafses 
do mundo. 

O SR. AARAO STEINBRUCH -
Mas já é tempo de ~e ultrapassar 
passar esta fase, nobre Senador. Aliãs 
vou' mais adiante para mostrar a V. 
Ex~ que es&:l. fatalidade histórica já 
não o existe mais em quase todo.s 
os países da América Latina. 

O Sr. Pedro Lud-Ovtco - Como V. 
Ex~ sabe, o Estado de Goiár está em 
franco progresso, em franco desen
volvimento emb.üra a reforma agrária 
ainda não te11ha. sido votada. 

O SR. AAR}.O STEINBRUCH -

talhex o latlfundlo e combatet a 
terra ociosa. e a propiedade me

.lamente espeooculativa;, em d1~ 
versas áreas do nordeste o pro
,blema principal é o 'agrupamen
to do minifúndio; na maioria 
das regiões brasileiras trata-se 
de imple.ntar projet<ls de colo~ 
n!zação que permitam {t criação 
de oentros W'banos -de funçlo cio 
vilizadora. e o levantamento glo
bal dos níveis de 'vida do rurí· 
cuIa, melhorando simultànea_ 
mente as condições de oorganha 
dessa massa trabalhadora em 
relação aos contratos de arren
daml!nto e pal'ceria. e do assala
riado; na Amazônia trata.-se Jle 
combater o intenne-d.iário mono

p,Olítico que explol'a ao mesmo 
tempo o produtor e o consumi_ 
dor, obtendo SObre ambos lucros 
escorchant.e&. 

Quero, agora rã,pidamente, dizer 
como feram feitas as reformas agrá
rias na América Latina, 

O Sr. Aurélio Viana _ Permlte 
V, EXa um a~rte? 

O SR. AARÃO STElINBRUCH 
Pois não. 

O Sr. Aurelio Viana - Queria fa
zer uma pergunta: as palavras que 
V. Exa. está pornunciando São de 
sua. autoria. ou V.. Exa. está lendo 
documento do qual vad. tirar premis
sas ou conclusões? 

O SR. AARAO STEINBRUCH 
Não; trata-se de tun trabalho ~abo
rado por mUn. 
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tatlvo tldiculo para a.s suas necessi. 
dade.s em matéria de mão-de-obra.. 
A população da Amazônia e.it.á cres .. 
cendo lentamente. por isso, emprega .. 
mos a. exprrusão: em lugar de se en .. 
cher, esté.-.se esvaziando, em fa,Ge das 
suas condições preCárias de vida, Não 
pOdemos oferecer as condições minJ" 
maa de que precisa a espé.,cie huma
,na. A não ser na Capital do Esta'" 
do, em Mana}1S, onde há. CO!ldlções 
melhores, o interior é aquilo Que se 
vê: tudo dentro de uma. estrutura ar
cáica. Procura-se re:-.ponsabilizar OS 
poucos latifundiários lã existentes. 
N~o me tefiro à Amazônla ·int..ei.ra. 
O Estado tem grandes áreas e o 00" 
vêrno não está capacitada. a. reso-lver 
sózinho a questão. No entanto- est.á 
disposto a oferecer aos que queiram Ir 
para lá. trabalhar, contríbuinQ~ para. 
o desenvolvimento da AmazônHl., al
guma terra' e mais ajuda ofici?J, 

E' preciso que OS homens do Cen .. 
tro-Sul do PaÍ5 se compenetre d?, reR
lidade e a.judem aquela Região mln· 
dando-lhes os elementos disp::n"!1veis 
a fim de que a Amazônia pos'a de
senvolver-se. 

O SR. AARAO STEINBRVCH 
Reforma..s Agrdrías na. Aménca La.~ 
Una. 

I _ Reforma Agrária Rudicc!l. 
México 

Lei agrárin de 1915. _ 
Vê V. Exa. que o México, ~U1. UHo, 

já ultrapassava a realidad-e hlSto.lca. 

Lê: O Sr. Aurélio Viana _ Então gOS~ 
COntinuando, Senhor Pre.'3i- taria de sa,ber de V. Exa. qual o Forma. de pa.oJumento das ind~-

dente: "a rig:ilez dessa socieda.- seu pensamento sôbre a reforma e,grá- ntzações: titulas. Limite da l~rea 
de e a aUSência de elevadores ria na Amazônia. De<:lamu Vossa Ex- inafetâ.vel: 100 a 2'00 ha. Area dos 
sociais que acelel'em a circula..ção c-elência que se deveria comooter ali lotes distribuídos: 3 a 24 ha. :\rea 
entre o povo e a.s elites; o predo- e intermediário: deveremos então con· distribuida: 34% da área agr:cola 
minlo de certas condições de servar ao estrutW'a agrâria 8.Il.nazonen- total. 
pauperismo, analfabetismo, su- se? Qual o pensamento de VOfSa Ex- , .' it V 
perstição, doença e nomadismo celência a respeito da reforma a ser' O Sr. A.urello Vtana - ~erm e d' 
nas camadas inferiores dn po_ feita. na Amazônia? . Exa. um aparte? (Assenttmento o 
pulaçjio rural; a ca.rência de O SR. AAR.A.o STEINBRUCH oradOr) - O qu~ V. ,Exa. ent:::~e 
aptidões gerenciais e empresa- Configurei apenaIS o aspecto atual dO por reforma agrána radIcal? ltst~ ter
riais numa população mbmissa. problema. Depois de estudas as di- mO' "radical" me Pt'eooupa de a.gulls 

A pequena propriedade fa:ni- versa.:; reg'!ões do País, conclui que as anos para cá. S' extremamente 'llsa
liar, ou t:.nidade familiar, só ex- reformas encontram motivo.ções vá- do. Díz.-se: sou partidário da ~e~orma 

cepcionalmente conseguiu me- rias, De acórc!o com a região deverá agrária, mas pela. reforma a,grana ,ra
dmr ~() lado do latifúndio. Em ser a reforma. Para certas l'egiões clicaI. Mas reforma agrária radlQa1 
regra gel'al a pequena proprie· uma es.pécie de reforma; para. outras signlfica. reforma. agrá.ria. Então, ci
dade serviu simplesmente de xe- reformas diferentes. Para a AmazÔ· ta-se o México como Pais onde se };:ro
serva de m:o-de~obra ao lati- nta, esta, a que poderia apresentar cessou a reforma agrária radica .. O 
fúndio, nunca usufruindo das poLs V. EVa. sabe que SOu contra a que é reforma agrári'a radica}? No 
regalias e do prestigio social e reforma radical. meu entendimento na minha CJm
político que êle monopolizava. O Sr. Au.rélio Via.na. --; Então V. preensão do problêma plra ver~,1r o 

O que se difunde por tôde. par- ~x~. !iecIa.ra que é. favol'aYel ao la~ assunto, nOs têrmos propostos, ~ ela 
te, na esteira Jo latifúndio é o tlfundio na. Amaz6ma. colocada no Pais inteiro, Depo oS di-

minifúndil), produto da :mbdlvisão O_SR. AA.RA.o S~BRUCH rei a V. Exa. o que tenho ouv.~v de 
da grande propriedade, de solo Nao, não ê. bem. assnn. alguns sõbre reforma agrária rOd,nl. 
miserá.vel, onde agricllltol't!.s de P Sr. Aurelio Vzana - Eu pergun- O SR. AARAO STElNBRUCd _ 
baixo nivel técnico, praticam uJn ~1 e V .. Exa. respondeu: - dtsse que Reforma radlcal é aquela cm que o 
teultivo ralo, muíta.s Yê~es 00- ~m .. Fol ta,~~ V. Exa., é a favor do Qovêrno pOde desapropriar tô"':a e 
mando-o a outra.s atividades ou statu quo ao AmazônIa. qualquer extensão de terra, e tõ-d.l l'S',Q, 

alterando-o com o traoolho na: O SR. AARAO STEIN:aRUCH terra pertencerá ao E'3tado, que pa .. 
fazenda mais próxIma. AbGolutament~,. nã~. gará em títulos aos seus antigo.:; p:o-
Para o combate ao latifúndIo O Sr. ~urello ~lana - V. ~~. prietãrios. 

deve ser tr~çada uma pJliticn. responsabIlizava apenas o intermcdla-- O Sr. Aurélio Viana - Então. essa. 
agrária com vistas ao incremen- rIo, mss, quando c~egou à palte re- reforma agrária radical não foi fêita. 
to da pequetla propriedade e ferente a AmazônIa, V. Exa. conde- no Mé~icol 
-para. a. prouiOção tio aceBSO a nou. o intermediá1'io e sUenciou que1Il- O SR. AARAO STEINBRUCH _ 

terra do maIor número de fatni- to a ~trutura agrária amazonense. Bem. é radical parque pode s'er com" 
l1a~·. No caso brasileiro O prin- GostarIa de .s~ber de V. ~a., que plementa.da. mais tarde. Até a"'Ora 

b' t' d f ó se revela. estudlOOO da matérIa, como t"' 401 d" j t ~, I cipa1 o Je IVO a re; arma o deveria.ser a. reforma agrária dâ a I~glU a 3 lO fi, t:.rea agr cola 0,.&. 
combate, a uma estrutur~ agro~ Amazônia" nos cinco milhões e algun.s MalS tarde p?~erá. ,Ir a 100%. 
meroon_tll obsoleta, atra .... es d" qUilômetros quadrados das jUôS te ~ O Sr. A!lrelzo Vlana., - Nobre Se ... 
expansao do m~~cado intf,rno e TaS devolutas r nador. OUVI de um sociólogo, estudio
dQ poder aqu~ü.:vo das massas O S1 Vivaldo Lima _ Se o il;l~t,re so da Socioj~j8.': em Geral, que refer
il'UraIS: pela Cl'l9.Çao de. uma clas- orador 'me permite, gostaria de \~_ ma agrária rad:eal é aquela que altera 
se. medla rur,a:t atraves da pr? ponder ao apa.rte do nobre Senad:>r profundament.e a estrutura antig.l da 
pneda.de fa~~llar e da expansao pela Guanabara, que se mostra um te~ra, de~aparecendo ,~ proprJcdade 
do cooperatlvISIDo.. represent~te. verdadeiramente, do prIvada comO' tal e sendo substituída. 

.uma reform~ agrána ,enbe Bl'asil. tAS sentimento do orador). pela propriedade coletiva. Esta é • 
no.s deve cpns1derar a .dlv-ersl· Dese:,aria fazer uma pondere.ção a !'€'1orma agrária radical. 
dade agrárIa cu_ que VIvemos. ",·t do b1 la - . 
No Ri<l Grand d S \ re~_.l o pr~ ,ema com r,e çao a O SR. AARAO STEINBRUCH _ e (), u, por reqlaO amazoruca em particular o , 
e:,emplo, trata~se de fortalecer a meu Estado o Govêrno do Al1!fi.?O. :B o meu pe~~am~nt-{l. ~ 
estrutura da., p~quena proprieda- nas js. declarôu que na re~iã,o 0.'1l!:.- O Sr .. Aur-elto_ Vlan~ - Tôdas as ou .. 
de; ~a prox nll~aàe do.} centros ZêmiC2. há abundância de terl'a'l. O :r~ reformas sao maIS ou me.no,~.pro~ 
urban.ot é preCiSO fomentar a que ná!! (lá é gente. o qU3 não }.&, é .,1essis~a.s, ad::lpt.'t~as às pe<:uharlO.:ldel 
prop!ledade ou, pequeno lote população. No.ssa terra, está .. ge ofe .. dos pa13e,s e,._à"3 vezes. dentro dOl paf~ 
hortIcultor e frU~1Cultor; no Oes- '.'ecenda ao Brasil a fim de cC''1Stitwr ses1 d?s reg!tl~s o:1de elas se p,o~ce.s 
te é _ necrs.:ám? expanji~ a o seu próprio celeiro. Mas o que r.:; ~m, Refo~ma a~;:~ría rfldic:ol <p. ,se 
ocupaçao; na B?lXOOa PlumInen· nota. de ano a ~o é o esvaziam~n-I';.PO' que e acl:nl~lJa por um " TIpo 
.se trata-se de desa.propri~r ~ !!- ÍI.) da ..:~giãt~ Rá. cre~:i~~ --vege- rle SOCiÓIO~~~_ daqui, não _~~'~ou, 
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1)003 U:~;rl:os auos, em n.:nhum pais, 
incll1s~Ve em Cuba, que ?-dlUi~l~ a pro· 
priedade prn:ada de e.te malS de 400 
hectares. . 

O SR. AARAO STEINBRUCH -
V. EXa. permite? . 

Quero dizer a V. Exa. que em Israel 
.tóda a terra pertence ao Estado. :tste 
ti. dá aJ agricultor, para explorá~lla 
durante quarenta e nove anos. sem 
pan-amento de qualquer im'P&ito .. 

O Sr. Aurélio Viana - El:a no an· 
tjgo Isr.ael. 

O SR. AARAO STEINBRUCH -
E' preceito bíblico. po~ :SSO •. q~ando 
.tie fala em reforma agraf1~ CrlS~. re
meto o defensor da tese a Bibl1a. às 
SagradaS EScrituras. ~. 

V. Exa-., que conhece tão profun
damente o assunto. sabe que. no .~
tigo Testamento, está. lá,. no· LevItlCO, 
versículo 25 OU 27, se não me engano: 
"A terra não pode ser repartid.a, não 
é propriedade de ninguém. parque ela 
e minha (de Deus). Vós sois pel'egri .. 
DOS na terra", etc. etc;" De 49 em 
49 anos, porque êsse é o I\no jubileu. 
é dada ao agricultor, para que possa 
explorá~ la. 

Em ISrael a terra é propriedade do 
r....stado, que a dá em eXI:ilol'ação à C?'" 
lUuni<iade em cooperativas, que nao 
pagam nem impô,Sto e pOdem renovar 
depois dês,:.e' i'mgo p~'azo. Al~m ~o 
m.ais o lr.5tado fornece a. maqumana" 
() crédilo p::"'a que p~sa ser ela ex-' 
plol'a.da. ' 

Por i,.<:;to pe!'gunt~\'a S13 o Presidente 
d.u. liepú.blka pretende pura e. sim
lúesrnente dar a terra em condições 
para Que se possa fazer a l'eforrna 
agrárli:l. A reforma agrária do México 
é radic9.1 parque embora tenha abnm .. 
gido apenas 3-1%, nem por isto pode 
deixar de ser total e compte:·a, abran
gendo todo o Estado. 

O Sr. Aurélio Viana - ExatDmen
te, Quarenta e nove anos. 

O SR. AARAO STE;:NB!.'tl1CH, -
Não, Dentro de determinado tempo 
de efeluação da medicl.a, pol'qU3 ela 
mlo pede .ser felUj, assim, de~apl'o'pria. 
d~s tôdas aS terrC:s, 

O 51', Aurelio Viana - V. liXa. não 
é EI. favor da refcrma agrâl'ia que dis· 
tribua as terras ou que vel1da as ter· 
ras do Estado e dos latifundiário.s 
àqueles que queiram POS5Ui-l?s? V. 
Exa, é favorável àque!as reformas em 
que o Estado passa a ter posse defi· 
nitiva de tôdas as áreas. 

O SR. AARAO STElNBRUCH -
E' êsLe o pen~amento de V. Exa,? 
V, Exa. está me latribuindo pensa
mento que não é meu. 

O Sr. AuréUo Viana"':" Então V. 
E1ta, não é a favor da reforma que 
li-e pl'oce~'sa em Israel? 

O SR. AARAO STEINBRUCH _ 
Sou favorável.' 

O Sr. Aurelio Viana - Então é 
i.sto! 

O SR. AARAO STEINBRUCH _ 
No Brasil. as circlUlstâncias exigem 
que tal reforma seja operada paulaU. 
n,a,mente. Láé diferente porque houve 
o acesso à terra. Fundou-se um nóvo 
~tado, já. com condições estruturais 
dlferentes. e podia-se organizar da 
lDan?l1'a cOmo O foi. ' 

"Decretõ de 1952. pagamento em 
títulos. Limite da área inafetá
vel: gOha. Area dos lotes distri. 
bufdos: 17.5 ha. Pagamento dos 
lotes a prazo. Area distribuída 
27% da área agrícola total. Be. 
neficiâl'ios, 100 mil, 23% da po~ 
pulação agrícola. 

Bolívia. Decreto·lei de 1953. 
Pagamento em títtL1oS. Sem limi-

, te de área lnafetável em he." 
./ Veja V. Exa. que na B<lUvIa. a. re. 
forma foI mais adiante que no próprIo 

ti
-~é .. XiCO. porque no .M. éXiCO. se exclui· 
~ M terras de 100 a. 2<!O hectares 

'];Ião foram "f~!<;dtW' p<'le refol'ma: 
,..~ , .~-~~"--"-

UIAKIU UU I,;V _.i'. 

COntinuaram na posse de ieus prD
prietários. Já na Bol1via, o pagamento 
em títulos foi sem limite de área ina
f.láv,l. 'Lê): 

"Area dos lotes' distribuídos '33 
ha. Pagamento das lotes: gratui
tos. Area. distribuida: 13'.,,, da ârea 
agríCOla torol. Beneficiários 
133.000 20% da ,população agl'íco-
la. . 

Cuba. Lei de 1959. pagamento 
em titules, Area inafetave!: 402 
ha." 

E· a área que ficou compreendida 
na reforma. Cuba foi supet10r aOS lo~ 
tes estabe)ecido~ pelo MéXICO e Bo
livla, porque a área lnafetável é de 
402. A área de lotes distl'ibu~dos em 
Cuba é de 25.0OQ hectares. (Lc):. 

Ar.ea. dos lotes distribuidos: 
26,8ha. Forma de 'pagamento: -
gratuit'Ü. Area distribuído .5?% da 
área agrícola total. BenefIcIários: 
14 % da população agrícola. 

_ ••• ,,,," ,..J.". \ .u J ..... 

se jlLo;tifica, que ante propriet.ários, 
minoria que iem a maioria das terras 
e não pro:iu~, fique inerte o Govêrno. 
que não tem dinheiro para pagar -
dinheit'o qUê. se entra~se em circula
ção' nãô ia\'oreceria à.." classes menos 
protegidas - fo.'ce uma SOluçái), Des
ta aIt.ura. assim como V. Exa~ de
clarou, 

Estas, 81'. presidente e' 8rs. Sena .. 
dores, as nonsiderações que d-esejei te
cer em tôrno do assunto e.srnrando 
que _ resolV·"m de imediato êsse * proble
ma, de vez que outros demandam a 
no.ssa atenção. (Muito bem).' 

O SR. PRESIDENTE: 

O Sr. 19 Secretário irá proceder à 
leitura de projeto de lei que se acha 
sóbl'e a mesa. 

E' lido.'c fl,po1-Cl,do o seguín(e 

Projeto de Lei do Senado 
NQ 1, de 1964 

Disp . . e sóbre a obrigatoriedade 
POr que estio distribuidos 5U% em de aproveitamento do' pessoal de-

Ouba? porque l'avia uma parte ina- 1nitido da Rêde Ferrovidria Fe-
fetável, deral S. A. e dã outra~ providê-n-

Vem a reform~. agrária com a Ve- cias. 
nezuele.. (Lê): d . 

O COJ'Ígress'O Nadonal eereta; 
Lei de 1960. Forma de Da,gtl,roen-

to. ctinheir6 e titulos. Limite da Al't. 'lI? O pessoal dcn~itido da R~e 
área. inafetável: 150 a 300 ha. FerrOviária Federal S. A, por motI
Area distribuidá. 2{l a 30 ha. For~ 'VOS de nece2sidade de serviço, admi
ma, de pagamento: gratuito e a nisÚ'at.ivos, eoonómicos, de coordena
i>l-az-o 'em 20 a 30 anos. Area dis.. ção, orgr~z::tção ou qualquer outro 
tribiúda 53% da área agrícola to- con~'iderado como jU.5to ou legal. será 
tal: Beneficiárit>S: H)(IÓ do. popu ... obrigatOriamente apl'ove~tado no pro
lação figTíoola. vimenío de cargos eXISte-ntes em 

empl'ê.9as instituições. agência.>, ser
O Sr. Vivaldo Lima - permite V. viços ou Obras da união. 

Exa. um aparte? Parágrn[(} ú.nico. -E' respeitada pl'i-
O SR. AA,.-q,AO STEINBRUCH o: idade anterior de bl'asileiros que te-

COm muito prazer. nham presta~o serviços r~leva_ntes à 
O Sr. Vivaldo Lima _ V. EXa. dá ~â.tr!a, nos termos da l~lslaçao ml

se-mpre ênfase ao falo de qUe na re· ,11tar em vigor. . 
forma procC-"'sada uns países a que I Art. 2Q Esta lei ,ent~ará em vigor na 
alude o pauament.o f 'Oi feito eUl tltu~ 1 data de sua publ1caçao. revogadas as 
10.3 co disposiçÕéS em contrário. 

6 SR. AARÃO 8TEINBRUCH - JUSUji~CJção 
Só a Venezuela. E' 1\ chamada mo~ 
dera-da: em títulos e em dinhe-iro. O projet.o pretende ir ao encontro 

O Sr. Vivaldo Lima _ O Brasil estA de uma c,ontradição: o ctesenvolvimen
passando por uma fase difícil em sua. to -capiWllista cria ou mantém uma. 
vida. porQUe is.so já vem do passado. taxa de desempregadOS ou subempre
Os títulos brasileiros sempre foram gados. De OUU'Q ladO, um mercado de 
bem aceitáveis e const:1tuiam até p'a- Trabal9:1o "em oferta"- conOuz ao sub
trimónlo de faroma, que 00 recebiam. consumo. :f:ste 6 que é o problema bá
Suas rendas eram legadas. De WlS sico do 'Progressc na.cional, sobretudo 
anos para cá êsses !'ítulos foram se quando se compara o con.sumo de 
desmoralizo.ndo, se desvalorizando. Dal carnes cm a vida prováyel do Qrasi-
o receio daqueles em recebel', como re- leiro. , 
tribuição pela entrega de suas terras COntudo, o § único do art. 145 da. 
ao Govêrno àS tftu~os, diante da des~ Constituição, reza-: "A todo~ ê asse~ 
moralização' -em que êIes ~e encon- glU'ado trabalho que possibilite exis
tram, pouco ou quase nada valendo. tência d!.gna. O trabalho é obriKação 
Esta é a razão pela qual ainda se dis- seçial". 
eute muito' a rc.speito da forma por Segue-se que, menos por imposição 
qu.e deyem ser indenizados, expro- dêste dispositivo constitucional a pro-o 
priados ou desapropriados. Vê V. Exa. posição visa a manter emprega'da uma 
que a Culpa não é do atual GQvêrno: parcela da popula.ção consumidora, de
os titulos da Dívida 'Pública é que fo- empenha.ndo funções com produtivj .. 
raro $e desmoralizando. Não foi nesta dades semelhantes às que tinha ante
administração. O brasileiro não quer riormente. E' o. caso doS empregados 
aceitar hoje títulos em pagamento de da Estrada de Ferro LeoPOldina -
coisa alguma. l'refere o dinheiro, para particularmente do Estado do Rio -, 
pOder aplicar logo e criar a. devida de onde saem sem destino numero.'iÚs 
oompensação. l!;sta é a razão por que traba-lhadores já. com boa instrução 
ainda se discute muito quant.a à ma- tecnológica. 
neira de se indenizar as terras que Assim séndo, e dentro do pensamen
forem desapropriadas dentro do pl'O- to de uma economia social de bens 
jeto. e serviços, torna-se n~&.sárto que 

antes. c4'\ demissão se criem novas ati~ 
p SR. AAI\AO STEINBRUCH -.:. vido.~des, com o fim de evitar ã estag-, 

DlsoorckJ de V. Exa. quando quer in ... naçao do consumo, a. ana.rquia e, so· 
clusive o pagamento em dinheiro de bretudo, não propiciando a sub-utili~ 
áreas .~produtiva,s. que não estão sen- zação do equipamento ou do capital 
do ut~ili~~as para produçf.o pelos seus fixo de emprêsas atualmente' em ple
proprle~anos ~ áreas imellsas _ e no funcionamento como aliás ji se 
ainda querem rece-ber dinheiro de uma verifica na indústi'ia au~ Jmobilistica 
inatividade. Que-recebam titulos, COmo Estava, a'o nosso ver a essência de 
foi feito na América Latina- em todos uma política de crescünento do mer
o.') pafs:s a que me referi. E' simples: cado interno, brasileiro, sem desejar
o Governo, depois resgata os títulos mos fazer maiores referências aos as
ql.~e são de DíVida Pública, Entfw não pactos subjetivos ou às ínrficácifls nas 
s(~ deve cOl1fi~r no .Govêrno e temos \aPli~a'ç?eS do excedente .econÔmIco 
<rle~ adotar uma política eCOIlômica. braSIleIro ou de sua remes,sa para o 
~a!l!I oe~ N&o E$ C011ip~: nem ~mrior. ~~-
- , -... -'-~. 

I _ 

No mérito, o presente projeto visa. 
obrigar o OQvêrno - já qu~ ao par .. 
ticular não é pos:üyel - a abrir novas 
frenLes de oportunida-des, discnt:.indo 
formas que proporc~onem maiores ren ... 
das, segurança, aao '1,'9.101' reprodutivo 
a curto pra:o e. concomitantemente. 
usando menos ti tÓImu1a CJpit.alíza~ 
çáo intemiva - através da SUhi!t!.tui. 
ç:lo indiscriminada da mã,Q-de·obra 
por equipamentos, sem maiores estu· 
dos da reaKdade brasileira e de seus 
prcblemas -, e utUlzando mais o tra· 
balho int-ensivo, através da coordena
ção e do cooperativismo. nas regiões 
e nas eta pas em que as técnicas tra· 
dicionais ui.'sirn o indicarem. 

Sala das Ses~ões. 23 de janeiro de 
19M. - Vasconcelos Tôrres. 

As Comis.5Ões de Constituição e 
Justiça; de Serviço públic0 Civil 
e de Finanças. 

O SR. PRESIDENTE: 

O Sr. 19- Secretãrio p10cederá à iei. 
tUl'R de requerimento de urgência. 

E' lido o segu!nte 

Requerimento n9 3, de 1964 
ReQue.emos urgênc:a nos' têrmvs 

do alt. 326, n9 5-0. dO Regimento In· 
terno, para o Projeto de Lei àa Cá .. 
marG. n<;l 12.7, de 1963, que cljsJ;õe ;"ÔtJl"e 
a. rem,meração de profi~.ionals dip~')
mados em El1gellharia, ArquiLecura. c 
em Agl'OnOlllia. 

Sa'la ,da;<; SCS.'lõe.;;. em 23 de jan~iJ'o 
de 1964. -, Va,s:concelos Tôrres. Líd-cr 
da Maioria em exercíCIO. - Sigefr~do 
?a,checo, Vice-lider do póD. _ A_ure,· 
lia Viànnn. 

O SR. PRESIDENTE: 

O l'equerim~nto que a.c:lba de ser Ji. 
do será votado no fim da Ordelll-do
Dia, nos têrmol) do Regimen to. ' 

Está esgotado o periodo destinado 
ao Expediente, 

Passa-se à Ol'dem do Dia \ 
C03'lPARECE1\I MAIS OS S:E~HO-

RJ<:S SENADORES; 

Adalberto Sena 
Lobão da Sliveira 
Eugênio Banos 
Dinarte Mat'iz 
João Agripino 
Ruí, Palmeira 
Heribaldo Vieira 
Jefferson de Aguiar 
Gilberto Marinho 
Milton Campos 
Lino de Mattos 
Bezerra Neto 
Adolpho Franco 
lrineu Bornhausen 
Dani-el Kriegel' _ 15. 

O SR. PR'ESIDENTE: 

Estão presentes 32 Senhores Sen.1~ 
dorf'S, Não há nÚmer{} pare. .votu.ção. 
fu:, duas primeiras matérias constan. 
tas da Ordem do Dia dt;: hoje estão eni 
fase de votação. Ficam assim, ad!&.
das para a Ordem do Dia da próxt.."1ta 
sessão. 

Passa-!'=.e ao item 3 da pauta. 
Discussão. em turno único, 11'0 

Projeto de DecretCl Leglslati1:0 aú· 
mero 40, de 19ô3, originário 'ia Ca.· 
mara dos DeputadOs 01.9 7M A. de 
'1963, na. casa de angem) que 
aprova a Convenção lJnica ôbre 
Entorpecentes, assinada em Nona 
Iorque. a 30 de 'março de 1901, 
tendo pareceres, sob ns. 806 a 
808, de 1963, das Comissces de: 
Constituiçiío e Justiça, pela con.t ... 
titucionaliàade e iuridicidaile,. 
Relações ,Exteriores, javorâvel e 
Saúde, favorável. 

O SR' .. PRESIDENTE: 

Em disçussão o proj eto. 

O SR. AURÉLIO VIA~NA: 

Peço a palavra Senl!.or President.e. 
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o SR. PRESIDENTE: 
Tem a palavra o nobre Senador 

Aurélio VialUla. 
O SR. lW:Ul;.IO VIANNA: 

(Não foi revisto pelo orador) - Be
nhor 'President-3, há quem diga que 
o grande p~'oblema do Brasil es~ !lO 
equacionamento dos seus prcptlos 
ploblenw.s. Os grupos que debatem 
os assuntos, g:!ralmente não Os equa
cionam de maneil'Cl. aceitável, compre .. 
ensível. São tantas as idéias ~que vêm 
6ul'g:ndo, úli':mamente, em torno das 
grandes reformas pelas quais vem lu
tandQ êste País que tornam-se elas 
num verdadeiro cipoal. dentro do 
qual mergulham as gentes brasilei
ras, na mais completa perplexidade. 

Tod03 desejamos que as grandes re
formas venham. e depressa.. Mas 
não há. uma mensagem ao povo, es .. 
clareC€ndo, oonc~amandoJ mobiUzan
do-o para uma luta. que culmine na 
concretização do ideal reformi~ta. 

São tant03 cs caudilhos, e s!.o tan~ 
tos Os lideres - assim se conside ... 
ram êles _ anunciando um nôvo dla 
para. êr te paíS, mas sem se definÍl'cm 
em tôlno de projetos objetivos, claros 
e entendiveis, que ficamos, nós da 
planície. sem saber própriamente a 
quem seguilmOs, quem o possuidor da 
mensagem que viria transformar, 
é'ubstituindo a velha. estrutura pela 
nova necessária. .ao desenvolvimento e 
ao progresso efetivo dêstc ,País. . 

A verdade é que .o Brasll está agI
tad.o e inconformado, e esta inoon
formação, ôsse incor'formismo, esta 
egitação lhe é benéfica porque reve
la que o nosso povo está viva, bem 
vivo, exigindo das camadas dirigen
tes, dos chamados teóricos, o prog.!,,(l· 
ma para que seja levado e que con
cretize as réformas . 

Acabamos de ouvir um di..,;cllrso -
vou entrar já no mérito do projeto 
- importante, confesso. mas não 
compreendi bem qual a reforma agrá
ria preconizada pelo orador no imo 
portante pronunciamento que fêz 

Como deve selO organizada. a pro
priedade no Brasil? Deve ::,e: €xtin .. 
ta, substituída a propriedade privada 
pe!a coletiva? A particular, pela. pro-
prledade tôda ela do Estl.l.do? Deve 
haver la socla1ização dOe meios de 
produção ou a estatização? E por 
Ls30 está o Brasil todo êle dividido. 

Estamos 1ilscutindo um Projeto de 
decretQ legislativo que «-prova uma 
Convenção sôbre Entorpecentes - há. 
muita gente que gQstaria. que \.. B1';::'
sil continuru;~e entorpecido. s.>mi .. 
vivo ou semimorto. - convenção as
sine.da em Nova York, em março de 
1001, qua.nuo !e~'.:'C.S'en.tantes de ~a. 
países, preocupados ~ assim está es
crito - com a saúde fu iea e mor'll 
da. humanidada~, reconheceu qt1Je a 
uso mé&co dos en torpecentes con ~i: 
nua indispensável pa.ra alivio da dnr 
e do sofrimento, e que medidas acta .. 
quadas devem ser tomadas para ga
rantir a disponibHidade de tntot"pe
'.!en tas para tais fins ~ mas, reconhe
cendo que a. toxicoman!a e um f.'."J'{I ve 
mal para o individuo e co.ostitui lIm 
perigo social e econômico para ~ Hu
manidade. Conscientes riO dever de 
prevenIr e combater êsse mal, c0r,si
derando ainda, todos êles, que as me .. 
didas contra o uso indébito de en 
torpecentes para serem eficazes exi~ 
g€m ação conjunta e universal, con
cluem pela· cooperação interna.c!Ot~al, 
oríentada por princípios id.ên~lcos e 
Objetivos cornuDoS. Sendo da. com
petêy.cie. das Nações Unidas o con
trOle de entorpecentes, reso-veu que 
uma Convenção lnternacional tenhn 
aceitação geral e Que venha a substi
tuir 0, tra.taôos exlstentes sôbre €'n
torpecentes, limitfl.ndo-se O uso das 
Substâncias entoruecentrs excll.l.qiva.
mente a fins m6dicos e científicos. 
O Brasil sub'creveu O Convêriio e, 
por c1ecísão po~terior, cada país de
~ria ratificá-Ia ou não, o q'lc já 
fizeram diversos, ficando o no..<;S() 

"'ARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11, 

~!l1pre em atra.so no ratificar acor.. para o pôrto cOm qUe todos sonbum; 
dos intelnaclOna.i.s, como se houveLse para. o bem-estar geral, 
ctesinrerêsse completo no contrOle, na Sr. Presidente, houve trêS' grupos 
fiscalizaçã.o do c.omérClO de en~orpe~ que se farmaram em oorno des~a. m.a· 
centes, Como, se 'saoe, p.cmc.pal- têria: contrôle e fisc<!.1i7·l0ão dcs en· 
mente em reg~óe,s nGra~tinas p~an~ torpecente', Um grupo, que defend1a 
ta·;.e a maCOllna - ~:;,.:;a terr1vel erva a. neccESidade de ~e obter u!n pr0:1rcs· 
que, já 110Je, pcne~rou no seio da 50 subst.a:nclal no níYel do contrOle 
··.,ociety·'. aos fi.Lh:cs-íamiLtl, da boa internacional vif;ente: f':ra é<'~e gru~ 
gem·e, da noiJre gente, <..a h:"ll':.::i"W- po oonst!tuido PiS:O~ d~le}adcs doS 
.::iima gem,f' <.las g • .l.l.. .. es c..;,p .. La...:;; Oe.:ii.e países que não prcdu<.::i.::m ent'orpe~ 
país. centes, nlio t nham int2rJs c-, poliU· 

Estive numa regi3.o onde foram cos imedi~tCs, ou econôm!cos imedia
apreendidos quil0cidUUJS e Q.uil.oJ"l'a- tos, no C2mércio de entorpecentes. 
mos da erva 7U(J,~a.tia e unl monte Outro grupo era ,constituído do.s re· 
dela foi queimado em praça puo!k:a, p"i'eo::enLantes de pai.."es dotados de po
O comérClo de entorpecenteG no Bra- derOsas mdú<;;trio,,' f2rma~utico.s: Es~ 
sil é um ia~o irretUlável, é um pe- tados Unidos da Amélica Dvmín!o do 
rigo paira ao nQS.Sa juventude, para o Canadá, H'Jlanda. SuíNo França, 
no.sso POV?, para a no;,as gente, E Reino unido. lts,>es pJí.~es. de cultu~ 
um Tra(aao tll'ma.do em 1961 .::ó hoje ra elevada, pu~mavam pela D1-... '\nutell
está. sendo dIscutIdo para ser votado Cã.D do statu quo, colocavr_m O~ seuS 
no Senado da Repúbl1ca, porque 00- {nterê~ses econôm'cc fie ma dos in
mente há.· pouco.~ nós chegou. I ~réS5"es da hum:midade não queriam 
~Ma.s, Sr., PreslQ~nte, e.:is~ Co~\'en- a.lteração do sis~ema. Como que lu-

ça.o demOI.Ou m~lto a seI up'lova.cta tavam e-cntra a saúde lUf'ntal e mo
p~loo Pl~.m?Otenclános das trlUta e 1'81 ._ pc'rque fôrs ês~e o objetivo 
Ol~o Naçoes em N.ova Iorque. Houve principal .do ccnvE-!1io. da convenção. 
tre,s textos:, o prnneiro a.pr~entado dos dF'bate" _ de tôda a humantdade. 
em 1950. CInco anos de dlscussãO ' -:. .. . 
exaustiva para ser 6ubstituído por um I AqUI esta, (Le) 

segundo texto que, depois de muito "Reoonhe-cendo pr{'ccup2dn.~ a.s 
de;hatido foi substituido por um tel'-I nações com a aúde física. e mo-
celro texto que é êste, que foi emen- ral da hu.'11flnidade, .. ' • 
dado, depois de ouvidoo os órgão.s de , 
renome internacional, Inclusive agên- O ou!;ro grupo, o _ terceIro, e~·a fnl'-
CiM internacionais de energia atómi- ma-do pel~? delei:,r-Q.çoes das paJ.Se~ do 
ca. para que se pl'olluncía!ise sÔbre o bloco sovletIco. Segundo o Min stro 
problema. Hermes Lima, na exposiçãe feita, que 

Não 1'01.1 entendido na matéria; deu motivo à mensrlgelU do Executl
dav,u, vHitna dos monoPólis d~ en- vo em que Fe enviou o presente can
ene}gia atômica e entorpecente. Por- vt}niJ para ser estudado e rat'ficado, 
que aqui leio que o Com:elho Ec,onô- h::wiam craZldo para a conferência 
mico e Social aprovou uma. resolução reunião emlnent.emente túcn d.1., P:'o
relativa li elaboração de um terceIro blemas de nítido t.eCT político. Se
projeto revisto e atualizado, a ser dis- ~undo aquêle Ministro, revelavam a 
trib~ído a todos os meml:):,os da Or- preocupação de enfraqupcer até me -
g2.mzação das Nações Unidas, às suas mo'O reginle vj !2ente. Fot':;o tl'h blo
instituições especializadas e respecti- Cos distintOs se forn ... ,ar .... m: ~1:as nO 
vos membros, à Agência Internaclo~ fim che"'ou-se ao entendimEnto c('lls~ 
!lal de. Energia. Atômi~a, ao órgão In~ tante di""' ata .''1 ccn"""nfõo Que fi.l !; 
ternaclOnal de controle do Entorp~ ~ que me C911~OU rev:-'l'o). prlr não ter 
cente e a Iutel'pol, A todos se pe_dl~ ido aprovada há mn:to • :,mpo, como 
que apre:>entassem as oooel'vaçoe::. 3e fÔS'·C'IllC.'; um paf~ d;: elite irre.."I~ 
Julg~d2:iS oportunas. pC"lnsável. de c:l.lnl'lda d l·-;o:oent.e entor~ 

OIto anos de debates! Mas, segun~o 'lecida, indiferente à núde m~nt2.1 de 
leIo, de debates,.. mes~o, porque to: -eu povo à taúde n"-ica da su~ gente 
das ,aquelas naçoe~ ali repr~seI]tada'J e à saúde moral da SUl juventude. 
quen~~ cheg:r a uma. couc.usao em TemOs de alterar o nrçcf'~O: tpmo~ 
benefICIo prép.io de seu oovo, de sua d i d indifnentis:no ,Aquêl""-<: 
g~.nte de sua lu ... entude e sa r O '. -~ 

Todos s?,bem da luta' em tôrno do que ~e .nreocupaID com .es. problemas 
ópio, na China. oaís que se degra- na~ionaIS, perCB!Jelll 0'_ ult1lllcs acon~ 
dava, vitima dOS monopó1is de en.. tec'mentos? A .unpres,ao que se tem 
torpecentes, Que tlnha:11. campo a.ber- é que ,êste Pav,· ~trave'~,'l o per[o~o 
to e que através do ópio dc~fibravam, da maIor prc'-pel'ldfldf'. de eqUl}ibrlo 
destruíam as energias do grande. do total e absoluto. ~ Con~l'es'o e .u~ 
r.dmirável povo chinês, de cultura mi- des.erto. Aqu' e alI surgE'm Oa~lCl
lenar, de ex:periênc~a extraordinária. nhoo. AQUi e ali um rf'p!'e pntante do 
Ainda hOje o proce"sQ exIste, atra·· oovo aparece. Qua.ndo C" jornais fa
véS do uso de entorpecentes do co~ Iam em golpes, revolução e insat.is
mérclo de entorpecentes. Precu:,,- fações em todos 90S qU9.drantes do 
ram OS me~mos grupos Que atuava.m território na.ciCoflal, a representação 
antanho destruir a fi:bra., aniquilar do povo está ausente, num desmenti~ 
PIS energias dos oOVOS em rebelião, em do formal ao que .:: proclama e se 
busc~ da sua completa. e total tndeu- propaga. . 
pendêncIa econômica, adm ,nistrati\'a., Afirmam que esLamo~ na. imlnên-
política, social. ci,a de graves acontecimentos. que o 

SeI. Sr. presidente, que os ê~tran- regime carre perigo. qUe o sistema 
gelros são OS que mais observam zQul- 1emcrCrát'co de govêrno est.ã por um 
10 que processa no parlrtntento, prin· ~:iz. No entanto aquêles qu~ tanto 
clpalrnente dos pa.fGcs mepos ou sub- ~mam a nemOCl'nci:-.., o Cong"l'esso 
deE'envolvldos. Geralmente .1ulgam· o.S ~onvocado, est·ão ausentes. ~ um 
novos pelos seus representantes. Um 3mOT incompreensível €-."te, Que não 
dia, quando abrirem os Anal:. do S-e- chega a s.er nem platônico nem mes
nAde da Renúbllca, verificarão Que 'nQ cr'Iltemplativo , 
;'sse A6unto foI ventilado, .Não houve Ora, talvez tenh9.m razão., talvez OS 
indiferentismo total. Houvé qU2se au " entes, QUE' c"nstiturm a maioria 
total, quase complaf,t'), utas não to- ·t· . é . 
tal. Não. houve 11m dl;':>D;P7(> total nela - e eu nã.o o.s CrI lCo., nuo. Q mIm 
ma~érl!l, Qua~e, mas não k·tal. Hou- que alguém vai presbr contas das 
ve ouem dissesse, no Parlam{)!lto bra- ::uas atitudes - tenham rarão. Tal
sHefro, Que fi 0onvenção devia 6er !,a~ \'e:- estejam d!zendo que não havia 
tificrlda Delo Brasil _ Já devera ter necessi.dade desta c-ouvocação que eIS
sido ratificada bá muito tempo _: h u~óp:c'l nro-te de viqUi.:l. é uma hi
Que existe na Pátria brasileira c co- pótese, não. é noite alguma e não há 
mérClo cland~stit,-o. rie en+')!'necentes; vlg-ilante-; na noite, porque noite não 
e Q11e as maJore3 vítimao; dessf1 1)ra- exH-:te, ~Tlü\'e-z tenhnm razão, nf'ste 
ga S90 ~ mnr,os, são a fuvent.ude. são País me!o e tranho, em que as Fôr
o grupo que tem a mL~sãn histór:ca \GS A Mnad:l.'i .!le proclamam legalis
de' substituit' OI'; aUf' pa~<::rrn. os Que tQ.": legDll,~t.[l.c: se prCc]anlam os Sin
de~~l")nrE'cêm, tomanrl'l ('I leme do hdr~ dica-t.o,o:;. le""nlist::l5 00 f.rntldo demC'
co n9:cional. dll'igincb~o e snt1ando-o crático. pcl~ Democracia; prOCla· 

,aneiro de 1 \lti4 181 

nl!Ull-se pela. Democracia os inklec
Lurus, o seu cOnjunto ID-!lis ptu'(); pro
clama~se o PreSidente da Repúblic:l; 
prcclamQJl1-se os ciperáiios não ,s-ln .. 
Uical1zados, nas suas conferências. 
Se todos se proclamam p31a Ic:>,:.lliclu ... 
'de democrát:ca, dirigidos e dlri~cn
tes, realntente não há temer g01p:s a 
revoluçõe', Só se a revolnç~o pnt,,~ 
se de fora para. dentro; só se cYUTl(:; 
llieni;en~s; estrangeiro3, vie"z2m fa ... 
z§-los no Brasil. Ou, então, todos e·' ... 
tão escondendo OS seus objetivo', ru 
Beus verdadeiros propósitos. E nin· 
guém acreditando em ninguém. Vé
°e o Pais na expectativa, sob o in ... 
difel'enti.!lmo da. classe politiC:l diri .. 
gente. aquela. que &e encontra no Paro. 
l"mento nac'onal e nas a.semblé1a...; 
le·:üslativas dos Estados. 

O Sr. Presidente da República to
ma uma atitude quanto ao prcl1Jlema. 
da terra e um dos seuS advel'i:iár:o:'. 
dos mn·is seguros e pertin~zcs, Pre
ldente de um partido polftico. aC1..t

Ea-O de estar ouvindo PartidO...'; e de 
não pôr em execução, !linda, o decre
te elabo::ado pela SUPRA. Outroo,; 
adversários acusam-no de náo est'3r 
z.labOrando o decreto, porque aindo:l. 
não o. wbscreveu, pond()~o em pré.ticJl. 

E' l'eg-uinda. a rem~.s~a de luc,:-os 
pRra pat·u o exterior e, quando se Co"
pera um movimento nacio.nal... de 
apoio há uma espécie de .oilênclo, 

O maior e o mais ol1f':'::l.dc dos at.cr,:; 
praticados até ag-ora p~lo atual Pn'
:dente da RepúbliCa - e qU9fe dir~a. 

de qUfl.1Quer dêlef: - foi o do mono
,1óliú da import.aç.ão do ólec CfU. Pen~ 
~e: que ê"te país se en!!?~·:'l~u<··e, ele 
:'10l1e a StÚ. dr IJeHc :.t Of<"fe ff> t{·
hs'>e te-do êle o ato q'.1e mi'rc'~ umA 
épocJ e uma p:lE"içfto. A mim 'liit,. U1P. 
est2:o illtel'2'Sf"l.ndo as ín!·f'oçc,p, oe
quem C\ p:-nt'cC'u, E'tá·me iutere ... 
~and{) o a,o em si. 

FOi feHa a r!;'fOnno1 3'!ri.ri<l? F....,i 
feita? Era aqW?le fpo 'de ref;:.mn. 
agrár a Pf':a qual eu pu~m1.v ~ o nc·
!OO qfUPo pIPn"v:l? Fra. E'n~ã;, (:. i:-:"l 
,!ue E' tá jn!et'E'.s~(lUdo: m r bil'7:lr <I 

p,)1.·o p2ra defender aquilo qllE' f'>i 
ff'lt:o pfWa. que, OOr-SC!f"te-, d:-fçr.J { 
'lQl'ilo nor que pugnava, p:}f que }tl ... 

tava. Se por ventura hCllver re('w:.s. 
o povo pf':tará ali, COIl"cif'nte. p?ra d"· 
ff.~a da t.ese cOllSubstanciada n'lqli::'~ 
fOto, 
. A ."indicall"ação do trabfllhA::l')r r'~· 
l'a 1 . i~to cu" t'1rla mu'to s":'nn.:.E' (-nl 
muito país subdpsenvOlvido. pci" ('."tl 
sf'ndo rCll1iZ.l'Idl'l no Brasil, . 

S:m. O Est.:Huto do rr't'::nlh1uur 
cWral tNia cu-tndo, h4. alrrm.<:: ~no". 
'10 Brq"ll me~mo, rios de !'flno',f'. pn:,; 
foi vr~ado 11') Br:lSiI, e h(}j~ mp!TI,) 
"Jllvlmo" 11m discur."o e um c' ...... tr(>· 
I!hos do dl!>curso foi êste: q'l.... plJ\ 
bus('., da Lei. do seu CUU1pr;m r ote 18-
vradúre.'l' reunidos f'nfre-ntn+''lm a 
morte, e morreram alguI'.s dêle<;. 

Ol'l.'l. falam em desordem' _ pOl'qne 
0;, fnlH';cn~rios públ'co'l reiy nr!lcnm. 
porque Os operários relvindic<'m pOr~ 
que os trabalhadores rf'iv1nc11r~m. 
porque o.s agricultores reiVinó'c?:n. 
porque Os pecuaristas re'vindicam ~s. 
to revela Jnsatisfação, mas reve'<I t:l. 'í~ 
o País se organ:za e que as clas,e: .. tQ
m:l.m conscIência de .oi mesmas e di\ 
SUa fôrça. 

Nã·o Quero dizer que há pn7 ro 
país. Nã() e.~to.u dizendo ,Que h3 la 
senso de responsabil'dadp ne~te D~!~. 
Mas que o pevo se mOhl1l7,a para q~l:) 
hajol. ordem, p9.ra que haja des"'nv(,I·~ 
vimento, para que haja Ulll OOV:J s"n ... 
tido de vida política e admin;f'tra'i·'1Q. 
no paL.'j, pato. que cada g-oven\'l.·l::r'i;". 
'xú'a aue cada. Juiz. paro. Que cadfl rt"
"!::.L'esrntante do P0""l0 leve a rnQ ~ 
fl!nção nobilita-nte colocada ~~I)re- si, 
nc.~ sea" ombros, na. época de ele1ç<:ês. 
pelo "Voto livre ... 

O Sr. V~valdo Lim..a (com a"SC~l11_ 
mento do orad6r) - :f; ju.~t3.m~'nh~ 
POr !s..<;o que V. Exa. .~!" erlC·:;"Ut.!a. 
aqui, pe~ "'vont:lde dQ pOVO. 
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o SR. AUMLIO VIANNA ~~ E.xa.. ,pscndo-dcr.,locratas, com a.:l institui- estará superadO, se se ratificár êste de s.urge uma bomba de gasolina, ali 
tamente. ções democráticas, inas s. confusão acôrdo? :.e encontra um núcleo populacional. 

O Sr Vivaldo Lima - Foi preciso e5tá sendá feita. O SR. AURÉLIO VIANNA. _ Ra- Há uma. coisa estranha neste pais. 
que o povo- alagoano o elege~e por pru'a mim, essa convenção . única tifícado, pô.sto· em prátioo aquilo que uma desorganização estranh.a, mas 
dUM vtzes, e depúw o povo ca- Sóhre EntlClrpecentes, de que trata ,o' ali se encontra, tenho esperançj\ que náo aquebranta o povo. Não kOU 
l'!-cca o trouxe!».,e pê.ra' cá pare. repre.. Projeto de Decreto Legislat:vo' n,1I '40, não apenas esperança, _ ten:h[} a ufanist·a, mas nã.o sou p&simista. 
sentá lo . t ,. b d . O Sr. Vivaldo Lima - Dentro dês .. - , de 1963, é um dos 'mais lmportan €,3 cer"",za, no te Sena, (,1' Vivaldo Lima, 

O SR, AURll::LIO VIANNA - Pa- convênios que' temos votado nesta de qUe êste Pais el!lergirá, .::airá do se espírito de l\.lta encontram hemens 
ta mim, mandato multo honroso. l!: Ca.::a da Parlamento Nac,ional. :mhdes'envolvimento econômico, socIal, como V, EXa, 
uma honra para um hCl)1em, qual· lJolítíco, cultul'al, 'rompendo com to- O SR, AUMLIO VIANNA _ Pas .. 
Quer que êle seja, representar um po.. O Sr, Vivaldo Lima - E devemos das 3;.3' ba,rreiras que se antepõfll1 ao se1 pela Bahia e observei o me.smo fe .. 
vo, representa,r uma- gente. Mas Pâ

d
- vc!t-á-lo o quanto antes ~ fim de que seu progl'es~o, e se apresentará como nameno. VerlfIquei insatiSfação por 

Tece que muitos se' envergonham e o pais sa.:':l do entorpec.mento. uma, dàs nações mais pa.c1f1ca~. mais tOda parte, mas in~at1sfação de quem 
ter recebid'l. o mandato pcpular, tan.. O SR,. AURl!:LIO VIANNA _ EXa.- Organizadas, 'mais equilibnad~s, mais quer sa.~l' do subdesenvolvimento e 
to que não dão impÓil'tâncla a êle, e, tdmente, felizes dêste mundc. Crescer. li:: do jovem inqUieto que es .. 
esta é uma. da.~ granqes tragédias da t-á sentindo que seuS biceP<l suportam 

"Democrac'/l. brasileira,. O SR. VIVALDO LIMA Per- O nO:::S() povo é.,bom! Há humaniB-
mlta-me o nobre colega dizer que a !no natural neste pai's. confundindo ... ra lut.a, VI campos cobertos de lavou-

Um ddll.dão 001l1um como eu e Secretar:Q Geral da Presidência está se até mesmo a bonda,de do seu po_' ra; vi espirito de luta, determinação. 
tíllutOO 'outro.3, v.indoo dos subbéÚTâ-, dando informações sôbre requerlmen- vo; o humanl.:mo de 'suà gente, com Então,'por que é que vou desani .. 
n~os de-scoiü\ecido.s, das províncias to de infonnnções dirigido ao Minls- fraqueza. lt um pcvo que quer resol- mar, cair no pessiml',?mo que devera. 
mais hwnildes,' embora de ,tradiçõe~, t-érlo do Trabalho, não re~'Pondldo de- ve:' seus problemas fllndamentai.s sem as entranhas do homem pub}ico-?! A 
que não degce.sderr.f!~ de caciques, ~e po:s de qua-Tenta di.a.s, reiterado em derramamento de fang1.1é, O irmão situação é diticil, . terrível me.smo. 

,chefes poliUc-os poderos()1'.;; que t:ao setembro do ano passadu, e até ag Q - não quer destruir a vida do iriníio. ' Há muitos homens púbrcos neste 
Eõ'iú'o-imos na crista das oligarqUIas, ra não respondido. Isto mOstra que Tenho c~rt-€za de que seremos uma ?aís que, ao inVé3 _de reconhecerem 
que" não tivemos apOio de monopõ.. esL:llnO'3 em etado de entorpecimen .. grand~ 'civilização humanista., Há. um que a situação é dificil e" terrível mas 
li-os internac:C'l1aiB oU na_cionais; que, toDo Vetemos o quanto antes o pro- sentido .:ocializanti ou·' sociali.stá nl que dentro dos quadros· demccráticos 
re~eR",;nos, por divers9J? vêzes, O j t vida brasileira.. São' diferentes ~ re.. podemos dela sair sem quebra do sLs .. 
mand:-.to popular, tsmoõ obrigação de e o, luções entre' as cla.:ses. Já d-:zla, an- tema, sem o aniquilamento das liber .. 
2:elar por i"so, de estudar üs proble... O SR. AURÊLIO VIANNA - No- t~riormente, que estamci,S conqu1stan- dades do homem e do cidadão j sem 
molS populares, • .. bre Senador Vivaldo Lima, inIeliz~ do terreno dentro dos qua<lros demoM ~a coi!Sa gootosa que há em nosSO 

f . .. Ih mente não há número na Ca.::·a. V. cráticos, mesmo encarando-se e:w. País e que se consubscancia nu deba .. 
Ont.em t:m unCIOnal'lO c' fl.va para Exa, fa!ou em requerimento de lnfc(l"- li-" t.e, no perquirir, no inqu'rir, pro .. 

mim e dizia: - "z..,1[!,!S o senhor está maco'co fe,·to a um M. ,·,,·.'.tro. E um democraeia como aquela plantinha à d I - 1· a d há 
he" ndo?", El·.m muls o menos scis ." qual se refer;~ Ot"ávio !-lI'angabeh- de curan o EO uçoes, rea IZ n o c ~,a , u requerimento de 'nformaçée3 qUe um ....... ,-g, homen, públicos que caem de cóc·o .. 

horas da m.anhã., - "S'tá, ~scu.rol" S ... nador fêz à Mesa ~ôbre quantos saudo~'a memória, a 'plantinhol renra MS, Como já dizia Rui, nmn, dos 
Rea!mente ainda. .estava E:5curo. ~unc,·cnf,r,'o" a· s exp-,-"...,~"s' d" Na. .. ão Que- preci~a. ser regado.. Nesta inquie~ .. to .. -'. 

"Vou r"spondOr às C"'· .. , quc ~ - ~ -... ~ ... '" -Q. "< ta"ão tõda vemC\s um raio. de 03pl"- seUs pronunclamen s malS mCISIVOO', 
- ... '" '" =-" estão em hoté~3; sôbre uma informa.. ~ - Naquele tempo; "as nações progri .. 

receoho de todo o Bra,:iI". ção receb:-da. de que só um dê~~s est,i rança na. face do camponês,. daquele dem e .D bra~ileiro éontinua de ,cót::o .. 
1 . 1· . d que t.rabalha a terra. 13: a chuv,a no 'as" 1 VC'U da'!' u~na satisfação àque es que custBndo acs' c·:::.f.res PU1=' lCO'3 mms e Cmrá que leva de volta o pequeno 

me hOnram com a sua. confiança.. quatenti mil cruzeil'os iJ(}t' dia, COTIS- p:tpl'ietlirio que abandonou a' sua ter- Po.'s, o !J.ra::Jleil'o levantou:"se; está 
Não estou praticando nenhum ato tancto a sua famflia de cinco, Seis ou 1'1., Não a vendeu, aband-onou-a tem- de ,pé; estão aqu: em ara. ma, em 
nob:Iit.rrute. ,EG,tou cumprindo 'com o olt:)~.pG33Da3; sôbre ex-Senadores que poràriamente lt 0._ sergipanc. qi1é ;;rcve, trabalhadores, 'Fazem muito 
meu dever e, df;PC',~, e-;;:tudar Os pro- &egund-o denúnci'lS flmdRmentadas. construiu um~I, cirilização em cima de bem, porque não é po~ivel que ho .. 
jetos, anaU.~â-Ic\S, Não ha nenhum ou não: ainda detêm apartamentO': pedras. que não le d~tem, que não se mens que receberaIl1.em 11 de outu
heroi~mo nis~o, Creio que isso é nor- dentro dos qua's não se enc";ntr~m - demOle, que não ~e, aniquila. Sergi- bro Cr$ 66.7QO,00, passa<:sem a Tece .. 
m·3.l. D:so deverá ser o comum. se isto é verdade OU hão? ~alvez pano ml. SUa leTra" como é o sergipa- ber, -U{) outro mês, Cr$ 37.006,00, .sem 

E cOmo tenhO' aprendido naqueIus, quando·a resposta a êste requemuen- no na EUl'OP~! na Norte-América, pe .. protesto ' 
m,rtas! U:P..5 10 ou 16 ~incUC2,tos do to vier ,lá nada disso e:;te,la aconte-- ., , .. t . la alma, peJ9. V'Ontade' de vencer a 
pa.mn'il. me manàam doiq memcl'ia'~, c.,.ldo, já êsses funclona.r:Q.~ es cjQm natureZl\ e R. tncC'lllpl'eeru:ão dos ho-, 
e pedem que eu transmite ao Sena- em (uas Cfl:Sas, em seus 6.Da;rt8men- mens. V. E}':a, é de uma' terra como 
d, o seu desejo, o seu anseio pela re- -tos. que a.sfixi..:fd!l por uma natureza pró~ 
forma a.grária, peJa. cfet:ivaç3o da de- Soube inclusive _ não está no re- diga, exuherante, prOdif.'iosa. Aqu:!o 
ereto de desapropriação de terras. quer1mentc" tive conhecimento· de- que diziam do inferno verde,·" 

Não têm a,rmas; sua ~uma é n gre .. 
ve: aprenderam a mO'b1lizar-~e-; não 
podem passar cem 37 mil cruzeiro~. 
Quem é que pode pü.E'S8.l" em Brs..silia, 
COm 37 mil cruzeiros, pOr_ favor? Um 
de nÓs pode? «Ah! ma·q e. minha po
Sição s.ccial! Sou wn Senador", Pois 
bem-.- Tire o Senador·-dR..'; costas, deixe 
de (. ser e tente :passaI" com 37 mil 
cruze ro) po rmês. Deixe de . ser 
>Deputado feãeFãl e tamb-ém vá pas
sar com 37 mil cruzeirO,:;! ,"P~lx-e-o 
um industrial, Dirá êle: <'Ah! Sou. 
um industrial e um industrio11 não 
pod-e passar com 37 mil cr-uzelrc~. tem 
SU'l posiçã.o social! "Pois bem, DeIxe 
a posição soc a1. vá ser Qperârio e me 
rc.,spOnda ~e pod-e pru;:sar com 37 mil 
cruzeiros, se pode p.agar o aluguel de 
'uma casa e colocar seus filhinhos 
num colégio· - ainda que públIcO. 
Pergunte U;so a êles, De tamanco, 

Pedem o 6.poio do Senado da Repú.. p.oi51 _ de qUe houve um conflito em, 
bl~ca p'3.ra. as reformas que .,entem lli'11' hotel entre funcionários da Cá .. 
n"::'cessárias pam o desen',ulvimento mara e do Senado e empregadOs. da
dêste pãÍ3 e denl;ro do.s quadros de.. quele hotel. Agora me~im'o, o Que se 
mocn'iticos, da legalidade àE'mocráti~ diz. é que se ...apossa-ram de uns qua
r:a. Outros enviam memoriais, ped'n- renta apartamentcs que ,seri,affi des~ 
do qUe os concursos' {ejam respe:ta.. t'nadc!S Rre funcionário3 do SenB.do. 
dos. Fizeram os concursos. e abrem Não sei se é verdadf. 
outras portas para os "pára-quediG-
t:Js", Mas o requerimento foi feito há 

muito tempo. e a.té agora não h01J,ve 
A mim, anteontem, . perguntaram: rf.?pcsta nenhuma, Logo, V, Exa. ve-

-' O senhor tem um innã·) nomeado rHi.C:l que é muito :difíc.i1 reclamar de 
p1ra o Im:tituto tal? um Ministro pOr nãc ter respondidO 

Eu disse: Não .::ei. d-entl'o de trintol. ou quarenta dias, 
Náo tenho um irmão, tenho diver_ porque os que fazemos aqui. ao pró

&05. mas s'e um f-oi nomeado para o pr:o Senado. não são-- respond dcs 
1!lS~it.ut-o tal CIU qu·al, não sei, porque dentro de trinta, quarenta nem. cín
na-da ped:. Não .sei. Porque, vir:bl a qÜf'nte dias, 
crít~.ca imediata, O qUe eu 6.!1 - di- l!:' apenas um cementário á. parrte, 
zi.a essa pessoa que conversava C{J- paralelo.~ 
mibo - é que as"inei o programa da POb muito bem! 
Frente Pllrlament,nr N03.cionalista, e SI', Pi'esidente, tel'm'no por decla-
neste programa assinado pelo~ Depu- r-acr: abordei êste assunto porque é de 
tados Sérgio Ma.g-alhãe3, Leonel Bl'iz· g;r.,nde importância.. S0U de um Es~ 
zCà.la, Max da costa Santos, Neiva te.-do que, cOm vergonha o proclame, 
More~:'a, Fen'o cmta, Bento Gonçal- produz a erva maldita -- 8 maconha, 
\'e!;, Celso Passa" e outro,. há um Dizem que ,de lá são env:íada:~ por ano 
item em que todos nós ::05 comp.ro- toneladas - é imp1'ess;ionante - do 
:n'l.êtemos a lutar pelo mér:tc: - con- ent-orpecente para o Bras'l inteire. 
Curso de títulos e provas, para a ao.. Tf'nho obriIT'3-ção de 3'Pc1ar a- 3pro_ 
mi~ã0 do ciüadão que, fará, parte do v,r,ção dêsse C{)nvên~o Internacional. 
r-rande corpo burooratico da Nação, Na minha terra, numa da,~ suas pra. ... 
"Mas, fulano está pedindo". pOuco ça.s, I'l;.~sisti a um esnetáculo temvel: 
Ee mi"! dá., A m'nho, conduta não é em ·um monte de maconha queimado, in .. 
func50 da conduta de terceiros, nun- cendi,ado, pare e~carmen.to e. Dum 
c,::t foi. Eu é Que assinei aquêle do- certo sentido, para vergonha nCls.sa. 
cument.o. Admito que um grupo que A impr~s{io que se tem é qu'e hã. 
"em trabalhando, que vem lutando - uma conspiração çontra tudo. a«uilo 
ai está - goze de ~el't()s benefiCies. Que de hom se ten1fa fazer neste País, 

$1'. Preslde-nte. na.o estou conde- H~, uma. rêde l>odero~l~sim!1 orp;ani .. 
nand'l a instituição- cOmo institu'ção 2l),da, superlat~vamente org.anizada

j . de.l"f"lG.crát:ca. Nunca arr-ebBntei os ca- para. deter o F..-!;!U avanço, 
nos c os dr-:!)ós:tüS' d'ág'úa de minha 
('t"],.".~ cm:?n~{) fa1i.,a á<;11':t, Nãn oon~ O Sr, Vivaldo Lima V. E:-:9., 
fUndo' O..; errOtS do.s demt:crat,a-s, ou afirma l'.5to, no ~entido de que, tudo 

o Br, Vivaldo Lim.a - I\Ss.Q foi ex
plorado em de-trlmento da própria re;. 
t;lão. foi (Ihjeto, foi tema de roman ... 
ciEta.'> , Mas o l\ .. n:.szonas de ","oje 11ÍÍ:> 
maio:: se aproxim1. daquele inferno 
verde. AqUilo npto é o inferno, é uma 
dádiVa da. n'ltuJ,:Ma. 

O Br2.(n não está sabendo apro
veItar, , . 

o SR. 
tamente. 

AUP~LIO VIANNA - Cer-

O Sr. Vivl~ldo Lima _- .. , Ct que 
tem, aquela r!queza" e.queJ6 opu1ên
cia para tornar--"e no futuro uma das 
mai01'es potência~~ do mundo, . 

O SR. 'AUR:ÉIJO VIANA - -Nobre sem gravata., cOm rc'Upa ordinária. 
Senador Vivaldo Lima, rasgançio o J"espo!lQ.a se pode passar cOm 37. com 
interior. dêste paIs qu,ando· pa:t'ram 15 ou' ~om ?O mj] cl"u.?:eiro"'! ' 
as dUM rtdovias, uma para Belf..m do Encontrei numa cidade éhamada 
Pará e a outra. para. o Acre, houve Virgem da L«pa, uma mult-idão de 
quem riss.e, não sorrisse apenas cêrca de duzenta.s mulhere' relln'da 
ri'~se, Li um3. repnrtagem há dois ou. nfl~na praça. Então, minha espôsa 
til'éi> ~ias sóbl'e ~e:!~l'ad,:l.S . que não l'!.ão pl'jncipiou a conversar com alt;urnas 
prà~nam~te e .. tr,.da.3, JP.3S pe!(',.s deln'>, indagando o que. E'Stavam fa
qual~ e~!ao !l"afe<;&ndo centen~s, de zt'ndC". "Tarno" espersnd0 o Govêr
caml1·'-.ho~Sj I...Xando~ ~ J:_azendo rlqu~- Ino, Vamo receber 'um le:Unh... que 
zas. _ .. . t vem por aí". 

y,~,rei. h~ pouco, cêrc;: de sete ~i1 Tenho a impressão -de qUe se t.l'a
qu ~ometrn. em doze _dd5. por estw- 1 Lava. desse leite da Albnça naTa o 
das as!alt6.àas e nfl.o a.sfaltar.~as Progresso, Creio que é is.~o, Não De!'
Ttrav:e .. sei, cortei estradas de ~.l.mas rruntei Foi minha pa~·ro3. quem COn
Gera.1s. Pa.ssei paI' Diama.ntina. .0 ~el"'Ou', UPCll'que nÓi,!; tá ccmendo 
gr~de PlaT.t!:lto d'l ,Borborema, Per· ruO O homem lá em ca~a ganha 
C01'rl centenas de qUIlômetros ~em ver ce~zro e c'nquenta. pru dia" Ql'flntO? 
um{l casa; mas quando enC(}nt.rn.v3 't R ta "o t ., .' 
uma cidadezinh1_ perdida np~!õ,,~s i!lt~- - perg U1: ou _~ u .::" , .. en (} e em
riores de~cGnhscfdos a cidadezil1ha I qU(!llta Cí uzei~,:,s pl il d;ac,' Todo dia 
estava florescendo.' ,mcrn~ um al1J}~ho. Nó s n[o pode 

I comprá o remédIO nem num tem Iei-
Ouvi dtsclESões e debates em tôda 'te pJ.'9. êle". E (, que é qUi! a senhora 

e. parte. O transistcr, o rádio lev3!l-lf'l'?? 'tXóis inte.rTa ê1e, Deus levou . 
do P1ens::tgem que' é discutida. e não D'sno!..s W!TI otro .. , 'to 

aceita. como muHa gente pen5.1.. É o Cento e cinquente. ; crU?:eircs 'Por 
hemem do interim: que dsspert-tl. On- dk;, é o que gnnhn um chefe de ta-
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mma. para sust.entar-se, aos seus fi
lh:nhos e a sua. e:pôsal Mas não é 
poss1vel! lt isto que dá mais Ligas 
Camponesas, ID0.is sindicatos. lt isto. 
E têm razã·o. Nós fariamos a, mesma 

. cOjsa Ee estIvéssemos naquela situa
ção. 

1!:sses pobres homens - hã. uma lei 
de enquadramento que surgiu há. não 
sei qua,ntos meses - esperam pelo 
enquadramento. O seu salârio dimi
nui e o enquadramento não vem. En
tão êles têm O d'reito de se mobiliza
rem, de se organizarem. O meu CO~
Eelho para êles: organizem-se, mobl
lizem~e, mas não percam o sentido 
da defesa das liberdades democráti
cas. lt por isto, porque há liberdade 
dentro dos 'qu,;tdro.s democráticos, que 
vocês podem fazer o que estão fazen
do. Numa ditadura não poderiam, es
tariam aniquilados, 

Sr, Presidente, assimo term~no ês
tes comentários em tôrno do grande 
convênio assinado em New York pelas 
delegações de 38 Países que, ratificado 
pelo Congresso ..... Tadonal, deve ser 
põsto em prática em t~da a Sua pl~
nitude, para pre3ervaçao e ren.o\'aç~o 
das energia.5 do no_~.so povo e, partl
cula·rmente, de no..~sa juventude. 
(Muito bem). C 

O SR. \PRESIDENTE: 

Continua em discussão (pausa) 
Nenu.~ d03 Senhores Senadores de'" 

fejando fazer~ tlSO da palavra, decla
ro encerrada a d:,scussão. 

Fica adie da a votação por falta 
de número. 

Discussão, em turno ú.nico do 
Projeto de Lei da Câmara nu 
1nero' 112, de 1963 (número 3.408-
B-6I na Casa de origem) que re
tert~ ao servzço Ativo do Exér
cito o Tenente Coronel Rubens 

,Ribeiro dos Santos, e da· outras 
providências, tendo Pareceres fa
voráve s, sob Os números 884 e 
8S5 de 19c13 da.~ comissões de 
segurança Nacional e de Finan
ças. 

Em di.5ciLSsJ.G o Projeto (pausa) 
Nenhum dos Senhor~ Senadores 

desejando fl:>.zer uso da palavra, oe
claro ene-e;:T!\Ja a discussão, 

Igualmente por frita de númcn., 
fica adiadd fi votação. 

Está es,~erl'ada a matéria da. Ordem 
do Dia. 

Há wn requerimento de urgência 
que não podE: ser votado por talta 
de número, Cf; 8.utoria do nobro: Se' 
nu.:ior Vascuncellos Tôrr .'!li, come LI 
der da Maior a em exercicio, e subs
crito ainda pelo Senhores ,senado
res Sigefredo Pacheco e Aurélio Via
na, requerendo urgência, nos termos 
do Artigo 326 número 5--0 do Rego' 
mento Interno, para o Pro.~etc da 
Câmara que diSpõe sôbre a rem'.lne
rrção dos profissionais diplomados 
em t.rqu.tetura Engenha,ria e Agro
nomia. 

E~gota.ê.a a matéria da OI·clem do 
Dia. 

O SR. AARAO STEINBRUCH: 

~?-ço a palavra, Senhor Pre~idente. 

O SR. PRESIDENTE: 

Tem a palr vra o senhor Aarão 
Steinbruch. 

O SR. AARÃO STEINRRUCH: 

(Sem revisão do .?rador) - Senhor 
Presülí'r.te. a sinada pelo Senhor Al
varo pfl 1 ,t,eir:!, CHão Mestre Ger91 da 
Orcte:n do nrl:"!njf' Oriente do B':a5E 
foi la:1' qàa uma plocln.mrçã.o a ~a 
,"'no QU(- pd':::.sO a ler para Que conste 
t·c,;. An~;~ \ ''''<.tn FÇlsn.. 

">IARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seç~o 11) Janeiro de 1964 18:' 

"O Grande oriente do Brasil 
dirige-se ao Povo .Brasileiro e 
exorta-o a qt.."'e restabeleça no 
país o ambiente de paz .:.acial, 
identificando e repelindo OS boa
teiros, provocadores, intrigantes 
e empreiteIras de ma.zerc3,s de 
todo o gênero, 

A Maçouana. rejeit<l, por su~ 
doutrina, as soluçôe.s da fôrça. e 
ddo vlolênc.~, I" não adota menta~ 

/" !idade derrotisi ... \.. A p.I.'t.i'-E-ute crl
sé nacional ~~á a.gr:Jv~da porque 
.!e criou no país, em múltiplo;:; 

s€tores, o mdlOcalismo da6 posi
ções, a intranS"lsênc)a d~ proces-" 
sos e a op0.5 .. ~;ão sistt:;má tica e 
foi banido o diálOgQ democrát.lt.Q 
consequência do pr.marü.mo de-

magógica, a exigll apenas a sa
tisfação de seus prõpl',O$ epetl 
tes_ 

Mas o Brasil não é 1&::0. N o5>la 
Pátria, qUe dá o exemplo de i3er 
d, maior democracia radal do 
mundo, fr8tern,z.mdu branc~ c 
pretos naturais e ,dien1g-:nEs, ná:;, 
pode ser assim jesftgui aj.i. urge 
restituir à Nação o.s seus t('~os 
essemiais: a tolerãncia dentrõ da 
ordem, a fraternidade dentiro d'~ 
ju...tiça, a liber·d.aed dentro da 
lei. 

O Bras.! necessita de realizar 
urgentemente as reformas de ba
se, sobretudo a 'agrária, para ü
bertar se do .'oubdesenvo1vrmento. 
que o asfixia e que tem a ~u!? 
expres:::.ãD concreta no vetgonho 
so trinômio: ignorância Ijoc:nça e 
pauperismo, a deV8&tar metade 
da pO:;JUlação d(, pais Não hú. 
verá, porém, clima a.diquf.do pa
ra nenhuma reforma efezil'8 en
quanto perseverar a ment~.lrdade 
maléLca de d:.vidir-se ::L Naçj.o, 
pOlarizando c. erro campos incon
ciliáveis t a!ltiriômicos, .!UbSÜ~U'l
da a Jógwa pf'.'b ideologIa Nf"m 
é demais :ep"'i1-lo; sob a demc 

cracie. politica e representa:.iva 
tôda reforma l.Iecesslta t.La GOla' 
boraçáo da.;,. cl&;;;.ses interes;:;arlas 
porq:le não den vi~ar a nenhum 
grupo ou parcIalidade, ma:, - te!" 
como denc.:nlllb.c..or comum o in 
terê.ss.e ncJc:Ollfl!. 

Des,lle EUa tL'r .. df.ção, o G!'unUe 
Oríenr.e do BJ asil e uma imn.i
tu çã.1J supl'ap.;.rtiàária, Criador 
da Independência poliria.i de 
nOSsa Pátria, reafirmo ne..sLe pas
so o seu propó. ito de sustenta:' a 
bandeira d., Justiça SOCial Se
rena e firmemente por s!)br~ o 
~tual egoc."ntriSllio dos Grupos e 
mesmc de Partidos. E c:oncl.lma 
o Povo a cc.adjuvá-Io, dentro da 
evolução natural do prOCe.5S0 11;s
tórlco bras-lleiro e do re,-p,ú-l' às 
U('l'mas .!on .. tftuclona:s VIE1entes" 

Era o que tinha a dizer. (Muito 
bem) 

O SR. PRESIDENTE: 

Tem a pala.vra. O nobre cenador 
Gilberto Mannho. 

o SENHOR SENADOR GIL
BERTO MARINHO PRONUN
CIA DISCURSO. QUE. K'l'I1RE_ 
OUE A REVISAO DO ORADOR 
SERA J;UBLICADO POSTERI_ 
ORME.."ITE. 

O SR. PRESIDENTE: 

Tem e. palavra o nobre Senador 
Va.~,concelos Torres. 

O SR. VASCONCE!'OS TORRES: 

(Sem revisão do oradOr) - Sr. Pre
sidente, deixei sóbre a Mesa, para a 
devida apreciação amanhã, requeri_ 
mento por via do qual ",o.~cito ao Se
natlo a transcrIção nos Anais das ca.r~ 
t.as kOipdas entre o PresiQen~e João 

Goule.rt e o General Charles Il! '. 
Gaulle a. propósito CO c,>nv!Lr feito 
prlo primeiro ao segundo para uma 
viEJta à A'uérica Latina, e que, no enM 
tender, aliviará a tensão existente 
entre os dois povos irmãos. 

O que me traz, entretanto, à triM 
bUllil, nl;'ste mome<l1,() é p:-im:}p!ll
mente . pmunicar a catástrofe que 
vem de se abater sôbre o município 
fluminense de S. _ Sebastião do Alto. 

Dotado de l=0uco.s. recursos finan
ceiro.'1, vivendo a dificuldade atra ves
sado. por todos Os municípiOs brasi
leiros, uma calamidade come a que 
ocorreu mteontem em S. Sebastião 
do Alto agl'G.va eno\'memt>nte os Pl"I)
blemas, e o pr~~eito o bt::nemérito mé
dico Hermes Ferro, apelou dram3.ti
camente para o Governador do E.s
tado e para o Pre3idente da Repú:" 
blica, e vem de me dar ciência do 
que está ocorrendo na terra a1tense. 

Tornando público o que ".lCm:.teceu, 
viso principalmente formi.l::3.f um 
e.pêlo ao Sr. Pre:,idente da Rf,públi
ca. e à ilustre Presidente da Legião 
Brasileira de Assistência, D. Maria 
Thereza Goulart, para que atendaIil, 
dentro das SU9.S possibl:idade.3. e miM 
norem os sofrimento'S que domin.1m 
aquela comunidade. 

.Neste final de &es..são, 'laei'l) pedir 
ao Senado que acolha também prop'l
sição que será apresentada a respei
to, dentro das nossas limitaçõe.:s cons
titucionais. Quero, especialmente que 
minha voz se erga neste in::-.t!lnte, não 
só com apêlo, m3s também para ex
pressar minha solidariedade às popu
lações flageladas. Várkls casas atin M 

gidas pelas cheia.>; fOram derrubada~ 
e seus moradores fical"1m sem teto e 
ao relento _ Há ameaç'l de epidemias, 
e o Município ficou p~àticamente iso
lado. 

Como em tôdas as vêzes o Govêr
no tem estado atento para essas f.i
tUolções, quero crer que o Chefe do 
Govêrno não ficará ind.ifel'ente a és
se reclamo. do qual sou parta-voz 
neste instante e que o Município de 
São Sebastfão do Alto será aten('ido 
o quanto antes, sem tardança, naqlli~ 
10 que reclama e tem direito de rece
ber. 

Vaü,ção, em segUl1do turno do 
Projeto de Lei do Senado n9 4, de 
1.960, que autoriza. o Poder Executi
vo a emitír selos comemorativos do 
cmquentenário da fundação da Pre-· 
lazia do "Alto Solimões", tendo Pa
re{ler n9 855, de 19-63. da Comissão 
de Redação, oferecendo a redação do 
venCIdo em 1Q turno. 

3 

Votaç:'o, em turno UniCO, do Pro· 
je'".o de Decreto Legislativo n9 40, de 
1963, originário da Câmara dos Depu M 

te..do,s (nQ 7-A. de 1963, na Ca.>;a de 
origem) qUe aprova a Convenção úni~ 
ca sôbre Entorpecentes, assinada em 
Nova York, a 30 de março de 1961, 
tendo Pareceres, sob ns, 806 a S08. de 
1963, dB3 Comissões de: Con.stituição 
e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade; Relações Exteriore~, fa
vorável e Saúde, favorável. 

4 

Votaç:'o, em turno único, dQ Pro
je~ de Lei da Câmara nQ 112, de 
1963 (nl) 3. 4<l8-B-61, na Casa de ori
gem) que reverte ao serviço Ativo do 
Exército o 'Tenente-Coronel Rubens 
Ribeiro dos Santos. e dá outras! pro
vidências, tendo Pareceres favoráveis 
sob oa ns. 884 e 885, de 1963 das Co~ 
missões de Segurança Nacional e de 
Finanças. 

5 

Votação, em turno único, do Re~ 
querimento n'? 1.2()5, de 1963, pelo 
qual os Sr5, Senadores Artur Virgilio 
U.ider do PTB) , Boarros Carvalho 
(Líder da Maioria) e Lino de Mattos 
(Líder do Bloco das P~quenas Re

presenta,ções) solicitam u,rgênc!a, nos 
térmos do artigo 326, n9 5-b, do Re
gimento Interno, para o Projeto de 
Decreto LegislativO n'? 44, de 19,63, 
que concede anistia aos m2mbroo do. 
Fôrça Policial do Rio Gl'ande rlo 
Norte. 

6 

Votação, em turno único, do Re
querimento n'! 3, de 1964, pelo qual 
Or 81's. Senadore::. Vascon.::elc3 Tõrres 
(Lider da. Maioria em eX€l'cicio) Si

Era.. o que Unha a dizer, Sr. Pre- gefredo Pacheco <Líder do PSD em 
sidente. (Muito bem) exercício! e Aurélio Vianna (Lider 

o SR, PREIõ;l~~E'NTE: 
do Bloco das Pequenas Repres~nta

ções em exercício) solici',am urgên-

I c~a, nos têrmos do artigo 32-6, nQ 5-c. 
Tem a palavra o nobre Senador Al'- do Regimento Interno, p:ira o Projeto 

rélio Viana. (Pausa) ie Lei da Câmara n9 127, é.e 19C3, 
Não cstã~ presente. <lue dispõ'e sõbre a remuneração õe 

Tem a Palavra. o nobre Qf>n 1-60.1' I p:i'Ofissionais diplomados em En?"enha. 
Leite Neto. (Pausa). 

..... '. ria, Arquitetura e em Agton<lm:'J. 

S. Exa. não está presente. 
Não há mais oradores inscritu::.. 
Nada mais havendo a tratar, en-

cerro a. sessão dJsignando, para a 
próxima, a seguir.lte 

ORDEM DO DIA 

~são de 24 de janeiro de 19p',.l 

(Sexta-feira) 

VO'J'AÇAO 

1 

Vot.ação, em turno único, do P:rG
jet.o de Decreto Legislativo nQ 2::, de 
1963 (n9 23-A· '3 na Casa de origem, 
que aprova o Acõrdo Básic.:> de Co
operação Tecn:r:a en~re Os E.~,tados 
Unidos do Brasil e Israel. COTI-ClUldc 
em Recife, em 12 de março de 1962, 
tendo PareCEres flH'Oráyels sob t.{t~ 
meros 7-99, aO{), 801 e 202, de 1963 das 
Comissõe-,;: de CC'rull!ülção e Justi
ça; de Rela\ões FX·.['l"inrr.o,: de EC.U-\ 
cação e Cultura e de l' map\,as 

7 

DISCUSSAO 

Discu:sâo, em turnc ún:co, do Pro
jeto de Decreto Legismtivo n9 14, de 
19ê3 (n9 5-B, de 19-53, na Câmara). 
que aprova OS textos da Convznção 
rela Uva. a proteçãO dos trabalhadores 
cr-,tra radIações ion·zante.s, ado',ada 
pe12 Conferência 'I:n~el"D:l:c:onal do 
Traablho, em Genebra e da Coo\t:n .. 
ção para l'evi~ão purclal, do.s CO!l
v~nções adotade.s pela mesma Con
fcrfncia, tendo 

Pareceres favoráveis, sob n~s 312. 
8> " <M4 e 84S, de 1963, das Cor.1i;;
sões. 

- de Constitu1çã::J e Jv tlça. 

- de Legisl~çFio Soc~a1; 

- de Relações Exteriores; r 

- d~ SC'úde. 

Es~â encermd:t a sCfsão, 
(Leco1lfa-se a sall:':o 

lto,"a.s e 5 minutc,;) .. 
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. ~ : . MESA 
I Presidente - Moura Andrade 
~ SPl. 

iPSD 
SENADO 

12. 
V!ce-pr •• ldcnte NogC1elra . da 13. 

Silvestre Péricles - Alagoas. 
Vasconcelos rorres - H.IO de Ja· 
nelro. Gama U?TB - MO). 

Prlmelro-Secretàrlo - Rui Palmel· 
ra IUDN _. /\LI • 

Segundo-.SecretárIo -. Ollberto Ma· 
rlnho lPSD - GB). 

Tercelro .. secretârlo ~ 
Sena IPTB - AUREl. 

Quarto-SecretArio -- 080 ';tete PI· 
Zlhelro (f'TN - PAI. 

prlmelro-Suplente - loacrutm pa· 
rente _ UDN - PD. 

• Segundo,..Suplente . 
dln (PSD - as,. GUldo Mon-

14. NelSon Maculan C11cé'nclado iem 
subst1ttU~ão) - Pataná 

15. Am(iUry S:lva - ParanA (em 
exerctclo o s'Jptente. Sr. Melo 
Braga.) • 

16. Nogueira da GamS _ Minas Ge~ 
1. Zacarlas de Assunção _ Parê.. 
2. Joaquim Parente _ Plaul, 

3 José Cândido - PlaU!. 

4. Dinarte Marjz - R O. Norte. 

fi. João Agripino - Paraíba. 

6 Rui Palmeira - _.l{tj:oa.s. 

I 7. EurIco Rezende - Espír!to Sant( 

Terceiro·Suplente 
Torres (PTB - lU). 

Va..sconcelo,s 8 Afonso Arinos - .JlIanaba:a. 

REPRESENTAÇÃO PARTIDARIA 
PAC'rwo SOCIAL DEMOCRATIUO 

raJ.3.. 

17. Bezerra Neto. 

(JNIAO DEL\lOCRATICA NAClO:...",-L 
(UDNI· 

lPSD) -
9 padre Oalazans - São t"'lulo. 

1. José Guiomar Acro fem exercl- 10 AdolphO Franco _ Param\.. 

3 Eu~ên10 Barras - Maranhão. 

2 Lobão da SilVeIra _ Par". _ 
11. IrlDeu Bornhausen - Santa Ca-

FEDERAL.' 
P:trtldo Liberoodor· {P. L,' •••• 
f?J.rtldo ·rrabaJ.htsta NacJonal 

(P. T. N.I •. "",,,,,,, .... 
P a r t 1 à o Social Progressista 

(P. s. P.) .................. . 
P a. r t ' d 'J soclallste. Brasileiro' 

(P. S. B.) ...... " ......... .. 
Partido Republicano ,P. ~.~.) •.•• 
? a. r t 1 d- o Democra ta. CrLstão 

(P. D C.) ................. . 
~JvtlT' ... '"Ito Trabalblsta. RenO

vador (}.rI. T. R,) • I ••••••• '" 

Sem leJmdn • ••• 0.0 ••••••••••••• 

2 

2 

2 

I 
I 

1 

1 

64 
2 

Total .. .............. 66 

BLOCOS PARTlDARIOS 
; 

_ 19. _ Maioria (391 MembrOS).' 

PSD 

P'l'B 
29 _ Minoria. (171 ,\-1 em brOS) : 

UDN 
PL 

8 E'ugnlo Barros - ·Mara.nhà-o. 

t sebastiA..o Archer - Mara!thão. 
O Victorlno Freire lem exercu:rce ( 

12 Antônio Carlos 

13 Dan1el Krieger 
Sul, 

- Santa C!"I' arma. 39 _ Pequena..s Repre$erWiçóes 19~ 

Rto Grande;:14 Membros I 

Suplente. Sr. Miguel I-lllS) 
Marannão. 

6 Slgefredo Pacheco _ t>hu1. 

7. Menezes ptme.otel (em e",erclcl0 
o Suplente, Sr. Wa.1dernIU ·de AJ.
câ'-lta r a,) • 

8 Wilson Gonçalves - "JeH~L 

9. Walfredo Gurgel 
do Norte. 

Rio Ll :9I .. dt 

10 Ruy Carneiro - Para[':>a. 

11 . LeIte Neto - Serg.pe. 

12 . Ant.ônio BaJbtno - Bahia. 

13 Jefferson de Agular - E"pfrlk 
Si/lHo. 

14 Gilberto Marinho - nuanaOaIa 
15 l\.luu!a Andrade Sac t'S'l40. 

16 AnUo Fontana - Santa Gata, 
nna 

11 G'11do ML>I1,i1n - R G Su1 

18 Benedict-o Va1adJ.res- Alio&:-
Gerais 

19 Fi! nLo Müller, 

20 José Feilcwno - GOlas. 

21 JUl'.cetlno KubItschek - GoIás 

22 Pedro LudovICO - Goiás. 

P,\,U 1'11>0 
'I'IL\H:\UtIS') A 6RASII.ElltO 

,PTHI 

Adalberk Sena.- Acre. 

2 Osca, passos - Acre 

S \'lvaIOo t...lma - AmazonM. 

4 EdnHmdc Levi _ Amil2',Onas. 

6 Artut VlrgtUo - Ama7.onas. 

6 Antõnio Juca - Cearà. 

'i Dlx·Hull Rosado - RIO Granie 
do Norte 

I Anzem1rc de f'lguelredo - Pd.
rfl iOO. 

8. Barros Carvalho - Pernambuco 

lO Pes!;oa de QuelrOZ - Pernil.m· 
ouco 

U. JOSé Ernltrlo _ E'ernambuoo. 

14 Milton Oampo! Minas Ge;ab. 

15. Lopes da Costa - Mato GrQSSC 

PARTIDO LIUERTA"I)OR 

(PL) 

AloysiO de Canalha - 8uhia.. 

2 .Mem t.e Sã "- Rio Gran:je ~o Sul 

p,uU'lno fHA8.U.HlSr.4. 
NACIONAL 

tPTN) 

1 Cattet.e Pinhr-Iro - Pa. 
2. Lauro AÇ -Matos ~, S"'~ -, .~. 

P,\lU'IUO SOCiAL PHOGRESSISTA 
IPSI', 

1. Raul GiubeTLl ~&.- '0 sà.~'-

3. MIg'lel Ca: o - Rio le Jane:ro 
PAU 1'100 

SOVIALISTf\ BH.<\.SILE1HO 

tl'SBI 

L f,urélio Vtanna - Guan.abara., 

MO\' H\'lEN'I'O 1'1: .\H,\I..lIlSTA -
- Ht:NO,,',\I>OR 

HHl"n, 
Aar5í' SLe.nl.J~uch -- Rio ad.e JQ. 
neiro, 

. (,,\I: 1"IUO I:Rf't.:1H.ICA,SO 

IPR. 

1. Ji'llic Leite - SergIpe. 

[',\UT1UU: OEi\JO('U,\ I"A Cr:.~3TAO 

11'11(;, 

_ 1. Al:non de .\ .. ~.U - ·Al']:Oas. 
SE).1 LEUE~D._ 

l Jossphat Marlnno - 4'\hla 
J HenlJrldo Vieira - ~erglpe. --

RESUMO 
P a r t I d o SOCIal Democrà~lcJ 

IP. S. D) ••.......•• , .•....• 

Partido . T,rDba.lh~sb BrasileIro 
IP. T B) .....•• ........•.• 17 

a n I A o D ~mo(':nHlca Na.::lons.l 
tO O _~, .................. ::J 

t?TN 

psp 

PSB 
M-rR. 

PR 

PDO 
"o!'Olillphat Marinho 

LIDERANÇAS 
nos BLOCOS 1',\KI'IUAltIUS 

l\lAIUIU;\ 

Ltder: 

S.uro.'" CaJ'V!llhD 

Vtce Ude1"es~ 

(P rBl '- (PE~ 

I 
Vlotortno Freire - (PSD MA) 

VasC('n(~eUos Torres {P'l'B 
RJl. 

J"efIerson de Aguiar IPSD 
1l!S •. 

Lobão da SUvelra' _ ,?SD - PAI. 

Artur Virgillo - (PTB - A..,\1.). 

Bezerra Net<l - (PTBI - MT). 

lU.lSOU1A 

Ltder: 

Joáo r .... iplno {UD.~ - PBI. 

ViC6-L ídercs: 

Daniel K.rlei"eT - IUDN - R$J 

Mem de Sã - íPL - R$}. 

PEQP'-'N A .' REPRESEN'f AÇOES 

r..tder: 

Lino de M n t.os - WTN - SP: 

Vjçs. '~,déres: 
Auréllo Viana - (P .. J.B _ OS} 

fI - DOS PARTIDOS 

PSD 

Benedl1...t{l v:alla..:!.ares _ (1'n.,. 

Vice LWercs. 

Wilson Goaça,lves 

Slgerredo Pacheco -

ICE) • 

'Pll. 

Janeiro de 19.64 

Waifr';do Ourgel - IRO) , . 

PTB 
l.fder: 

Artur VlrglUo - IAM), 
Vlc ... Lldar •• : 

Ama.uri Sllva (llcenciado). _ CPR) 

V!valco Lhna (AM) • 

Bezerra Neto - (MI). 

ODN 
'Lfãer; 

Dru1!el Kr!eger (RS). 

Vlc~fd.er.s: 

Eurico Rezende - (ESr. 

Padre Calaz""" - (SP); 

Adolfo Franco - (PR). j 

PL 

LIda,., 

Mem de S4 - ma), 

I Vfc,,-:LúUre,: 
I Aloysio de Ca.rvalt~o - fBA) ~ 

PTN • 
Lfder: 

L1no de Matols - (sP), 
< . 

Vfc6-Lúiere8: " 
Oattete Pinheiro _ (PA), 

PSP 

Llder: 

Miguel Couto ~ , 

Vlce-Llder: 

Raul G1ubert! - :ES). 

COMISSõES PERMANENTES 
Comissão Diretora 

Moura 
'" ~l-'.::H)). 

An<lra4. pre.::ident.e 

Nogueira da Gama (P'rB). 

Adalberto SeDa tp'l'B). 

R!ll Palmeira (UDN) 
lHlberto Martnho (PSD) 
Joaquim Parente (UDNJ 
Ca"ete Ptnhetro (Pl'N). 
Ourela Mond1l1 lPSD) 
Va.sconcelog ·rOrres {PTB). 

.R:euniôes Quartas·fe1raa. é.s -lO no-
raa. 

Secretário: Ev.a.ndro Mendes Viana. 
Diretor-Geral: 

Comis,~ de AgriCUltura 
17 MEMBROS) 

Presldente _ vago. 
Vu::e-Presidente - Eugênio BUfl·,j:\ 

,P.:;50J. 
r;OMPosrçAO 

P. s. O. 
TlT'"TLARIS 

l!.'ugenlo Barros. 

José FelfcJano. 

Stll"LF'NTU 

1 AUlto Fontana. 

2 Pedro Ludovtco. 

P. T. B. 

"TI't1l.ARES 

R.!}u! Glube~t1. 

Dlx-Huit _rosado. 
Nelson Maculap. {L!cenclaaoJ. 



SUPLENTES 

1 Eduardl Cataião ,.). 

!l Aarão Stemmbrucn. 

3 Vago. 

u. O N. 

TITUlARES 

Lopes da C<k,ta. 

An tõnio ::arlos. 

.JUPL.EliTES 

1 Daniel Krieger 

4: JUô,o Agr\ptno, 

SUBSTITUTOS 

ReUnlÓel 

Quartas-feiras. as 16 horas. 
Secretár:o: J .Ney passo.s Dant~ 

A LixUar LegisJativo PL-9 ~ 

Comissão 
de t;onstituição e Justiça 

(11 MEMBROS) 

Pres!dC'nte _ Milton Campo,s fUDN J 

Vlce-Pres1d",nlie - WUSOD 

Gonçalves IPSD) 

COMPOSIQAO 

P. S D. 

:.rl:%l1LARE$ 

........ "'~$OD c\e AiUlar. 

RUI CarneIro. 
Lobão da Silva. 

WUson Gonçalves. 
Josaphat Mar1nno. 

SUPl..gNTES 

1 Menezes PuneDLel (lIcenciado). 

l LeIte Neto. 

J BenedIcto ValladareJ': 

t Aarão Steínbruch. 

P. r. B. 

TITUIJI,REB 

Amaury SIlva (llcenciado). 

Bezerra Net-O. 

Edmundo Levl. 

SUPLENTES 

1, Argemiro de ,ti'lguelrec1o , .. ). 

1. su vestre PénCle.i. 

a. Melo Braga. 

O. O N. 

Aloysio de- ..Ja.rva .• Q. 

M.uton Cam..,,),. 
1.. Aloru..a I\.r\t\us. 

a- DanIel Kneger. 

3, Joao Agripmo. 

Reuftu)es 

Quart.a feira.. ~ J.tI noras. 

Comissão 
do Distrito Federal 

(7 MEMBROS) 

pres:dente - Llne de Matos, 

VlCe-presIdent.e - pcaro Ludovlco 
COMpr''!>lç ~o· 

P S D. 
TJ1UIA"ES 

t,,'] eneze,s PUTlenLel. 

Pearo L..UdOVICO. 

Ll.ro (te Matos. 
SUPLE:tl.TE.,S 

1 F'IUnto M,üller. 

2 E.Ui!lHlIO Bano". 
3, Hen!;).alaO ·,?lf'l.fa. 

P. 1. ti. 

Oscar Passos. 

DIX· Huit Rosado. 
SUPI..f.NTiS 

1, Aarão StemU:'W:h. 

2. An t-omo ~uca, 

U. D. N. 

DIDarte Ma-l'lz. 

EuriCO Rezende. 

St1f'UNl'LS 

1. Lopes da Costa. 

1, Za.cbal'la.e de ASSunção • 

Reunw!;;:> 

QUlnw,s-teuas a.s 10 noru. 
SeCl'eta.no: JUileta RlbeIro aos Sa.n

os. OfIClal. J...,eglslauvc Pl.rS~ 

Comissão de Economl" 
,9 MEMJ3ROSI 

preSlOente _ FllIuto Müller I..PSDI 
'Vlce-PleõlQellte - Jose .E!inn.1rw _ 

. .P' Ui)-. 

COMPOSIÇÃO 

P. li. D. 
7I'l't11.4UES 

FilUlto l!:Ulllea-. 

E'ugenlO Barros., 

Atíllo Fontana. 
Jo.se <.:i-womard (l1cenciado)~' 

s"opL.!.NTQ 

1. Jefferson Qa AgUiar ".). 

Z, Slgefred9 ft.cJJ.eco 

J Sebastião Arober 
~. Jv.saphat Martnho 

to José Katrala 

P. T. B. 

Stl'BSTIl'U'IOI 

1"lTULAl\ES 

JoSé ErmirlO 

Nelaon M.acUlan (lIcenoiado). 
JúlIo Leite 

1 Oscar Pts,sos t··) 
Secreta,rIo: RoruuOo Ferreira DIQ8 d. Bezerra Neto . 

)flClal L,.eglslatlvo PL..8. 

,., Em substituição do Senhol 
Nel,<;on Maculan. ~omo t1tular. 

( •• ) Em suostltUlção do SenbOl 
AmauIJI Sllva. como tItular. 

(' ) - ~ substitUiÇão I,t\ Se· 
nhor Jo.sé Ouiomard CO:l1O 
titular. 

- Em substlLulçAo 8.0 Se· 
!!hor Nelson Macu.tan, OOIQ.t. 
titular. - ------

$U1l;jTll.\J10:; 

'~, A -.r"c· 
I. ~Iclu U- a 

u D N, 

·ntt-'l..\hL.S 

A':l ... ·(c Parco 
Lopr::. de Co-ra 

1 J')Sf> C .. J1. 
4 Z1('""'i,,,.', <lo<! p __ ,",'- I'~ 

l.-;E>un,ôe.q f'-,;;~·le,"':l - 1600 hora 

Secre~ar,o· "lõ Br"'J.~el AJ.x~J:a., 
L..egls,a~n·r PL- iO 

Comissão 
de. Educacão e Cultura 

ME....\1BH.OSI 

Pl'eS,Oell(.e - Menezes Plmentel 

IPSDI 

Viee-Pres1dent-c _ Padre :::alaz,u"lS 
'Ul)N) 

f' S D. 

flTt'\..AIlE;S 

Mere2es Pimentel 
Walfredo GurgeJ 

SUPLJtN1'ti 

1 Benedito Val1a.dare.s 
:I. Slietredo PacbecQ 

SU8sT1'fU1'OS 

L LeIte NeLo 

P l' B. 

TITULARES 

Pessoa de Queiroz 

Amaury Silva 'l1cpnclado) 

SUl'U;NTES 
1. Vago. 
2. VagQ. 

U D N. 

TITULARES 

Antonio Cartas 
Padre Oalazans 
Mem de Sá 

SUPLtNTE::i 

L. A.dotl~ Franco 
2 Milton Campos 
a. Arnon de Melo 

.Reuniões: 4's~te1ras _ 15 00 horu 
Secre~.árfO: Vera de Alvareng-a Ma 

rra. Oficial Le~lsta.tivo PLa-'!. 

Comissão de Finanças 
lIB MEMBROS) 

P. 1. M, 

A-"'''I'!ro "1f' ,<Ib""1J{ 'rao, 
tip' lia Net.o 
Dl~ HtJlt Ru,ado 
P!;!'.~Oll de Q'lelroz 
J_Sl Ert ·lr10 

SUPU"NTrs 

Np!<: .. n Ma~ujan l.;,'f."nl"lf,r'O) ~ 
',íno d ... j\~f't!J 

A r-.fltlrr ~iJVI'l l:i-::enc: jU). 

4 A'I!'f'lt!l Viar.r,a . 
fi Ap'nnjc J'l .. ~ 

SUf!ST1'T'U7~ 

1 Eclm' nrio I,evl, 
2 Mele BJ'I!U3. 

~ .. ) N 

TTTULlRE.e 

nan!el Krjer',}r. 
ninei n,( Mariz 
lrmeu Bornhausen. 

Loj:Jef: da CNt8 

SUPUNTE'S 

.. -'''''. (I Fr.'l nco. 
'l r.:'urlco Rf'7pnde. 
3 .J~ão >\2"rtnlno, 
4 ~nj l.on C3 m po."!. 

l~J 

J'TTIlL.ARE,S 

!\tle:-rr: dE St. 

SUPLI!'N'f"ES 

AIO\,s!o ... 0arvo.lho. 
Reun'')eb: tas feiras _ 1('.0(1 hO

<s. 

.}~(!r~tár1o: Cid qU~ger. AuxIliar 

Lpºlsl.,~i"'o. PL·lO. 

Comissão 
de legls ação Social 

19 MEJ\{pT~O:::) 

Pr.?sidt.ote: VIvaldo L!m~ ~- PTB. 
V. __ -~.·U,4 •. :1t!!: -" 1 cr .. .:.nauo .. 

IPSO). 

COMPOSlf'~O 

P. S D. 

mvlJúl .. 

RIly Carneiro. 

Wa!!redo Gurgel. 
J{'\1'6 CJto-rr.rud (llcer...ciador~ 

Ra.ul Giubert. 

SUPLENTltS 

f. Lelh ~~._ f.). 

a. LobAo da Sl1v"" ... 

.~ 

... 3 Presidenu. - A!'gemiro de ",-.guel· 
Eugên10 T 

redo _ (P'!13). •. Ju)': ! 'te 

StrBSTITtJTOS 

Atlllo -. uma 
Vice- ?residente - Daniel Krleger 

- (UDN). 
P. S. P. 

CC' "o~tçXO_ 

TtT'Ot.ARES 

Vic)onno Frelre 
Lobão· da Sllvelta. 

SIgefret'lo Pacheco. 
Wilson Gonçal9es. 

Leite Neto. 

6UPUNTES 

1. José aulomard a:o.nN~do)", 

a. Eugênia Barros. 
3. -4ene!es Pimentel.; 
,. Atnlo l"ontana.. 
5, Pedro L11dnvfeo, 

SUBBTITtr.r08 
1. José Kalral!'. , ..... ~ 

J 

JOSé ~.r:a1rala.. 

p, 'Y'I -. 

t1'l17L' ::s 
Amall"'V r lva tliCe-l do): 
HeM a.M ...... -' "lrt 

Vivaldo Lima 
('''''''~-'.-:--, 

• 1,~lfc V'(ln1'l:'l ,U') .. ' 

Pessoa de ..iluelroz. 
0), AntOnio JucA. 

~,--

- ~ Sabst1tulçEí) 10 J.. . José Gulomard como ti. 
l"). - ~ subst!tulção 10 S.: 

Aa:l8,ury gp.~I', como t1t~~· 

(' ) 

-

-
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~ SUBS'Ill't1TOS 

, fá. Melo Braga 

l U. O, N. 

, "" TITULARES 

OIARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11')' Janeiro de 1964 
=-~~~~~======~~~~ 

Comissão . ~: ' 

de Relações Exteriores 
'11 MEMBROS) . <:lf , 

Presidente - Jetlerson ao ~ 

Raul GUbertl 
Reunlõ": QUlDtas-telr ... - 11 tIO-

ra.sl. ' 
SecretâJ,"lo: Eduardo Q.Ul 8a.rbcsa 

Prorrogações: 
Antonio Carloa 
Padre Cal .... lllI 

1
< <, 

~Co Rezende ,PSDI. . ' A""1IIar .t.egtslatlvo 1'L-10. 1. 

SuPLIt/Tlll 

Oinarle MarIm 
Lopea da Costa 

~
'i"Ú1tcnlo ..... los 
li. Lopes da Costa 

Vice-Presidente - Pas.sOOl de QUei
roz (E'TBJ. 'Comissão 

PL 
'l'mn.A1I 

AlOySlO de CarvalhO 

StlPLEl<TlI 

• Ze.ear~a ~ de Assunção 
~\BeunJões: LS, feira" ã.S lO hor •• , 

, GUPLj ":'IFS ,. 
I RecretArlo~ VeTa de Alvarenga Ma
Ira, .Jfiele.l Legi.slativo, Pl..'. 

Comissão 
do Polígono das Sêcas 

.:; ('7 ID:lI-~;ROSl 
'P:-esldente - _tuy Cameiro C.~D) 
~Vice·Presidente - Aurél....I Viann.e 

~~ ,.. ,:a:êE.P;;;--- _o, 
CO;vrpn ..... -·.-( 

p, " f'. 

'I'T"'~o\RES 

Wt~ on Gonçalv~ 
RUJ Ca-rneiro 

SUPL1':NT!! 

1 Slgefredo Pacheco 
2. Leite Neto 

.... 'J B. 
rnULARES 

Dlx~3uit,...Hosada 
Aurélio Vianna 

St1l-. NTFS 

1. Argemh'o de Flgüeirec!o e Ar!)!l d. Melo 
~8 .. Julio Lelte 

U. O. N. 

'l'lTUlA<tES 

D:na.rte Matiz 
JOSé Cândido 

SUPLENTES 

1. João Agr1plno 
2 LG ')e~ da Costa .,.~ 

RetmH5:" 58 feiras 16 fiOTas 
-Secretário: ·Ney f'assos Dantas 

Â!lZ'mor Legislativo E'L-9: 

Comissão de' Redação 
(5 ~\wROS) 

L Preside:lte ~ Dux.Hu1t Rcsadc 
I!.!PTBl. 
'.Vice-p,,.idente - PiI>I'IN CaJ6'I"'LS 

-'\/' COM'POS1Ç!O 

P S O. 

TITU1..ARES 

Walfredo Gurgel 
Sebastião IU'cher 

STJ?LENT1!'.S 

Lobão da SUVelra. 
José FeIlc1ano. 

IUBSTITtrT08-

1. ~[et\ezes Pimentel (lIcenciado) 
p, T. S. 

l'ITULARF4I 

Dlx·Hult R.osado. 
SUPLENTES 

Ueribald.o Vletra. ; , 
D. ,0. N.: 
TITtol,AREB 

Padre CalazanJ. 
JúUo t..ei~e. 

IU'PLENTES 

t João Agripino. 
:I JoooPtlat Marinho. 

Reuntões' 4~ FelrlU U lO bOT9li 
Secretárlo' Sarl-j"Q A,lll·_Ua,v . .,)f'ela, 

t.eitslat.! .... PL-8. 

COMPOSIÇlo 

p, S. O. 

TITULAREs 

Benedito Valladarea. 
FIlinto Müller. 
Jefferson de Aguiar,. 
Aarão Stetnbruch. 

SUPLENTES 

de Segurança Nacional 
('l MEM!JR08) 

Presidente _ zã.cariaB de A.ssunçAo 
CUDN). • ,--

Vice-Presidente - SUv.stro PéEl
eI .. (PTl3). 

COMPOSrçAC 

MemdeSá' \ 

R'unJO ... : Terças-leu'" - lúíó ho..' 
raos, II 

'secreW'lo: J. Ney pa.oso. Dantu. 
AUxUlar Legtslotlvo, PL-9. ) 

---1. Menezes PlD1entel. ; 
. 2 Ruy C.rnelro, -0,' .., 
3. José GUiomar4 fllcene1ado)'. '\<: 

pSO' 

TtTULARES 
José Gulomard 'Licenciado)' -'11". Comissão de Transportes. Co-

4. V1ctortno Freire. '"-4 
SUBSTI'X'OTQS , 

1. José Kalrala. 
1', r, .S. 

nTULARF4I 

pessoa de QueIroz •. 
Vivaldo L1ma, 
Eduardo catalão. 

SUPLENTES 

1. Oscar Passos. 
2. Argem1ro de Figueiredo •. 
S, AnIOnlo Juca. 

U. D. N. 

'tITtn.ARq 

AntOnio ·Carlos. 
José Cândido, 
Pa.dre Ca~aza.na. 

Ai"non de Mdo. 

SUi"LENTEII 

1. DanIel Kneger. 

2._ Eurico R.ezende. 

3. João AgrtpUlo. 

4, Mem de Sé., 

Reuniões: _5"s·tetra.s - 15.00 ]lo-. 
r .... 

Secretario: Castejon J. 
0f101al LegLSlatlvo, PL-6. 

B.B_ 

Comissão de Saúde 
. <15 MEMBROS) 

Presldente- Lopes ela Costa
tJDN. 

Vtce-Presidente - 01x R Hu1t RoAdo 
'P'l'B) 

COMPOSIÇAO 

P. S O. 

TITULARES 

Pedro LudoV1CC 
slgetredo PacMco 

SUPLf!;N ll!8. 

EUgen10 BastU6 

3. Waltredo Gurgel 

VlctorinO Freire . . .. " municações e Obras Públicas 
SUPLENTES 

1. Ruy Carneiro .. 
1. AtUlo Fontana (.) 

SUBSTITUTO 

2. José Kalrata 
.p:T·,B. 

TlTULARFs 

~Suvestre Pérlcleá 
Oscar Ps.ssOI 

SUPLENTES 

I, D1x-Hult Rosado 
a. Vago. 

U.O.N. 
Tl'Í1Jt;ARES 

Irtneu Born.hQ,usen 
Z_artas de AssumPçl!o 

I, Adolfo 
2. 'EuriCO 

SUPLENTES . 

Franco. 
Resende 

P:s.F. 
TITULAR 

Raul Glubertl 
SUPLENTlI 

. 15 MEMBROS) 

Presidente JOSé Policlano (PSOl. 
V~.-Presldente - Irineu BornhaU

sen' t.UDN). 

PSD 

T1Ttn.AaEa 
José FeUcla.no 
sebastião Afoher 

SUPLE/TIS 

1. Jefferson de Agti1ar 
a, FUlnto MuUer 

PTB 
Trrtn..w:Ii 

Bezerra Neto 
i. Lino de Matos 

\. 

1. Silvestre 
SUPLENTEs 

Per1Cles ' 

(JON 

SUPl..BNTES 

'Za.c.barla.s de AssunçãO. I 
rnneu BOrnhausen 

1. MIguel COuto _ ,. _. Reuniões: Quartas-reiraS _. 16.00 
'Reu'l1ões: Qutntas.:.retrae - (16 no:-' horas. . . _ , 

ras) , 'seoretáI'io: Alex.andre Ptaender. 
seereiárto: A.lexãndre 1?faendel, on.) ::l.fiCial Legislativo, Pl.l~8. 

otal. LegislatIvo P~-8. __ . -

..)_ Em substituição ao sr, J~, Comissão Especial do Projeto 
Gulomard. como_tllul"', . r . de Emenda à ConstitUlçãQ 

'. n9 2, de 1961. ... 
Comissão D\5poe Sóbre: Altera o, artl-

de Servico Público Civil gos 28, 56,' C8. 60. !lo.. o p<l.r!lo 
grato úmco Cio art. 112 d.a Cana
titUl"á~' Federal. (7 MEM l>ROSl 

Presidente' _ Silvestre': E' ~ r j o 1 e s 
lPTBl 

Vlce .. Presidente - Leite Neto ,PSD) 
COMPnstçlO 

PSD' 
. Tm1tAIIU 

Leite Neto. 
Slgefredo pacheco 

-- --

orgamzaçáo ad,·nin.istra.t1V& 
do D1Stntc ti'eaera1, 

_ venCImentos dos desembar. 
gadores ao"' 111b11nal de Justiça 
do l)lStrlt.Q FedernJ.; 

_ regune de reDdas do Distri. 
to Feaeral' ' 

_ comp~slçâ.<. da Câmara dos 
Depl.va<l0s e eto Senado l'''edenl.l. 
e. do I't'lbunaJ Superlor ~eítoI1ll; 

i'; .P.l B. 

l'ITULARBlI 

Dlx-Hu1t Rosado 

~~ '" t>.v-tctortno FI'elre . 
~- :1. Beru!'IiJtCl Valla.daree 

_ processo de escolha do Pre_ 
stdente e do 'Jlf'.c·"'rp,'\l;:!(>me do 
TnbunaJ :teRJOoaI lmeltQraJ. do 
DlStrito Feaera.1; 

. Súp.ente. 

AntOnio Jucâ 

IJ D N. 

SUPl.i<,;NTI 

1. r~opes dn COS U 
SUPLENI1l 

pa.dre Calazarus. 

M'S 

TtTUL.'lRES 

Sllvestre Pél'teles 
Ne1.son MaculaD-, !Ucenctado) 

• • SUPl.ENTES 

1 Edmundo Lev1 
a Vago 

UON 

\ TITULARES 

,An.tonio carll38 I 

- aPllcaça,o da cota do tmpôSto 
de renOa. tD'lda aOs Munlei-
p10s; 

~ Elelta em 15~6 .. 1961. com exceção 
nos !:)rs Sena.OQres: 

BarrOs Carvalho 
:J-1962, 

.; 'tson MMu;an 
1·5·1963. 

designado em 

designado elll 

l.M!lõ da ~ilvelra - desigua.do em 
: :~~4·1963 

Lopes da Costa' ~ designado ~ 
t9-10-1962. 
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té 14-12-1962 - R~querJmento n]l
'0 611-61. a.p!'ovaélo em 15-12-61; 
te 15-12-1963 RJxJuertmen~ 
178-62, aprovado em 12-12-62.. 

Membros - partidOs d. ~,;'t~~r~~~d~62;" Deslgnado "" 30 Comissão Espeoial do ~roje!(J 
I,' Jeftel'llon de AguIar - PSD., de Emenda à Constltwçao a. LotiM da: SU.eira -'- PSP. Jefferson de A ,-uiar - DesIgnado n(> 10 d' 1961 

3. Ruy C;:trnelro - PSD. . em 23 de abril de 19ti3; I e. . 

Membros -- Partidos 
4. Benedicto Vallad.ar~ - PSD., I Ruy Carnêlro _ Designado em 29 Acrescenta paTâgrafo ao art. 15 
5. Wilson Gç)llçalVes - PSD. de abril de 1963; dto Constituição Federal utpUca-
6. Silvestre Pérícles - PTB. ~áo da. oN"ceJa PrQveniente 4e.s 

Jetterson de Ag"Jiat - Refator - 1. Bezerra Neto _ PTB. Eurico Re2jende - Des!gnado em 23 CQtas de inipost~ destinadas aos 
PdD. 8. Nogueira ãa Gama - PTB. de abril de 1963; Munlclpios}. 1 

Lobaa ri .. S,i,lveire._ - ~D. 9. Barro. Carvalho - PTB. Pmto FerreU'a _ Des1a nado em 23 El It 2" 2 1"62 I S ..., $O ~ I UDN .. e a em o .. u • Ia Vv Oo! rs. R:.zy CarDeIl'O ~ P . 10. Damel Q"J:: êget .:... • ! de abril de 1963' Srnador .. s: 
Beneálcto ValB.<~ares - PSD. 111. LoPes da Costa - UDI':. • 
WIlson Gonçalves - EBD. 12. Milton Campos - Vice .. Presidente Bezerra Neto - Designado em 23 Lopes da Ooota _ designado em 
Neli>on M.aculan _ .P'l'B. _ UDN. de abril de 1962. 30.3.1M2; 
Sl1vestre pericl~ _ PT6... 13. Heríbaldo Vieira - UDN. A?laury Silva - deslgua'dO em 23 Guido Mon:iin designado em 
Nogueira. da Gama. "'-.- PTB H. Ruy Pa1Ií:leira ~ UDN. a.bril de 1962. 29.10.1962; 
Barros carvalhó :... PTB; 115. AloysiO de ce.rvalho PL. Prorrogações: " J:,.' .,. 

DanIel Krieger - Vtce-Preslden~ 16. Mem de Sti - PL. Wilson Gonçalves - Tdesignado em 
te _ UDN. _ \ , . _ ( A~ 15 de' de:z.emol'o t\e llJti2 23.-&.1963: ;' o, 

Lopes da C""ta _' ODN,. Requerimento n~ 608~,61. aprovado em mo ... • R" ! 
- 14 d d b d 1961 ""' ....... lCO eZ'Cn<.le.'- des gnado em •• : 

Milton Oampos - UDH.. C· - E cíal d Projeto fi ezm ro e. 23.4 1963; 
Hertbaldo VleiM - UDN. OmlSSaO, spe O Ate 15 de dezm"ro d. 1983 _ Re. t 
Ruy PaJmelfa _ IJDI'I "_ I iie Emendá â ConstituiçãO quehmento '" 7Bl-6a_ e,provado em João AgripinO - dea1gnado tllI " 
AlOySIO de Canall!o - PL. ,- n9 7 de 1961. 2 de dezmbro cte 1962, 23.4.1963; 
Mem de Sá - PL. Dá nova rea.ação ao art. 65, item Membros _ PartJdos Silvestre P .:11cles 

lmissão Especial do Proleto 
de Emenda, a Constituição 
n~ 3, de 1961. 

l, da ConstltuJça"o Fed'.r·'. 1 ,!2i).4.1963; 
- Menezes Pimentel _ PSD 

1 Ruy Carneiru _ PSD. Ca.t.tetlf Pinheiro - designado em 

designado em 

IUtera <> I l' lkI .. ri. lS1 da 
Constltu!çáó Federal; 

t 4posentadoi'ta do funclOllâr1o 
aos trinta anos de servIçO); 

!:leIto em 2l-5 M 62, SalVO os srs.~,se
ctores; 

Jooao da. Silveira 

(Dispõe $Obre as matérl~ d8 
competêncIa privat1va do 8er.e.d<; 

. 1ncluUlC1o as de propor a exone
ração dos Chefes de missão ctiplo-
mátlca. de caráter re1'Jllanénte t 
aprovar o estabelecpnenooj rompi .. 
menta e reatamento de relações 
diploma.t1ca,s com pase.s estran ... 
geiro.s _) 

Eleita: em 4 de outubro de 1961, sal .. 
vo os Senhare Senadores: 

GUido Mondln - designado em 29 
NUSon aonçaJves e 
~aury silve, desí.gn.ado 
rti de 1963. 

\ 
de outubro de 1962; 

em 23 d. Vlva.Jdo L1ma - designado em 30 
ie març.o de 1962; 

Pro1Tpgaçóes: G Ruy Carnelro - designado em 23 
de abril àe 1963; 

~te 15 12-1962 - Requerlment.,. nft. 
'-0 610-61 e,provadó .m 14-12-1961 

Wilson Gonçalves - designado em 
23 de abril de 1963; 

EurICo Rezende _ designado em 23 
"-te 15~12·1963 Requerimento de abril de 1963' 
mero 'l9a-62~ aprovado em UJ de Pinto Ferrelra' _ designado em 20 
/:embro de 1962. .: 'e abril de 1963; 

.Membros - Partidos Amaury Silvo. - designado em 26 

Jefferson de Agu1s.r - PSD. 
Lobão da Silveira :.... Relatório 

ID. 
Ruy Carneiro - PSD. 'ih 

, Benedito Valladare:s - PSD. 
\.Vllron Gonça..tves _ PSD. 

SlJvestre pér1cles - RelAtor 
PTB. 

· Rmaury Silva - PTB. 
D_ O. N. 24-8·63 (S_T.) pá} 2 "Q 

· Nogueira ela ae.ma - P'l'ü. 
· Barrôa Carvalho ~ P'rB. 

Dame! Kr1eger - OON. 
LOPes da Coot. -- ODN., 
Milton Campos -. UDN. 
Ruy Palmeira _ UDN. 

4e abril de 1963; 
Prorrogações: r-' 

Até 15 de dezembro de 1962 - Re" 
querimen to riO r '7';61. a.provado em 14 
de dezembro' de J.961. 

Até 16 de iezetnbro de 1963 - Re .. 
queriment,o n9 780 ... 112. aprov.ado em 12 
de dezembro de 1962. . 

Reribaldo Vieira - ODN. 
Aloysio de Oarvalho 
dente - PL. 
Mem de Sá _ PL._ 

1 
3 
3 
4 
5 
6 

pr"l I i 

Membros .;... Partidos 
Menezes !tn1.ente1 _ PSD. 
WUson oGnçalves - J?'6D. 
Lobão da Silvett's - PSD. 
Ruy Ulrneiro - PSD. 
GUido MoncUn - PSO. 
Silvestre Pér1cles _ FSD, 
VIvaldo bima - PTB. 
Amaury Silva - PTB. 
Pinto Ferreira _ PTB. 
Euri~o Rezende - UDN 
Daniel ~leger - UDN.. 
Milton Ca.JDpOS - UDN 
Heribaldo Vieira - UDN 
Lopes da dosta - UDN. 
Afoysio tie Carralha _ I?t, 
Lino de Matos _ PTN. 

-'. 
omissão Especial do Projeto 
de Err~ndll a ConstitUIção 
nY 4, de 1961. 

Dá nova redação no item n ttu 
art. 95 da ConstitU1Çao Federel. 

flrredutibllldade dos venc1men-
to, à<IS lulzes/. 

Delta em 27-6-61, salto Os Senbo-
51 Senaaores: 
Lopes da Costa, designado em 29 de 
Ltubro de 1962; 
Lobil<> d. SUvelra. designadO Otn 23 
I a.bril de 1963; 
Bezerra Neto, desIgnado em. as 'de 
"U de 1963. ' 

1,0 
11 
12 
13 
14 
16 
16 

Comiss~o Especial do Projeto 
de Emenda à Constituição 
n9 8, de 1951. . 

Acrescente ttem ao art. 3" do 
Capitulo fi - Pre-Sit1ente da Re
pública -_ da Emenda Constitu" 
clónal b9 4· de L961. que Instituiu 
Ó sistema 'larlamentaz de govêrnc 

(Sõore ã exoneração. por pro
posta do Senado do chefe de 
missão diplomática de cará.ter 

pro~aço~i ~ .: ~ .' :. permanentei. 
Ato 15-12-1962 - Requerimento n1l· .aelt8 em " de outubro- de 1001 
era 609-1J!. n.vrovado em. 14-1~-61; lalVO Os Sr5. Senadores: 
Até 15-12-63 - aequerlmento n1l· Vl'aldo Lin,. - D,,~a..do 1lIIl.~O 
e~o 7J~:e!L~~to~ ~m 1: .. ..12.62:. \ te Ol,a,rço de J§f.~i." . . '\4\ 

3 LObão da Silveira _ PSD 23.4.1963. 
. 4. FeUer,son de Aguiar - PU senadores _ pa,rtidos i 

& Guido Mondin - PSD. 
8 Pioro Ferreua - ,PSR. 
, Bezerra,· Neto _ PTB. 
a Aramy SUva ~ TB. 
9 V,i,ve.ldo Lima._ PTB. 

10 DanIel Krlegei' - UDN-;-
11 Eurico Rezende _ UDN. 
12 Milton campo.3 _ UDN. 
13 Heribaldo Vieira. _ UDN. 
14 Lopes da Costa - UDN, 
16 Aloysio de Ca ... ·valho - PL· 
16 Lino de .Matc~ -.- PTN. 

1 "efferson de ~1.gu1e.r _ PSD •. 

a WUson GonçaJ ... -' psu. 
3 Ruy Carneiro - PSD \ 

4 Lobão da Silv~ira - PSD., 
50 OUido Mondin _ t'SD. 

e Silvestre Pérlcle ... __ . PTB. 

7 ,Nogueira da. Gama - P'1'B: 
8 B.uros Canalhv _ PTB. 

, 9 V.gc -. i'TB. 
Comissão Especial do Projeto 10 

de Emenda à Constituição 11 
ntillt.on Campos :.. UDN 

Herib.aldo Vieira - UDN 
Lopes da Cost" _ UDN' Acrescenta Uspo-'ci1vo ao artigo 

15 revoga o Item \I e o I 69 do 
artigo 19 sU'1stitulu o a 59 do at~ 
tigo 19 e o .ut. 22 oa Constitulção 

12 
13 João Agripin(l - ODN., I 

14 EurIco Rezende _ UDN' 

(Modifica li ree1me de di.scrim1~ 15 Josaphat Marinho - S/legenda: 
nação de rendas). .6 Lino de Matob _ P'l'N. 

Eleita tm 20 de no~embro de 1951 
salvo oS Srs Senadores: 

Barros Carvalho - Designado t:.n 
30 de março de 1962; 

Guldo Mondm - Deslgnadr em 19 
de outubro de 1962; 

Jefferson de Aguiar - designado 
:"11 28 de abr~ de 1963; 

Ruy Carneiro - d~S1gnado em ::t3 
d. abril de 1963; 

Eürico Rezentie _ designad<.. em 23 
de abrU de 19-63; 

Ali1.aury Silva - deslgUd.d<.: em 23 
de abril ele 1963: 

Bezerra. Nek - :l~s1gnado em ~ 
de abril de 1963; 

Prorrogações: 

Comissão Especial do Prolelo 
de Emenda a COl1stitulCão 
nQ li, de 1963. . 

Acrescen,a par:"l.grafus .~ e 51' ao 
art. 28 da Constltu'ção Federal 
fCrlaçI-{. :.. novos Munlt'lplCSJ. 

Eleita em 28::1 1962 salvo os Sra. 
~enar.ores: . 

Grudo MondJn - desl[11cdÇi em ... 
11:1 10 tS62; 

Wllson Gonçalves 
!3-4.1963: 

designado em 

E'.:r:co Rezende - deSignado em 
'&;1-4·196'3; 

João ligr:plnO - dc-s!gnado em 
13-4), 190::1, 

Até 1'5 de dezembro ae--lJ06:( - tte· Calt,€,J.t' t'~'J.iJe1ro 
querimentó n.y 605-61. aprovado. em La~4-1963 
14 d'e dezemb!o t'it i961; 

Att. 15 de dezemb!'o d.e 1963 - Re· 
querin. ema n ll 782~6:!. a·p: Jv:::..do em 
12 de dezembro de 1964!. 

Membros - Partidos 

J;!flerson Oe Agutar - 1-'8U. 
2 Meneze., Plmelltel _ t'BlJ 
S Fil:nto MüL,e-! - PSU. 
-4 \.iuldo M. m1in - toSD 
5 RUj CarneIrO - PSlJ 
6 Amaury Silva _ 1.

' 
rp. 

1 Bados Ua rVdlho _ : 'TS 
8 Argen-.1To Pi.~'JPireQo _ ?i'H 
\) B-ezerra Neto _ f''';~B 

lO Dan:eJ ~{r'tgf' - UVN 
11 E'lIieo R.ezende - UDN 
;!!: Mllton Ca;npr-s - UtJi'ol 
13 Herlt.aiJo V eira _ UDN. 
1· Ruy Pf.,rnelra _ UDN 
lf A!ovs:' rir Cannllhr - PL. 
16 L1no de MaLas - PTN. 

Pro rr ug .1f:to: 

Ate 15-12·1963 - Requer'mcnt.e ~l 
IM·6:t t1p:I.~t1-dç em 12·12-C:!. ,.,"";"; 

Membros - Partidos 
t Jeftersun de Aguiar - PSP 
~ W1JS(Jn lJunç~Jves _ I?.!:iD 
d R-uy Carneiro _ PSD 
4, Lob30 da Silveira _ PSD 
i) GU10U Mrndin _ PSD 

Sllve~Ue ~"'etlc!as _ Pl13 
i No-:me:ra da Uamo - vrn 
!J B~lrros Carvalho _ p'rn 
t1 M.JtCrn campos _ eDN 
O H:flrJa:do Vieira - Un:1 
1 Eurico ~E'zende _ OllN 
2 João Agripino _ CIh~ 
.~ L,opel' da. Co-_'la - UUN 
1. ~IOv.'-'Q:te Cnrval':'lf' - W 
fi '\1i'?lle! Couto _ p.,p 

,.i6. C~tete Plnheiro -. ~~ 
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Comissão Especial do Projeto , . 
. de Emenda a Constituição 

n9 1, de 1962. 
j (Altera. a redação do art. 186 
• da ConstituiçQo, referente a obrl .. 

gatoriedade . de' 't:oncur$Q para a 
investidura em cargo Inictal <ia 
carreira. instJtuindo a proibição 
de nomeações interinas). 

B. LeIte Nero _ PSD . r 
6. '4enezes Pimentel _ PSD~' 
T. SlIvestre. t'érlcles - PTB 

8. Nogueira da Gam..~ - PI'B 
9. Ba.rros Carvalho _ PTB 

10. Milton Campo, - UDN 

11. He:1b'ldo Vleh', - ODN 

12. Josaph4t Murinuo - UDN 
Eurico RezeIlde _ UDto{ .... Eleita em 10-5,1962, salvo OS Srs. 13. \ . Senadores: 

Menezes Pimeúte1 
15-5-1.62: 

14. Daniel Krleger - troN 
designado em 15. Aloys1o de em'alho _ J?'I, <'" 

WUson Gonçalves 
211-4-1963: 

desIgnado em l~. Lino de Mattos - P'1'N ' 

Leite Neto - designado em •.•••• 
B3'4-1963: 

. 'Eurico Rezende ..-
13-'-1963: 

JoAo Agripino 
2B-4-1983: 

Aurélio nanna. -
1l3-.-1963, 

'~ ProrrogaçA.o:. 

designado em 

designado em 

deslmado em 

Até 15-12-1963 Requerimento [l.9" 

'85-62, .provado em 12-12-1963. 

.\~~ Mombro. - ~ort!do. 
1. Jefferson do A!ular - PSD 

Q. WUlIon Gonçalv .. - PSD 
9. Ruy Carneiro _ PSD 

t. Lobâo d. SUve!re - PSD 

6. Le!te Neto - PSD 

6. Menezes Pimentel - ~'SD 

'J. Silvestre Gértclea .... P'tB 

8· Nogueira da Gama - P'rB 
9, Barros Carva1ho - na 
to. Milton Campos _ ODN 

il. Her!baIdo Vieira - UDN 
19. EurJco Rezende _ UDN 

13. João AgrIpino - O DN 

Comissão Especial do Projeto 
de Emenda à Constituição 
n9 a, de 1963 :o.'''''"_~ 

(Originár"!o da Câmara d06 
Deput.ados) 

- Que dá Qova ~edaçâo ao I I' do 
ar< -28 da OonstltUiçào Federal 

- lauronomla dos MU111c1plOS). 

DestgnaçâC? em 22 de outubro de 1963 

Membr'la _ Partidos 

Jefferson de Aguiar - PSDi 

R.uy parnerro -- I?SD: 

WllS0D Gonçal"1es - PSD; 

Josecli'etictaJlo _ PSO: 

I..obào da SUveira - PSO; 

Bezerra Neto _ PTB; 

Edmundo f eVi _ P-fa·; 

Ar~eruiro de f' ..guelredc. PTB; 

Melo Braga - PTB; 

Milton campos E'reSldente - 1JD~: 

AJOySjO de Carvalrc _ ODNJ 

Afonso Artnos _ UUN: 

Comissão Especial 'para o es-

\ 

I 

tudo das causas que dificul-
tam a produção agro-pecuà
ria e suas repercussões ne
(Iativas na exportação.) 

(Criada em virtude do Beque. 
rt~ .. nto n" 5-69-6'1. do sr Senado1 
JOSf! Ermirto. aprovado na ~essl) 
de 2\..-8-1963). 

.5 ~!EMllROS) 

ll-:tembro$ _ Partidnt 

Jos~~ Fellclauo - PSD 

Slgefredo Pacheco . IVi.ce-Fresldente) 
_. PSO 

JOStI El'mfrto IPresldente) .... PTB 

Lope{l da Cc>sta - ODN 
Aurélio Via.nna. tRelatorl - Peque

Utla Partidos. 

Comissão Especial 00 rl'Qleto 
de Emenda à' Constituição 
nQ 3, de 1962. 

(Dispôe sObre a da.ta do. plebis .. 
clto previsto n.... Emenda Oonsti" 
tucional n9 , l.a • 

Eleita em 10.7.1962, .sa.tvo 04 Sra. 
senadores: 

WUson aonca1ces 
Leite Neto 
João Agrjp1D1 
Riurlco Rezende e 
J.).')9,phnt MalÍJi.h.o (designado em 

23,U963l, 

PrOrfogaçâó: 
A tê 15. 12 19~3 - ttequerunento 09 

187-62, e.provlldo· em 1212. 1962. 

~<1émblvS - Partidos· 

1. Jetter::oa de Aguiar _ f'SD 

Jose.pha.t Marinho 

I.'ur!CO Resende 

Miguel Couto (oesign.-·· o fim 2'3 
... <lrU de 1963J. 

Prcrrogação: 

Até 15.12 1963 _ R2Querhr.ento 
189.52. aprovado em· 12 12 62. 

Membros - P'a.rtic..o~ 

1. Jefferson de Aguiar _ PSD 
l. Ruy carneiro _ PSD 

3. LobAo da SlIvelr' _ PSD 

4. WU.son Gonçalv .. - PSD 

5, LeIte Ne", - PSD 

8_ Menezea Pimentel - PSD 
7. Vago _ i'TII 

8. :Togue1ra da OL.ma - PTB 
~. Barros Carvalho _ PTB 

te. MUwn Campos _ UDN 

11. Herlba.ldo Campos - VDI! 
12, .J""aphat ~lnhO _ UDN 

13, Daniel Krleg', _ UDN 

:4. Eur!CO Rese"de _ UDN 
15. Mem de Sã _ PL 
16. Miguel Couro _ psp 

Comissf:.o Especial do Prole 

de Emenda à Constituiç 
nq 6, de. 1962. , 

Alte·ra a ~edaça.o aos " 1. 
,~, do m. 60 da ConaUtulj 

FedereJ. 

(Aumenta para 4 o nl1Ir;.ero 
representantep dos .Estado~ e' 
Distrito ~deral no .~llado). 

14. DaDJel Krieger - crON 
~. Wilson GonçaJv-P.4 - PS"C 

Eurico Rezende .... U 11 N: .• EleIta em 13.9.1962. WV9 os S 
lG. Aloysio de carvalho - PI. 
16. Aurélio Vianna - PSH. 

I 
_ no- 3. Ruy !laroelre - PSD. Josaphat Marinho tRe at-or) 5· . Senadores ~ 

quenas Representaçóes; 4. Lobão da SUveira -. PSD Josaphat Marinho 
Aurélio Vianna - Pequenas Repre-

'f-{j-",." sentaçõe:s; . 1,,,,,,,. . . _ . . I Júll0 Leite .(Vlce-Presidente) 
Comlssao EspeCial do Proleto Pequena. deprOSenta,"o.. 

de Emenda a COl1stitUlcão 
n9 2. de .1962. 

Unstituj nova dlscrtmlnaçA.o de 
rendas em fa_oi dos Mun1(,lpl0S 
bra.sUeuos •. 

EleJt8 em 23-5-1962. sah·o os Su. 
Senadores: 

Wilson Oonçál\l"es - de.s1gnada em 
28+1959; 

Leite Neto - de.~ignatjc ~m •••••• 
234-1963: , 

Josaphat Marinho - de~lgr.ado em I 
B~-4·1953: 

. Eurico Rezende - deslg"9ado em •• 1 
29 4-1963: 

PrOITogacA ... ·: 

Comissão Especial 
dar a situação 
Moe(i;t. 

/Iara estu
da Casa da 

('1 MEMBROS) 

• Criada em vl1·tude da ""l1rova
çr10 do ReQuellmer.t n" '5d1.(13 do 
Se", Jefferson à~ A.gular •. ;a ta· 
siojie 14·S-6:i. ~ ...... 

Destgnaçâo em '78-8-1003 

Membros 

lefferf'OI' õe AguIar 
psr: . 

PG!rtidoS 

(r - . ~cnte). 
Ir 

Até 15 12 hl"52 _ ReQ'lerlmpnto o'· Wilson Oonçfl:l"7e& - PSV 
'lUIHi2, apr01:ado em 12 12 1962. Arthur Virgnto _ PTB 

\ Membroa - ParLJ1C16 

1. Jefferson de Ag·.l::'\.f _ ?SD 

a Wilson G'I .... nçaJVI:: ... - PS,t; 

. B R.li) Carneiro - PSD 
fi. Lobà<: dá SilveIrA - FSD 

Edmundo Levy - P'l'B 

Adolpho Franco - üDN 

I 
Eurico Rezende (Vico-Pre.sldente) 

UDN 
Josf\pbat Martnro - 9'1 Ltlr"ndl 

5. Menezes Pimentel - Pfp 
$. LeIte Neto _ PSD 

7. Silvestre Péricles - PTB 
9. NOgueira da Gama - PTB 
~. Batroa Ca.naJhc _ PTB 

10. W!ton Ca.;nt>Os - UDN 

11. HOrlbaldo VUra - UDN 
llI. JoAo AgriPino _ UDI! 

13. l!:urIco Rezende - UDN 
14, Daniel Krleger _ UDN 

15. Mem de Sá .:. PL '>--
16. J ... pnat Mar!nl.o - S/legenda 

Comissão Especial dÓ' Proj~to 
de Emenda a Constituição 

-.: : 

W!lwn Gonçalveo 

Eurico Resende. 

Julio Le1f:e. ldesignados em 23 
1brU de 1963). 

ProrrOgaçA.o: 

Até 15 12 1963 tt.eQuel1m~nto 
190-62, aprovado em 12.12.1962. 

Memb~os _ p&. Ud.o.s 

I. Jetterson de Aguiar _ E'SD 

2. Ruy Caroelre - PSD 

3. LobAo da S1!velra' - PSD 

C. W!lwn Gonçalves - 1'60 
5. Benedito Val!adares _ Pso 
6. M~nezes Pimentel - P60 
7. Vago _ i'TII 

8. NOgueira da Gome _ i'TII 
DA nova redação ao 3.1'1l. 20 da ~. Barroa Oarvalb _ ~ 

Co1l8tlttuçáo. ou 

nQ 5 de 1962. 

<Determina a entrega .... Ma- 10. MUton Campos - UDN. 
nlclploo de. 30% d. arreca.daçAo 10. He:1baldo Vlelre _ ODN 
dos El;tru!os quando exeeder .. 
renda.s munIcIpais). 12. 

l!:Ie!ta em 13.9 1962. .alvo OS Sra, 13. 
Senadores. 14. 

Jooapha< arlnho - UDN 
Danlef KÍieger - UD" 
Eurico Resende _ UDl\ 

Wilson Gooçedvoo 

Lei'" Neto 
lI, Mom d. SA - PL 
lI. JUlio 'Alie _ PR 
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:omissão Especial 
de Emenda à 
0 9 7, de 1962. 

do Projeto 
Constituir.ão 

Revoga a Emenda constituclo
naJ oQ 4. que in.stltulu o sistema 
parlamentar q,e gO"iÔrnO t Q Qrt 
61 da Const1tulção l' ~deral, de 1'8 
de setembro de 1946. 

Elf'ita em v.12.191.. •• salvo·os Srs 
,enadores 

~ll ..• on O<lnr.alve.! 

Eurico Resende 

Amaury Silv'1. • 

DIÁRIO DO CONCRESSO NACIONAL (Seção 11) 
·24_ _ _ _._ 

Comissão Especial do prOjetol 
de Emenda a Constituição 
nq 2, de 1963. 

Altera os art.:; 141 146 e 147 
da COnstitUi~:lO reúeraj \relere.o· 
te a.Q direJto de proprledadeJ. 

Designada em 23·4-1963 

Membros - PartIdos 

1. Jefferson de ngUlar - PSt: 
a. RUy Carnelfo - PSD 
3. Lübâo da ~;IVel\'a - PSI 
4. Wilson Ounçal';e.; - PSü 
5. Menezes r.mentel - PSlJ 
6. Lelte Neto o' PSU 
1. ~:nó.\.urY '.:3\1V6 - i"'l'I 
8 B'~zefT'a Ne(.{j - P'fH 

Bezerra Neto - P'fB 

Pmto FerreHQ - ?Ta 
Silvestre Penc.es _ ,"'1'8 
Adatber'.o ::iena _ ,tlTB 
EuriCO Rezenae _ JUN 
Mil'on Caa1poS - UUN 
João A~jlpmO - UU."II 
AJovsio de .::a .... vali1o - t'L 
Josáphat .V1an'1ho - S le:r;>nr:!n 

Comissão Especial do Proieto 
de Emend~ a Constltlllcão 
n" 5. de 1953. 

D~ 10va redação ao tem ~] f 
ao ~ 4" do a! Ilgo HI doi CuUStJtut. 
çao re>lt'rern,!,,:> !'lU ImpO,s(Q Ól 
Venda~ e ';OIl$l~na.çôes: 

Raul Glubertl Idesir:l1ndos 
Cl a. ... rU de 1963) 

em as P. Vago - PTB 
Jetter~un de Ag1.l~ár _ 2'8D 

·2 RUy Carocu'll - PSll 

Prú.Tog iça0: 

.\t.e 1~ 12 1961 _ Rf'querimento 
9i-62. aprN'aao em 12 12 1962. 

Memb"OS - Pa. tidos . 

1. Je.tterson Ô-' Agular - PSD 

•. Ruy Jarneiro - PSlJ 

i. Pedro Ludov!CO - P~D 

,. Wilson G"oçalves - PSD 

5. BenedIcto Vajjadares _ PSD 

6. Menezes Pimentel _ PSD 

1 

8 

9 

O 

AmaT1!y Silva _ PTB 

N01!'1E'lra d:; 'lama - PTE 

Barro~ Carllalho _ P'l'B 

Mllt.on Camp<>.s - UDN 
t. Herlbaldo V'~lra. _ UDN 

2. Eurico Resende - UDN 

3. Da:llel K:rle~c' - UE>N 

João Agripino _ tJDN 

S. MI"'l1 de @;\ - PI. 

6 Raul Ç!ubert- - PSP 

D' 

do Projeto 

10. 

:11. 
12. 

'3. 
14. 
15. 

1
16 

Si!Vf$tre Péflcle~ - PTB 

Argem1To ele figuetreOo -

EuriCo ae~ende - QDN 

M1ltOD Campos - UDN 

P"l"B 

Dan;el Kncger _ lJON' 

Josaphat Marinho - S legenCla 

Aloy.sio de: Carvalho - PL 

Comissão Especial do Projeto 
de Emenda a Constituicão 
n~ 3, de 1963. 

3 Lobão da SiJve:ra - ~SD' 

oi Wilson GonçaJ'\'cs - PSU 

5 M~l?ez.e~ Punentel _ 

6 Leite Neto - PSD 

PTB 

8 Bezerra. Neto _ PTB 

9. Vago - ?Ta 
lO Ht.lmoerto "ieder _ PTS 

11. ArgemirO de Flguelredo - PTb 

1'l Eunco Rezende - ODN 

13 Milton CamplJ.S _ UU:iIJ 

09. 'lova I'edação aCe art1go~ 14 
11 Qs 'lu e 63 da Con:=:Utulçflo Fe
deral ladmIOl.,>tração do DiStrito l~. 
Federal e matérIa da competén- 16 . 
~íll privativa do Senado).' 

Daniel Kneger _ UUN 

AlOy~lO de 

. Josaphat 
Partidos. 

Carvalho - PL 

Mannho - ?eQucn~ 

Eleit.s em 2-5-1963 
MembrC,s _ Partld~ 

1. Jefferson de AguIar - PSI: 

a. Ruy CarneIro - PSD 

4. Wilson GOnçalve.!· - PSD 

;l. Mene!"e: Pimentel - PS:C 

6. Leite Net.o - PSD 

7. Amaury .::3tlva _ PTB 

8. Bezerra. Neto -. PTH 
9. Vago _ PTB 

~ 
I Comissão Especial para efetuar 

o levantamento da producão 
mineral do pais e estudar os 
meios capazes de possibilitar 
a sua mdustrlalização. 

ICnad,a e.m Vlrtuàe da apI'0170-
ção ~m 16 ':l 1963 ~e$sáo ~xr:taor' 
dmaTla -d(l ReqUeTnnento 'n~ ., 
66b·63. jo S1 Senad01 lo~e ftr
mlrtO, 

;omlssao 'Especial 
de Emenda a 
n9 1. de 1963. 

Con~titllir.ão lO. Edua.rào CaLa,lU> ~ PTr. 
Me-mbros - ?artldo.s 

JoSé r~elIciano _ PSD 

Atilio Fontana - PSL 

Eugênio Barros .- E>SD 
Altera a redação ao InciSO IX 

do a.rt 157 da Constltulr;ão (re~ 

terente ao trabalho de menOfe.! 

11. Vasconcelos l'orre,s - na 
12. EUT1co Rezende - (JON 

13. Milton Campos - LIDl\ 

a. Danle) Krieger - ODN 

e mulheres e a.o trbalho em In. 16. Aloysio. de Carvalho - pequenO!" 
Partidos 

dústrlàs lnsalubre!). 

Designada em 23-4-1963 

Membros - Partidos 

Jefferson de AguIar - pst 
Ruy Ca.rneiro - PSO. 
Lobão da SlIvelr. - PS[ 

WU.son Gon~81ves - PSD 

M.eneze~ P:.mentcl - psr 
Hel1baldo Vlelr. _ PSD 

.Ilmaury SUve - PTB 

Bezerra Seta - P'l'B 

VagO - PTB 
Si!vestre ,Pérlcles _~ PTE 

Arthur \T1rgillo _ na 
Eurico Rezende - UDN 

M'lt~n Campos - IlDN 
João Agripino - tlDN 
Josapnst Marinho - S \egc:-l'\~~ 
AlOYSiO de carvalho - PI. 

16. Josaphat 
Pattictos 

~'larinho PeaueU(Jt 

'Comissão EspeCial ao projeto 
de Emenda a Constituicão 
119 4, pe .1963. • 

Dá nova redação aos arts. 44 e 
41> da Constituição Feder&! para' 
conceder 1Dlumda-dea aos verea
dores: 

Designada em 20-5-196~ 

SenadOJ'es - partidos 

Jeffersob de Aguiar _ 1>& 

Ruy fJarneiro - PSD 

Lobão da Silveira _ PSL 

WU.son Gonçalves - PSD 

Menezes Pimentel - PSD 

Leite Neto - PSD 
Amaury SilVa Pl1I 

JOSé Ermlrio (Relator) ..... Q 

B.ezerra Neto _ PTB 

Melo Braga - PTB 

Lopes da ~t.a - rJDN 
Milton Ca.mpos. ~estd.ente - \1uN 
Júll0 Leite. Vlce-,Pres1dent..e _ P ... 
quena.s ~epresentacõe.s. 

Comissão Especial para o es· 
tudo dos efeitos da InIJacão 
e da pOlltíca tributária' e 
cambial sôbre as emprêsas 
privadas. 

'Criada em virf1U1t da aprova· 
ç40. em 2-8-1963 da ReQuerlmen .. 
to nli 531-63, do Senadl'l'" 'l.nUV~Q 
Vieira> • 

(5 MEMBROS) 

M clnbfos - Partldm. 

âtfiio Fontana. (Presidente) _ p:;O 

Jo!é Fel1c1ano (Vlce .. Presidente) 
PSD 

José El'mlrlo (Relator - .rTB 

Janeiro de 10G4 18f 

A.HeIIO Vlahna 
sentaçoes .. 

ro'mlssão Parlametnar de In· 
quénto p.ara averiguar [ 
aquIsição. pelo Govêr~o Fe
deral dos acervos de conces 
clonáms de servlcos públi· 
cos e sóbre a Importac~o d( 
chapas de aço para a Com 
oanhla Siderúrgica NaCional. 

Membros _ particW! 

! JeffJrsor dt !.gwar - PSD 

LelLe Neto IPre.sident.eJ - PSD 

Net..."'On MaculaD - PTB 

João Agri\llno (Rela.tor) _ rJDN 

J0Sapha1 Martnho - PeqUf&S RI. 
ore.~f!nt,Fi.C es. 

Comissa o Especial para o estu· 
do dos eleitos da Inflação I 
da ~olitlca tributária e cam· 
blal sõbre as emprêsas pri. 
vadas ~ 

lL'nada em vi"+l1de aa apro~a .. 
ç:do. em ~ 8 !Ui3 de;. RcqUerllue1} 
to 1t~ b31 -63. do S1. Senado, uoiJ .. 
vea Vi.:'trCH 

16 Mrnrnn.--'\· 
Memb~os _ parttdo~ 

f'Qio F'onnlDa fPf'e.5,:dentel ~ P~ 
Jo.cé FeJiciano (Vice-Presidente) .;. 

P8D. di( 
José Ermmo (R('!ator) _ PTB. 

Adtllpho Fra.nco - UDN. A!~ 

Aurélio :la:1na _. Pequena.! Re~e ... 
~entaç6E'.s. 'J 
Comissão Especial para efetuár , 

o levantamento da produção 
mineral ~c pais e estudar os 
meios capazes de Dossibilil<Ú!' 
a sua industrialização 

'Criada em virtude da aprotfa:i 
Cão, em 18-9·196R, sessão ea:t1'oo~ 
dinana, tlJ Requerimento n9 P4' 
de 1963, do Sr. Senador José fi 
mirio),' . 

19 M:;"IBROS) 
M em~r08 _ Parttdo~ 

José Fellci&". - PSD . 
Almo Fontana _ PSD. 
Euganio B~pS _ ~~.:). 

José Ertn!r!o (Relator) - ~TB: 
Bezerra Neto - PTB. 
Melo Rt'a~â _ FTB., \. 
Lope.s da co.sta - tlDN .. 
Mllton Campos _ E're.ldenté' 

ODN. . .~ 
J\Uto LeIte - Vlce-Preat4eiiió'!3 

_quC!!.~ .R.epr·..s~t<lç6~ • 

, 
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Comissão Parlamentar de In- Comissão "Par.lamentar de In- Leite Neto ~ PSD. 

"Quérilo p'ara apUrar Os I,atos i,"!;).t~~~~gl' .=. gg~: 
quérito para averiguar a apontaljos da tribuna do Se- _' _ . 
aquisição, pelo Govêrno Fe,' .nado, na ~ess~o Ije 23 de Comissão Es~ecial do Pro'leto 
deral dos acêrvos de coh outubro de 1963, e outros" . " .....'.. . .• 

!, . : relacipQlIdos com irregulari;' d~ Emenda, à !::,Or)stlt1jlçaQ 
cessionârias de serviços pír dades graves e corrupção nQ n 6. de 1963. 
blicos e. sôbre' a importação Departãmel}to doS Correio~ e ça~lt;~~:",a11te:~~,p'il:<!~g~~tui-
de chapas de aço para a, Telégrafos., Proieto ile 1n''''a'lVa aa SI. se. 

ntu:tõt A~i...élto Vi~nna. . -. 

C m h· S'd •. N (Criada em virtude da apro-
O pan la I erurOlca a. va,çáo em, 7.11.1963, sessáo ex" Designação em 2-10-1963 

cionaT -l" traordinárfa.: da resolução nQ 32! -* Membros -, Partidos 
. de 1963. apresentada pelo senhor •. 

. . Senador Jeffel'5On de Aguiar e Jefferson de Agular - PSD 
tCrtad'a pela Resoluçlio n~ l~ outros senhores Senadores). ' Ruy Carneiro - PSD 

de 1963). Wilson Gonçalves - e5D 
MEMBROS.- PARTIDOS José FeÍlclano - {'50 

(6 MEMBROS) ! Preúdente: Wilson' Gonçalves - Wa.11redo Gurgel "7 -PSD , 
PSD Argem1ro de Figllelr~ -= P'"J.~ 

Me:l.bros _ partiJo& 

Jefferson, de Aguiar _ f'SD. 

Le!to Neto (presldente)- PSu, 

.. PTB. hIÃ:!·~t· 1·~I!-:l.,;)K"- i 1/"'.' 

João Mrlplno (Relator, - UDN, 1 
Jo~aphJt Marinho - p"gl!.en~ Re

lI'esent.a,çÕeB/ 

. Bezerra Neto - PTl3 
Vice-Presidente: Melo ~raga. - Silvestre Pét1cles' _ PTB 

PT!'.. ' Edmundo LeVl - l"I'B 
. Rela-tor; Eurico Rezende _ UDN. EUrfco ·R.e~eo~e -:- U1?N 

MUton campos - 0Ill'l 
Jefferson de Aguiar - PSD. Aloysio d~ parva.lh9 -:- gn~ 
Atuio Fontana - PSD.' Afonso Artn08 - UDN 

I JOsa:phat 'Mal1nhO -:... 'Sem Legenda 
Artur Virgilio - PTB. RÀul QiUb~t! ~ Peque~l!~~ .~epresen-
Bezerra Neto - PTB. I 'tacOes. ' 
Aú::élio Vianna - PTB. I.JÚliO t...eit8 Reqrena.s 'Representa-
'Júlio Leite - PTB. y~s" 

-. 

./' 

""".,,,, .. ,,,,""," 

Ja~eir,! "'e 1 !?64_ 

Comi§sãg ~~P.~P!i1! QO Prqj~1 
de Emenda à ConstitUlçl 
nQ 1, de 1963.-

Dá nOva" reP4çl!o 0-0 § 49 I 

art. 182 da 'CcinstitulÇâo Feaer 
ftr.":~/.e1e1fC!f! par!! ~ r~~erva I 

~fh!a1 ~~ at1vg qu~ ,_e ç~~d!à 
ta7 a cargo eletiVo). PrOJeto 
1ntCUlttvc.. de SI. Senador AurA, 
VI~!l?ta. 

Oeslgnação em 3,:,10-1963 

Membras - Partidos 
Jef!erson de AgUiar - P5I1 
RUy CarnelrO - BSD 
Wilson Gonçalves ~ P~I? 
José Fe11Ciano - J?SI? 
iV.l!re~o Gurgel - i'SD , 
Argemiro de FlgueJr~o '-::' PTB 
Bezerra Neto - PTB 
SUvestre Pérlclea _ l"l'D' 
Edro undo LeVi ~ l."l'B 
Eurico Rezende - ODN' 
M.lJt.on Campos _ DDN 
AlOy"'SIQ Cle carva1ho"::' 'IJDN 
Afonso Artnos _ UDN 
Josa.pha.t Mai'1rib.o ,;." Sem Legenda 
Raul Giubertl - pequenas Repre.-;é 

taçOes,' - -~.. . - • 
JÚ]lo Leite pequena.a Repre;s.ent 

çõ .. 
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
A;\'O XIX S." 18 

A l:t La de pre~rnç ... registra o COm
parecimento de 2:3 61'5. Sfu;;dores. Há 
número reg mental. Está abertQ a 
Ses..sâo, 

Vai .<:er lida a ata. 

o SI'. 2 () PeCfrtár!o lê a ata d1 
FeS,'-';H.O A.nt.erl{Jl', que é aprovada 
sem detale.s. 

O SI'. 15' Secretãrio lê O se
guinte 

SEcA0 11 

C.\I'IT AL FEDER. \L 'SAR,\OO, 2:", DE J'\~EIHO DE 196-1 

= -

SENADO FEDERAL 

ConLinuoa a hora do exp'3diente. Há 
"n!;)re a awsa I}\'{)jéto dê lei que va: 
.':.er lido. 

I!:" lido, apOIadO, e de.W3chado à 
Comi .. .';lõ,:s de uun.:o.titui,ão e Jus
Lça e de Leg-islaç.o social o se
guinte: 

Há, sóbre a mC",R, "mem')rtal" q\H' 
v::.i ser lido, e q1Je foi f'nd"reçarlo .I') 

Pre6idente do Congl?S5:() NadonaJ. 

li: lido o seguinte 

A :t\U:S.\ pnESrOE:;\''rr. DO CO~
GRESSO SlNJ)(('Af,. 

As e'1t1!]ades pl'of~s~iona1<: abá'1xe, 
Pro,;eto de Le," do ~el1ado n'J-nle:'\dHS, como f:pL in~",:pretes if4) 

- pepsRment.o de wai," !lf' 3 m'lhõf'~ 'B 
r~~ 2~ de 1954 {l'fI,lJ['Jha-do!'e.s da,'Z cid!'l.cl.f'.s €' d.Jj('~ caut. 

o •• • po,'>, deliberarnnt dÜ'i1'ir-vo,<: ns Sfg''ilrJ_ 
ApltCll"aos matwos da pre1'1-1 t~.<: plla\)'fll' de BL'Vel';{irl('ia e de es

del!ctu .:;;,OCdl[ o dl"posto 1W L,el cla1'ecimento sÔ'Jre Ft ví'ldíl.à~!IFl. P"'-
1l" 4,:JS6. de ;} de Ou,[,tlJro de 196:::1. Sll'ão do proleb,riado ')ra.<:'lfiJ'o em 

O C<lflgrf',..!>,so N<1c:]onal decreta: fase dOI pl'ob~~m9..s q~le serão ven~j
lados Uf\SSe concl3v~: 

D:;,í porque o B.L'f1.~!1 ,1rlmn.t.':i tolenp'll, 
O.~ re~' m",,~ pn"'t{"<t::; C'!Tjo 5;0'10010 (> ti 

"p:1l'BGOn" s"m p~':V'o jUl!{amen'v . 
rnú~;J se,':.í, o \'0 o psftY('A) pala apr.>
\'ar fõ:nlJ!!!.í'S <\llt' impr,rtem u{} csma_ 
.?,1tUl?l1to 011 m'lti1w':10 da."; e:M[lnt.hul 
oonstitl1c;onni,,,, e's que elás .sel'~() 
lPpud!.lda~ por um povo QUe (lll!,!, li .. 
b"1'tat'-::>.e no subd"'''e~")volvdnentr. N'v~ 
pr'i'"11!ro ,~em ! ran.~ormar a naç-lÍD .ij .. 

mil lnH'll,ql s21lzal:'l. 
Vi\'R a T>ib·:-..'Iecle! 
V!vu n Df'n!-Gc:'flc:a! 
ViVH o.B'.~.~i11 

llt \Vtl P:U"i'l"Tl': 
Fed, cto~ Tr!\bs, na lnd, Cf.n p~_ 
1):0:1, pJ.n<>'âD e Cortiça do Es'sdo 
d? Sfo Panlo. 

DO>ylTl<W0f;, !\tVA'IEZ Art. F> Apl.cam-se 800 inativos da 
Pl'evldóncin sodal as di~V05wüe.s lia 

EXPI:J)IE~T-g Lei n' 4,286, de 3 de outubro de L963 
1 - Os C{);),selhvs de Rep\·t"~emao

t.es dRS c.mfederaçõe.<;. N:~("!O!1flis d,) .... 
1'I'abalhltdm'es no rome-,c o, na t n 
dtístria e lHl k.!::"i('ulhl: 3., por fô"C'c 
dfl lei vlgt>nte sfio ().<: ór~i'!o.<: qthl o,,~ 
dem Fobr.l'rlnanl"n.~· d~"'i;r l'I :'2"p:"~(,' 
dros Q!l '<;',5e5 incluid<1S no te:ná!'!o 
déRS€ C}P '·"e":.:,e.. 

}"pc). do~ J\,fl't: lúrgkos do ES!n 1\J 
de <:::!f,.., Paulo, 

JoÃo W\C"lI'I1EJ": Ofíc10? _ do 81'. Pómpil'o Secl'f'l1- que fL.'>'itu:u o s:J.lario-fa:uília u!.; 
rio dOi. CânHHa dos D2putado.~. de 21 crabalhndor. P,'1 O{\!; Tnl.h'I. ntls Inas, lI.o P".'l~ 

tad .... dn Paraná. do mps em CUI', o, de l'f'stit.uição de Art. 2° Esta lei entrará em vi!J'-.)l' 
RUtógTflfo:<: refe.f'nte3 a P,i'ojctos de lei na dnta de ~ll-a pU~Jli~acâo, revogad'l.-'i 
$anc'{Jn:'ldcs: / I a" dispOS1ÇÕt',5 em contl'ár.o. 

t ... N!FL BOJf{J:S 

Fecl do,,- Tr3bs. n9.~ Ir~. ,'~ 
Cm· ... f]· Civil d;,) E;.c:;Ü\do do Rio. or, n.? ao - Proieto de Lei núme

ro 11·E-63 na Càm91'a e n.o 58-63 no 
Sf'nado, que re:i[lca. sf'm ônuCl, n U'i 
n.Q 4,111, dI" 11. \2 lH82, QJe e:tJnlfl. a 
Receita e fixa a D2SpE''s~ dfl Uni"'!c 
para l.- PXf'1',IC:O fit1!\!~Ce'ro de 1963; 

Of," n.!) 81 _ Proi"to de Lei t'ní.me
TO 2. Wfi-AO na Critn'J"'a e n.9 172-62 
no senado, que i~:;ontn d03 jmp1s~o 
de fmoortadio c -lê COLl"Ilm;) rn'l!f>ri<l~ 
Im1Y""tnnn n,:,l'"l C'(,})11~"lnhía Tc':::dônlca 
de Min..'ls Gern!.s; 

JU9tijicaç('";o 
E os Con''''hos d~ R:'':)!'~<;f'nt!ln'''.<: Af'T CAI.r}>r<;T,\ 

N"o d!.reito ~ocial positivo existem das nltllfid3S e<;.<;,..~iacÕf's sIndicais de Fe'1. Inte ",tailnal dos 
flpenas dH9.<" catego,in,s de :~eg 'ad()~' grnu SU??~\l)r não fotam C01\'O(>::U1,,~ nfl." Ind, QUím'C4-B nos 
.'ltiVo.." e !nativos. Os prineJros sãO JS p.-'1ra orontlnr"'''-'<: 11 "f':""" 'it.o. d~ Guit;-l::lbflrp e do Rio 
que csi.J.o v'J1(,'.llndos às relp.ções de Daf a fldvertênc'a d p quI' 0<; menl' neiro 
um ;""1iJnT ,0 perm ~","":'e, enqll~nto ",-" h''ú3 d!l~ .d/'·rto]'::t." dI" la1,'; C'rmfe-:te ..... -t. A~"'0N"1D An .. "Fs Co<:;l',\ 

T1'30,'!:. 
E.<;tadu.~ 
de Jl.-

",,~~und(),.<:; se iue:l.t;ficam entre o,,> ql\ê' "õ!"~~ e ,t>fl.rtich1'm'(",S dP<>:~ COn~r{'s.,i' Fc< elo.." Trabs. nf\3 Ind3, ail 
. i"flPll(!;d"id, jt._ je e ~€mPO d~' 'li"n f',:::L~() MrrTf'nci:'h.io>= re~1TlfjrmNl!~ CCflrti., 

<:et\'k-o, OdC/lllrh'ftnl o a.reito de pí'l'ce- n:tl'::l fa'a!' "TI 1l"'1'lf' ,1' cln"~l'.s ri!' -, I('T''''''I'f' n!!l '''nm 
bf'r '''m trflb!\.lhrr. nl1f! f:ln'm o"1·te. ~/\ \>,)-"",r.o f"">~-\r) F('d (1()~ 'l't'-"'":!I Un tnd . .rIa C,cm3.~ 

O'! pril""iro,,, foram bf'nef'tj3C:,}~. rx:rtllnt('~ e:n cürá1er estritanen'e jl'llr~n rfY;l da Gua:wlmril.. 
rcc;:n~ .. ente, com a conce:;:-;ão li9·b"'- \ ;&;0<11. j MÁr.1o DO[',\7.o 
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Fed. Interestadual d{)s Trabs. ~J.a. 
Ind. de Artefatos de Couro .ao;; 
Estados de São paulo, Guanabara 
e Rio de Jalleiru. 

:NAVAS MARTINS 
Fed. dos Trab-s, nas Ind1. Urba~ 

nas do . Estado de São PEl1l1<:l. 
ANTONIO COUTINHO 

Fed. dos Trabs. no.>; TranS'po.'tes 
do Estado de São Paulo. 

1',1:. JESSUl,O 
Fed. dos El11pregados 'no Comêr~ 
c:o do Estacto de São Paulo 

CÉc1uo DOM: "13UES NE:r'IO • 
Fed, dos Trabs, 'nas ·Inds, das i 
Vidros e Cristais do-" Estado de! 
São' Paulo. I 

DACY:. GAITO 
Fed. dos Tl'ab-~. n·as Incis. do 
Vestuá!'io do Estado de São Paulo. 

J:)sÉ ROUA 

Fed. dos 'tl'abs. na. Ag!'icuIfU:':l 
do Estado de 88.0 Paulo. 

A pre1uência de tempô impediu cl'Je 
ouü~as qUarelltas e tanJas Federações 
de Trabalhadores na Indústria, Co
mérc:o, Transpot',teS, Mal'itimos e Agri. 
cultura subscrevessem a presente de
cla:'ação, embora seus dirige11tes co~ 
munguem dos mesmos ideais demo
<:ráticos nela c!1:pressos. _ 

O SR. PRESIDENTE: 

'~O expediente_ lido vai à publicRÇã'J, 
Há oratlores inscritos. 

Tem a palavra o .nobre S,ell#:,dol' 
Leite Neto. 

O SR. LEITE NETO: 

(Sem revisão do orador> - Senhor 
Presidente. nesta última q:uinzen~,. o 
Pais tem sido alarmado por notiCias 
verdadeiramente Ll1quietadoras, sfr.bre 
.~s qU-!tls ~esejo .manifes.tar-me. 4n~ 
tes, porém. numa espé<:le de paren
tes2s, quero congratular":I!1e com .o 
Chefe de Estado do Brasil pela fe!lz 
inicia tiva que tom(lU _ no sent!do ~e 
procurar reStabelecer as. relaçoes dl
'Plomáticas entre o Brasil e a Fran~ 
ça. 

Realmente. Paris não é sómente a 
capital da França. l!: verdadeiramen
te a capital da latinidade. Quem quer 
que aH compareça. e visite as seus mo
numentos históricos, sente que êles 
representam um elo inquebrantáve1 
da cadeia da látinidade, em qualquer 
dos setl~ set<Jres. Quem visita!·, por 
exemplo~ o túmulo de Napoleão che
gará. à conclusão de _ que a obra da~ 
quele super-ltOl;nem em v~r.ios set4?res 
d,(t atividade humana! 8eJ.ldo a melP-6-
ria guerreira, foi sobretudo uma. o.bra 
civil, eul.o marco mais elév~o _~oi in
çontestàvelinentl;! o Cód~go ,'Clvil, o 
famoso Códig:o Na,p4?leôriko, . 

Qüem visita o fam<1So P~l!\cio de 
Versalhe!. sente _. não vê mas sent,e 
_ Que aU paira c espirito do grândé 
Clemenceali. qUe foI, incontéstàve)
mente, numa· das fases éPicàs da Hu
man:dade. o defensQr máximo das ,li .. 
berdades. na luta contra o impena-
lismo. . 

A França~. &. _ Presidente. sempré 
exerceu _ grande influ~ncia' no desen
volvimento· cultural do Brasil. desde 
a ~famcsa França Antártica. tão b;~~n 1 
descrita pelo Padre Thevet até li.- lll-: 
fluência penetrante das, idéias da 1.1-
teratura francesa att'avês da n<lsSa, e 
da. ,ciência, notad.amen.te da cjência 
médica. 
~e entrela~e.tnent{) histórico .1~:· 

1J~de que os dois países se afastem 
por questõe::, de somenos e os seUS po_ 
voS, tradicionalmente ligados, mD
mentâneamente se distanciem por 
questões 'dé peql.1ená rele-vánda. 

'Cimgratulo .. me Por isso. oom o Che· 
fe do Estaco lirasilei::-o, Sr. João Gou~ 
1art pela carta que dirigiu aô Presi
dente Charles De Gaul1e. ~ uma car~ 
ta .sensáta, O pbvo brasilejro de'le 
felicitar-se pelo estilo em Que ela é 
escrita e q::e bem traduz o~ ideaIs da 
gmnde máioria da Nação, em defesa 
dos direitos fundamentais da pe.swa 
humana. 

, 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

EXPEDIENTE 
'QEPARTAMI!NTO DE IMPRENSA NACION'AL 

• tUR'ITCR •• an ... " 

ALB[!RTO DI! BRITO PD.REiRA 
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..'SILIA 
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REPARTIÇõES 11 PARTICULARES I lfUNCI(}:URIOS 

Capital • InlorlO; 'I ~.pllaJ • íDlariDr 

Semostre • f.f • .."f. fP'" 'Cr$ 50,00 Semestre • u • f.' ... u... CrI 

• f ... ''',' Ir .... f· ..... Cri 96,00 Ano ~ . _.1 .. f ......... f" •• / Cr' 

Inerlo, Enei-lór ' 
Ano • .,f • .-.......... . .... t ............ . CrI 

,.f8.00 

'76,00 

108,00 

- ÊxCQtua~;;ls' •• j,Áfa o esterioi'. que aerlõ laaiprê 
HJiJl,:lt,;f nJ' poder~se-âo tomar, eDi qualquer' ~poca, por 
ou 8.m aDQ. 

anúilÍs, aa 
seis mesea 

- A fim de P,Ostlibilitar • l·~mas.sa de valOtos acompanhados d, 
eJcJ.~réc.i~en.tos Qu.aãto.,. .... IU~ lJilieaçliõ, loUcltáínóa dêe"n pr~fefênci. 
• remessa p'0r mel~ ele eháque~ ou yalo postal emttidos a 'fãYor dó 
T.,.uretro do D&pai\llbleili. dó lóiprensa i'I.c;.~al , . 

- Os itJr;-mintoll U edly6es 'doa órg6.os oftÓiahl séria fonieaJdo. 
101 ãssthanteê somente . Dledta~& loltc1'lãçiõ. ' . , . 

- o custó do DúJjlai"o àtre.J[ado Itué acresoh1n de crI 010 •. pu 
1I:ffcfcfô dtCorí-ldD, .';~r~..i.' ié ... Ia J)," OJlll . .' '. 

Janeiro de 1964 

Sr. Presidente, tenho declarado rei .. 
teradas vêzes, por uma questr.o de 
princíPio e d~ doutrina. que êste ;p~~ 
nunca necessitou tanto de tranqmll~ 
dade como nos dias que correm. Há, 
longps anos venho' lutandO OOllLri1 
e,s.s,a, moléstia que se Vai to:nando ca .. 
lamidade pÚblica e que ,se chzma j11-
flação. Não é possível, lutar com efl. 
ciéncia contra 'a inflação" aebelar um 
surto inflacionário ga.lOp!lnte c{)mo o 
que, infelizmente .• estamos supn:rtando 
e que, segundo ao proprla opinião do 
Sr, Presidente da República, é d.e 
quase desval-orização da moeda. atin_ 
gindo um nível verdadeiramente ca
lamitoso, de pert.o de 100 %. Nas dr .. 
clarações que apreSentel pcran.e 3. 
Comissão de Finanças desta Casa " 
a'D Plenário, fui modesto, Agora, po
rém, quero confe~sar minhas inten .. 
ções, ' 

Qua:ldo, na. qualidade de Relator 
da Receita, procurei o eminente ,\-'ri-. 
nistro da F,azend9" Sl.'. Carvalho Pm .. 
-to, para que S, Ex;;' cnnfirtnasse :)3 
ret'fica.sse os dado,s. que eu pussulit, 
sôbre a. situaçã,.o financeira do Pais. 
especialmente sô1Jre o m-ontante Qu 
meio circulante e a espiral infl-acio
nista, senti que aquêle g-rande brasi
leiro, qUe procurou prestar'- gr-andes 
serviç'os ao Pais sem, o 'ter cO:lseguido 
embora, desejava que eu levasse ml-

· ... nhas lriformaçóes o,penas até o niês 
de agô.sto. Eu sabia. ·qüe no Inês de 
setembro, côm a desôrdem estabele .. 
cidà . e~n Brasília, as finanças né.-cíã'" 
nais haviam sofrido verd.adeim cola0. 
m e os males se agravaram pelo m~s 
de outu:JT{), Somente em no ... ·embro :'\5 
coisa& oomeçaram a -melho"rar. Sent,1 
qUe a, Ex" me. fazia quase i).in apêlo', 
n-o s~nt:do de não alanriar o Paia. 
'.fome! tal CUidado escrupulm:o e re
dmü ao pos.sível, os efeitos catastró
fioos da situaçoo financeira daqueles 
meses. . 

Foi para mim, po!'é1I1, grande sur
presa qua::ldo, por coineidência, no 
dia em que eu fazia a eXfJL\sit!áo SUH-

'-___ '-__ ----- ______ v:san_do, ta!1to quantp ~ssível, a s1. 
r:t ü quero je! ãlguns trechos, Se- Fellzme-nte o senso de equUmrio -do tu~çao naCIOnal pois, sentindo se::- de

nhor Presidente. parà c-orilprovar a Senno!" pt'C3idente d~ República vai. sejo do Sr. Ministro da Fazenda, que 
minha a!~rn1ahvd: _ nos êonduzinao ~{} reatafuentô dessas lá.. em entrevista púolica; prQ~ur~ra. 

~ .. !l;II relações diplomátIcas, mJetar um pouco de óleo canforado 
8r. Presidente, o Govêrno bflJ,- Realme:Jte. não teria nenhum sen- neste PaIs. geial1do fêrifasA , p~râ q~e 

siléiro, atendendo a um íridécIí- tido fóssem essás. tradjções histórics,s" ta~o cres;esse" em resiStenda, q.tl,lZ 
nAve! dever de fidelidade aos vin_ sol'apacias oU ,arruinadas por um E,im- co e S,- Ex· coorpePar - ? n-ão me ltr -
çulos hiL-tói-i~-is qüe unem os nos- pIes prato de lagostas nO Nordeste, _rep nao. POrque nu,nC4 devem~s !los 
.soB dois_ pãu.es, teni·8, honra de SI', Pre.sidente.- de~ início, decla.l'ei arrep~nder .de ocop~r3.r c~l1! hOmet1S 
conviâar V. Ex:l para viSítar o que estas palavras representav&m are- r:tts~te~~~~n~~~". n,! d~ff'Sa .rI.,"': tn- ' 
Brasil. por ocaSião de sua. '-anun .. nas um parêntese Quero ~gora. fazer. 10 llIS, .fo-l p~ra mlm -
CiMa viagem à América Latina. referência as noJ,ícias al~Tm.ante,S que dep~,{) -e u;::a gran~~ surJ?l'~SH, _~r.!a.~ ... 
Os sêntimentos de âmiiade·qúê o se pr.-opagam. pelas jornais brasileiros o nta m s a re~iao; tomeI ~an;neCl .. 
~vo Dras~leir-D de,dica.à FranÇ~ e que vão levando a. inqu1etude aos, ~e o da e}ltrvIsta. Çí.-o f?r:. ~refi_5.len,:, 
se ei1:pUr.am nela circunstância de maig d!s~a.ntes rincõe" da nosSa. pá- _ da Republ ca tra!1smltind?- ~ Na-
que a. cultura -i:! á. hiStÓÍ'ià fran- tr-1a' - çao aquêles dad-os que eu deIxara de 
cesas foram a fonte das nossos ., ~evelar à COmissão ·de Finanças. 
_. is .. I' d ., i Fala-se muita. coiSa neste momen- ~e problema. a,meaça devoral' a 
.ma pro uh 0." valóres esp ri.. to. Fala_se em golpe de Estàcio, em economia nacional e éstlmular ""da 
tuais e das nossas arraigadas coti.:. .""" vieções demoçráttcas. Temos com_ revolução, em uma série de aconteci- y!=z _~als a ,d~~lagraç.ão de um movi:' 
ciênCia- de que a Itevoluçãô Fran .. ment.qs que se apro.ximam, os qusis manto l'.evoluciõnár!o·. Na. r-ealidàtie 
cesâ não foi apenas o acontec14 contUl'bariatn, -de maneit'á defitii~iva. incOllte,stf\;veiri1erlté, em todos os plil': 

a ordem. juridica do Brasll. S1itre- ,se? dhdé tkrli hnviqo revDluç6e--.s extié~ 
mente. .. lgni,f:eativõ de um século. tanto. o "quê ma;" lnip'res.siona é que mIstas, a -sltuaç!io cal-amit-csa em ma ... 
ou simples mal'CO na evollij;ij.o de .., t" d . 
uma classe, Assentou. em têrmes es~;s?~, afinp-a-gões .. :r;,tão _$~O .~eitn3 por ena e moeda tem sido um dos E"le
definitivos. a dighidade· da pês- irresponi>ji.vei,s; mas por homens de ~ep.tos propulsores de taiS moviinen ... 

a1.t •. PrDJ'<çáo nacioní\l, de grarid'>: re-,,_ tos.· " soa humana; átráves da. declára- ." " 
çeQ d-us seus inalienáveis direitoil poilsabll;daéie perànte a opihiá-o _ pú- Afirmâ-se àgora. entre· outra<: €Oi. 
funL.amentais. N<);S- -dias de hoje, bllca dê~;te pais; e de, elevado: gabarito sas. que. dentro de breve,') ·diàs. ou . 
ê~es ti.!re,itos, e,s},~ ~endp __ re~a~ ~or~l, ,9,:;. 9u~is cO:lheço de. -pert9 e. dentro· ,de meses. terá inicio nOva 
I!l~dos por mllhoes dê ~êJ.:es 'liu_:: 'ulgO mcapazes de. por levíatidade. c3.mpanha,\ a camprrnha da sucessão 
~a.nos.que n~O_I!0dem ne.m devem mquietar o.pâis. .. " presidencial, dra.. se considerarmos 
permanecer à rhàrgem dós 'be...'1e- Há poucos dias. a Naçáo tomou 00- t.çdos.os jp.conve.nientes ao estado de 
!idos do progresso. e da cívil11,a- nhecimento de uma demmcitl, fDl- jnq.~ietâção em Que no,,,! encontramós. 
ção. N9 s~ntiáo de d,ar ~tlmdl. muIllda pe!o eIhinêlite Presidente da ~ àef1~gráç:ã-b d~ lima c~mpariha ,pr~.:. 
J?;le:,ntq a. êss~s anseios. a França união Democrática Nac·onal. um.- dor. .sldenci:.U; gue, como s-3.bembs, no :era .. 
e o BraSIl têm uma grande t:;l'Ú~fa -ma.iores partidos lJ'oUticos dêste PaI;.:. s'l ma!chà 'sempre parà.,p campo daS 
commll 8. r~ ... .lizar, que exige .apfO: de que um _proc.es~(I _ revolu-cJonárlO J!a.ixões p.es.soa~is e_ da perturbatão po:.. 
~tl?Jação m~i~r ent!'e os n~sos está em marcha e-jâ se encontl'a tl!;i~ 11t;çn.; &,erla 'to".almeMe inoportunA '~m 
povos e torna sem ex.pressão quilo que den<lffimÓU ser a "tercetra l~õi, fi1sse- moviinerito intempestivo fi! 
quaisquer atritO'3- que tenham fase". Por outro lado, declarações ne ant~pa,trt6.ti0 virá agravar ainda mais 
ocorrido ou quaisquer pronuneía_ pes,soas Jiga.~al:;.,ai) Govêrno do ~~o a :!Htl!,aça<;> calamitosa em. que nos. en .. 
mentos de.sautorizados que te- Grande do Sul descrecem a evolucão contramos. 
~ham. inutilmente. tentado agra- rápida d.o p!'oceSEO revo-lucionário .jta,õ. B.mb_ora S;e!n nenhuma au-:oridâ.çi.e. 
vã-l~c;. . Apl'oveit-o a oportunlda~ que1e Estado, Se temos essas intol'- fa.ç9 um a:pelQ. ao.3 candi<latos- cujos 
çle para renovar C: V. ~~ os ex- mafiões, para parCial tranaüilidade do nom~s já S~ encontram na :rua- ao 

... pressões de minha. mais 'alta con_ País. ouylm-o~ as ,declaraçõ'es peremp_ S1':· Jusce.1ino ~ubH.sche~ de OIJyethi. 
- sideração e do meu inalterável tórias do nhefe do Govêrno Brasi1et- ao _ Sr .. C~r.ros Laê:erda, 2.0 Sr, ~!l~

?prês.o, com qpe m~ subscrevo, De ro. o Pl'l?5idf;ute Jopo Gculal't, de qlle lha~s pm.:o e ao Sr. Adem3.t de Bar .. 
V, EX". (a.) JOÃQ GOULÂRT". nã() c,o-particiPa dêsse movimento. ros - no sentido de que, cóm eleva;. 
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I do patrioiismo, com os olhos volvidos 1_ su.a.s palavras s~ com~ que as blemas da maia al;~ Tel~ia .C.lljô) O SR. LEITE NErO - E' exal<t. 
,mais para a. Nação brasileira do que de um nõvo São Joao Bausta. pre .. soJução só poderá .ser encontrada em f O S A 'é'i Via As' 
. pa.ra. () êxito de tuas próprias candi~ gando no deserto. ambiente de tranqüilidade, ! .. T, U1 tO n:z _ - C~ilSSiJ 
. daLuras. entrem num enteurumEmio O SR. LEITE NETO - :t possível. :t um sonho 1964, SI'. Presidente e ~ng=. as. deni:::mad~s Cla~5e.1d'J 

e adiem para. jan·eiro de 19Gó B. cam- . como d.I.SoSe o meu nobl'e cole~a., es- i om es vem ca amen e, pu • 
panha- presidencial. () ~r. v~conc':.zos Tem es - A~:~r rou preganóD no desert.o. Por isro ~ camente protelando 3: solução pa:-a G 

'Teremvs mesmo assim nove meses de tôda a lDnaça~:_~e Lxi~ DS C~l- mesmo po.'so pregar mais à vontade. 1 g~a-!1d~ pr~blemn. naclC;nal, E o povo 
pela frente. o período de uma ges- ses, .ve~oo uma ~.~r~bundAn~!a de _ Deve:-ia ser 1964 Utt;. ane de tr~gu, t €.·,ta mqul'eto ~:que deu temPo li 

'taçao. {) suficiente para que a pro-l candlda,,~ à pr~d;~cl'a da. ."epV- 1 par(\' tôdafS' as c}a.<iSCS .sociais, sem ~ :~es gruPOS ~mgentes para. eqU<1~ 
paganda po:;sa, ser levada a todos OS' blIca. VeJ~ V. ~... antes. ~~e.'imo que est!ffiulados róssem OS moV'.mcn- I c.cnare~ e re.wlverenl O!'i pro_J'lem:~ 
recu.ntos e 0.') cendidatos terão pl'es.. QUe o Parhd? SocIal Democratu';0j' -I tos de desordem e a luta de ~l~'e. 1 nac lm;alS, e ?S proo!emas ~a.() SRU 
tado à Nação um grande serviço, da-do I a ?ue v. Ex:., e~?res:t(t, o seu .or.j~o Então, haver.ia er.tend;mento pede:- rrEso .. v.d.C-'i. ~olfto_meno.s eqt:aclOnad()ó'. 
um exemplo de renúnc1,a e de com- e ~ma atu~çao cor.eta,. ~~ de.fa.::.a : ~ to entre t(H.!:05, a. fim de conjura:nnr:s' r:ai .!" illqUI:-,\,.~Ça(), o deseJ~ df!. levM 
})reensão e demonstl'.adG aos brasUei. l)~\1S postuladcs - l~~ç .. .E.Se seu c, n <) perigo que nos ameaça, Não óe tr!!~ ; Q5 ~ g. u,po.s dlrlcentes à. reallza~ao dr..~" 
TOS que aclr.lln. das suas vaictaõe." pai~ I d dato. 0l!tro. o P:.t.tld{) Rural.1 ra- ta de perlU:o bélico' não é um peri- ! re~orlllas que tra..1'am tranq,untdace\ 
ra 'o illtel'êsse da na.cionalida.de hra- ,bal.h1sta, lá. homo.1ogara ~,candidA'.u- go ext.en1o~ :e: um' perigo inte:no, é I e segurança ao 1>070 brss.lleiro. E' 
si1e:ra. . / ra. .,!o br. <Ju::c~lmo K\fblt.<;chek. Na () perigo d't: colap o da. adminl.Stra-' o aparte gue da:l a. V. Ex" COmo l1m::l 

81'. l?residenLe, 1964, se €i que 8.1nd~ I Umao ~ern<J-Crática. ,NacIonal;. de t~~: ção brasileira.. em oon.o:;equêncig, do I ccló'obcraç-ao. 
tC.Y'JlOOi esperanças de salvar a. ordem tas t.raólções e .s.erV!ço da. v~da- pO.!J. caos e da. deso~dem financeira ... Jm O SR LEIT'" NETO A ("J 
neste Pais, deveria. ser mn aJlO de c~ déste p~.fs, já Eentimos exis~,lrem seus ren~os sõÍJre economia: éo- V Ex!!> f5 t" -;: g::a .. e';"o~~ 
tr"'" T"o· ~ l' d t'é'" varlos eandldat<ls. Por outro la.do, i) • " ' a. I a . . pOloS, a ~ ce.to ,p~n.o. '-e 

t:bua . te=oua &en~ • .a lZíR a, :l, cu.&. 1 Partido SOclal Prorrre..~c;ta Já tem mo e ~ab,Q,~' ~ tm~nças_ e a ~e;::ono- compadEce com o pfnroaIl1ento qUél 
lP..a~a o- trabal~o efICIente do E.-.::e-, - ~ . d:'" 1 d'd ~ mia sao c~eDCJas slamesn.s, nao w- tenho expendid() nes~a tr~bunll. 
CUtlvo e do LeglSlatIVO, a Um de flUe,!C:0mo ce,ta.-m:trre ale, a .?an .. a dendo ser, portanto $fa~,tad[)s uma _ . _ ' 
realmente, possamos enfrentar que.s- twa do sr .. Adhemar ~e Bal ros. . da. outra. Eem boa economia j:unais I N&o nego a eXlStênc::a ~.~!f. in .. 
tões que, por serem dê' exterma gra. Há ~m.bem ~ movunento d~ 1,11- t.eretnoo. bQa,s. finan"as e sem boas h. quietação-, a. que me r-efer .. 10-';0 nt1 
vidade, requerem rolw;õta u15cntes e 1 dem ml:>t'ma., 1~fugUT3nc:.0 ?o:nd .. u:,a nn-aça .. s não padE:l'e;;OS fomeIltar o ~e~ Ilnícl() do m~u d1.scu.''Eo. Inluip-~ação 
inadiáveis. _ In.ova na vida polkc~ do B.RSll,.p,e.- seu\-,clvimen.o C.Jfi"e:.o d~l,. economia. I que s"e estende por todos o." rtn:&-.!! 

O Executivo defronta~se com uma tIgj~ndo uma candld,atura da. ou,:-l bra.síle:ra. da. PátrJa bl'<lsile1ra, e rcsulta..'1tr. 50-
ferie de problemas que est~o a re- U1Ult~ ,debochaD! e ;t-~q!!~I cOlL';td ... ~ I " . ".. ,h-retudo de um fenõ1U2Ilo que pode 
querer ação ~media~ e energica ~ r~m r.dlCula. Mas. afl~al,~ e, um~, c~n_ O Sr. Vti"co::c~zos Torre,'! 7- :.lao i S~l' h'Bduzl.do muna só palavra: .. fen. p. 
em a,!guns setorea açno heróica, açao á.datur~ qn~ ~al.vez nao ~aHl: \';:0' ,0- acredIta. V,. Ex·l 

•• _na ~ec~pera"au do j Sr. P~'e$!d€nte. nã.o é &5 do Era! 11 
que nfw vise à pop\llaridade traD~ M. pCl'em mflUirá deRf~vora.vc,nlE·n~ povo b:Mile:.ro? N8Q aQlJll,te que, 111jc~ I co:no de dnt.s. terços d2. h'.lm'!niã-:lce 
sitória, mas que tenha os olhos na. t~ Ana de Um oo.m.candld3.to a t~e-' ;:;ar da. Cj;se desenhada po= V. }1;xól-,. a to:mfn!c.~ sauação em tôruo dl~ 
felicidade da pátria. Há. problemas, 51deuc~a da Republlca:, em cOres reais, na verdade da p~lrte I Pl·oblema. da feme. N§'J qUDro sp:-o. 
como o econômico-~in.anceiro. o ed~. Po:- enquanto, o ÚlllCO partido,. que de V. F..'XI?>., Ul\\ pessimismo e;:·{6~~ fundà-l0 agora, porq"le d:.Lx!!.:--ei pa." 
cacloual. o da. agrlcultura, qu~ nao ~antt\'e e vem mantendo atuude rado? O fat-o me su~p!'eende. pOlS e outra cpa.rtunidade, mas in::1:!1t::'t&,
poderão ser resolvidos çcn,:eruente- nisereta, é Justa1l1:ente o parti~o T:ra- V. Ex'!., um econ01msta e !lll.l1lt:Ui~ i ve!mn'.ie ê ooje p:-cbI~~g f!l:Ià."ro.~.n 
mente por sl.mpl~ atos de r?t~. São balhJ.s-tn. Bra.slle~c-, tudo le-<;ando b.' ta.. .... I hn do.) nO$<;O tempo. o p:ro:11rm:1. cip 
probIemas. que eJUgem - tl.l~ sun., Sew crer, _ no proc,es.so suc,essório, a a~re~ O $R LUTE NETO V F.x'~ I U.lffil' da. sub!ome. 
nhol' PI'esl-dente - uma a.çao re-yolu- m1açao poputsta apo:ard. a candtda- . I -." . "I 
ci-onáiia, mas revolucionária. DO )jom tura Juscelino Kubitschek. O própno estA int.erp~tando mal meu ;::l<'m.à· Re~ ões ImêllSas Co rH.>· ~,) P:1.L~ _ 
6entido. visando enfreIllta.r com CO-I Sr. JlLScelino Kubitschek • .segundo li mento. ,VarIa.s vezes te1lfu afl~m'ôl.cia·l' tmho tido a. feUc·d<!.d\! e l:pO "Ir.i· 
ragem e energia. a Stta. solução. sem nUm jornal de hoje, já admite a sua. ót~i3' tnbuna. que ccnf,Q prO_~nd[lp da de de pe:correr, llctad9 .. 1n,'nt:. ~ 
coragerJ1, energIa, disCerninlen~, ni~l- renlincia. Houve precIpitaçio iníus~i. nIt-?tf' na:: rese~\-'áS de recuperJl!:c~~ 10 Ama'lônia, e o No:-deste. ê t~ ,Ht'!G1 
guém pod~rá rn,elhor~ a. .s:~uaçao [icâvel. E. segundo entendi. das ?"". P~\O .bras.lelro, ::;or,. acreditar. n~"sú~ ! Or:ê.2 ccnvl~'o qUM€' permancnt·~ml'n:~ 
económ1co~fUlanCel-ra deüe- pms. luvros sen .. ~atas, de V. Exa .. a. f:uce;;- re.<;en;1l.S que con.;,.~e~o 1nex3C1(ve s. e t' di.l a d.a me rOnH'rJ-f''1 de q~lr; , 

1 I 1 ... '. t' I tsão veio antes do tempo. No f.;nt4.n~ que formulo o apelo nO fien .. ldo de ,Q-p:c\)li:ma. !aud;.rnen':al, o pn)'1~~ 
pe o,:'i s mp ~ p.oce.:::5O,S f{J ~ne .. -:os ! to sabe V. Ex/l. .• que o povo br~l- I Que .se dê ~por~un1d ... de ao Bxt!vutl-I '1l'1 da fome. 

Que sa.o por 61 preyedos, o cu<n ~ "l~ 'lc:l'o é eminentemenle po1ítíco. aoai~ vo e ao l..eghlatJ·~o para, ml,:rt 1l:-ll0l MM, nh S~ rf'5clv~ Cc.ffi .~1'rn:i'.' 
cor:~. cada v~z ma.~r Ve!OC.ictda{L . .E I xom"f,dQ e agitado. Dai a c-re-ditu-r, entl! .de tranqulilduóe enf,e-nt"H:In: paia ... ra..~ .. cem 81ogan,~. cc.m n:Jr1 '.Dó'. 
ne-ze,sâ.-rio q\:.e o 81:. P.esl ente da. d t . d ' t '1 'consClentE"me-nte os g-ande.s prJthe· r .. ·· €m' jownai ... O probI"mll rJ~ f)'1l ReplibFca cDn'lnta num gesto de 00- a a venta o e:n,nen e cvega. e I':t~UI~ d ~ t ! ,-", • --, <; • 

.. .... • ! I - (l "'0 a quem tanto' prezo e admirQ. des~ ma..'J a I~O.ra presen e. I qce ê !;I)'):'f-modo compll;xo, f' qJf' I' r,. 
ragern sup.ema, em se mpopu anz ... r 10 • .. f.' " '. ';',,".1 ~. '..t6n" 
transitOriamente, para- conquister. no de Os velhos tempos da C lU:t!,a J:e- Ainda mais Sr. . Prroidente: no :o:"e um~. S._He I.,e p o:r~ ...... '-'- a~ {':~. 
fut-uro. luna posição de alta. ~'elevân~ deral, '!.ue as suas. pa~avra.s na? en- momento em que se propalf;\' se es- l·eoJO'~S3 ... ,~lm d? ~_CUC~(j ~?mo ~,l 
da. entre 03 estadistas d.§ste País. cont!8-;a,o re~no-P,anCia nM c!lPU1?.l!, tlmula e se prega a Ilcce.liJdade (;e ::_,",~lat.\'o; E e npst: t:ec:.?o til e 
Se assim nlo proceder, f'D1bora po.~sa. parbdarras. Nlllgllem quer tl::,é'g1la, Sr. refOr)llM estrutura:s em. nOOSO ?J.h., :-:tc.t C"orlv.dando fl~ a",rew.u,.o.$; t:'IJ
dispor de p~pUlalidv.de tl'ansit6ór~a, Senador- Leite Neto e sim pte..~a.. Tu· comI), fazê~l-üS oeste' ambiente ~te .1).- jvlcp:; par::l. esse e;-t.q~!,jJhan1~~to ,de 
l1enhum benefício trará. a-o pais, que da gente quer Que a con.vel1çao 111n· quietação? Se h,A reahnente -lecdssl-, am:as em ~~64. Ha1e~1~<>o um"}. ~P~l;:1 
Se irá afundando cada veZ mais no Ice Seu .~o~e como can~datQ _a uI? dade da reforma agrál'ia ~ do 0':;'2.6 - .. c,~:n(} m.l.to bem. ~.r,,, o ?~. rlcf.: 
'nare ma,gnum da inIlaçã-o, que an1e~ llPfu!t.o dlflcU. qua.ndo deveI la êst.e 5alr estruturais pa"a no:lSO :PaiS, entao a Au.-e .. o Vian~ - pala a m, ~ C_) 
aça realmente devorar todos os seta .. :'~ ruas. E:.tamo3- observando. justi!-- condição Si10e que non, a con'Jk~o e p~H'a a. 81,Ja1>: p,1l'a ~,rd .. ", 'J n.-c, 
res da econo~ia nacional. A CO-m.e· m~nte, um{\. a.~\t()!'P.~·om~á.o de tandl- prelImInar é que a Nação asteja nUm "'jl'c1:)leam,s fUD<!aments13 rI::! nc -. o 
çar pela~ classes trabalhadoras que rda~ura&. com mdrvldvah<!mo, condená- ambiente tranqüilo. Não há. Ce f,I.,!r PaI3. 
tem diàriamente contado com inÚIDe- !Voel que não sen·e 30 BrasIl de tna~ num ambiente d.e opressão, de amea- F~1.1a:-$e muit9 em Rt'fo-rn.t A"~ L 
ros defen~l'~s nos jamais, nas_ rádios nelra a.lguma.. t;a e de intranqÜllídade 9ue o 1o;XI:4, rlf!. fJJ:r;arúa-,H.-; Q:lRl o p·!.I.r~ t'<l. 

e na.'i teleVl.,',()!"S .. Essa::; clas,ses sao ext\l O SR. LEITE NETO _ Agradeço C1;ltiVO. e I) Congrero podersQ, com (:~l_ ,clcnal já e1!:o():"!1dC' e do c.:::nh:,· i"l "_ 
~mente aS malS. El:~tngi<ias. por êste a V. Exli'. SeÍ, e não fOi novidtide CIência, epfl'ental' ~ magnos prv)le· i to d') Con:J!'f'.!:'() para a .. o:.u'-n t'J 
Q.Q~oro.."O procesS'o Ul1 .. acionário que ar-I pnra mim _ o Que V. EXi!-., disse hA mHs da nacionalidllde. . I :>rol):ema. de. Re!o-rma A1'rá.:~ '! 
fuma o País. ~ pouco. - Que estou_ clamando no, ~e~ O Sr. Aurelío Vi(lna _ permi',e V . .' Sr Pl'f"'idente t,"nh:l -"""ll-; ,"0 o 

Não é amigo da. classe trRbaIhado~ ise!'~. Ent~tanto . .ia., o Padre Vlell'a I Ex:~ Um apu:·te? I tlt'ch;em~ ;m div~l"~ p li~: ti'l'" á !:i 
Ta não é seu defensor. nã.o tem cre· estImulaVa 03 pregadores a <lUe. nã,o .• d • -.. ' dA·' ," : I' • ,. 

de'llciais parA talar em seu nOme quem I esmorecessem na sua prega~ão, atn· O S&t. LEITE Np;TO - p-018 tlão. I N' p;.mce~atlca.-e a Ic r:a~ t~-::C:t~ .L'~", 
t · J ! fl - ~ j • 'da ". n" doserto E' mlst- pr-.r • ao Vi um to que "?"r ....... -.e ex o . f'.~'t'" 

e5 lmu a a .r: !iça0. 1:1 aro go, e re!t!- q A V t'" .' IO~ _ -"", O SR. AURÉLlO VIANA _ MaIs que, antes de ser- feitr a R-.-:'O-lí,:,( 
ment~ defen~or da.. cla:5se trabalhado· por ~e2ee at.é gritar. t: necesârJo ter uma. vez V. Ex~ pronuncia d.'N·Jr~o A~rá!'ia, fÔ5!le orga.ni7..aà:> o:n pLno 
r:: tooo

f 
aquele que .s~ opPe à ev,~~: I a .:Olngem de defender O que se lhe de grande importância.. M -palavras ?reestabele::ido e com .a ('co.}?r::t .. ~o 

ça.o gaJ.opa.nte da lllilaçao bl"3S11el atle ur:1 ser a. verdadc. . de V. Ex~. devertam .servir de m().. deu Sí:'US melhor~ técnicct!.. Não ~90 
ra. Sr. P:e.sidente, sef que o J~go de Uvo para. UIDà mzdJtação 5Ôbre 03 planC3 escritos em e:mfl, da po:ma 

E' por isto que consider(J um dever vaidade é muito grru.1de e Que as c::m· problemas: de que trata, Não pensa e?oo G.:!lprazer dos qu~ qUE"'em f',1tr 
fazerem uma trégu~ neate nno de didaturas jã estão na rua. confio po~ V. Ex~. entretanto, qUe se ju.stifica c:1mpanha. pÓlítiCa. Reforma A'tr~4 
1964, tõdas as correntes poIiticru; - a.s rêm, sinceramente. n.aa reservaa de a. inquietaçã.o, a, intra.nqüilidade por r'a;' p:rottlema. t'ério, é p:ro:'!rma ('l"n_ 
que npoiam e as que combatem o Go- protundo ptarlotismo dos brasIleiros. qtle ntr.ave:-sa o Bl's.sH, atuo.lmente? ltfico. é problema. t~:::n'éo ccm~ {> 
vêrno. Ficaríamos, assim, COm auto- ~ em nome dee.sas reserva que ora. !a~ A inquietação é con.<;eqüê:ocfa. é o erel~ ~)toblema ed.ucac\onr». E nSiD w.'o, 
:rid:ade ba.'ita.nte para.. e..~gi.r que o ço um npél0, mencionei em primeirO to de uma. ca.usa. O povo bras·lelr-o Sr. Pre!jdente, até Q mOIl'le!l~(). a 
Executivo leve avant-e imed:-.tamente, lugar, aquêle que V. EX'., CItoU: o está cansado de esperar e deu têmpo, elaooração de um -plano ne-st'! ~~n. 
uma obra de saneamento fln;l11ceh'o p:-ová.vel candidato do meU PartJ.do, o em uemasia, aos tens legLsladores, tido. plnDO qUe lo:'~rru'ia êxito. 
dt::te pais. Sem êste saneamento pre_ Sr. Juscelino KUbitschek de Olivetra. 8.08 seus Chefes de Estado pa.ra for- ,~ 
11minar, estaremos impo:;õlbilitados àe Referi .. me aos demais parque. !l ~an. multu'em, equacionarem -e re .. ,olve~ Sr. Pretddente. p.or do q~~e n.:.<l 
re.soh'er qua.lquer d<ls uo~os P1;l>- didatura. deste s6 poderia ser â re3w- rem M prohlemas Que envolvem &Sjtf!T Reforma ~g:rária (> termo':. Iltn'l 
blemas. t!ll1te- de um en.tendimento entTe t,o~ grand~;& caus~ naciona.is. As ref~t- Re:orm~ A3r~n~ q"le frncaJre. ~H~~,'~ 

Vasconcelos To.rTes _ doa os candidatos atualmente la.nça.- mas la devenam e.sta.r sendo l'eall- ao nnen. ~ m8~OlJa do povo-. bra., .. ,_ ,r) 
O Sr, Per~ dos.. zadas há m·.dto.s al".Iõ. Lel1lbro~m'E! a uma s:tuaçao de v~rdJl.dCl:O de!:I>F. 4 

míte V_ EXB. um aparte? de ter lido, tmm livro L;'\lpo:rt2.ntY::.si- pêro. 1 

O SR.. LEITE h"'ETO - Com mui- Quem fiat1e, Sr. Presidente, $"2' r\"'J. mo sóbre o Bra.síl que há mais de ~o encerrar as m, n.'131'i' pa!2 r~.-~, 
to. p!·azer. rante uma. trégua, OS bra.sfIeitos, if-lS- cem anos Hendeh~an ::fe:b.ra:va seI pOlS Já otmel b;!st!!nt,. temp." ao .e.,?4 

pirados por Deus. encontrariam um llecessá.:r:a. a. refo'nla. aD'rária 11~te I hsdo, quero de~ar "' In ~=~,!rec {Oo 
O Sr. vasconcelOs Torre! - V.Ex:a. c:mdidato apnr.iguador das paixões l)aí.s; Se ela não vieS,.<;e, ê;te p'lis. qm' :rue !t$ re.."POn~abI1!~ade ... quI' rl'!c;"en) 

cOllclama a uma trégua- polítlca. bt9sUelra..,? export.ava. gênc,;'os- dI" Pi'me-h'l) ne_I,ô:,re G ExecutIVo ~a!) a."õ- me~l"1S'; o:.:.e 
Neste instante, em que a agitação pO- Sr. Presidente, dizia eu que o 00- ce,wfdad. ~",",.j. • .... "'florl.· jr.., "nm sói')!'e o t.~gjslath·Q: lt"i'Y ... ~ t:;'!"l1 
lítlco~partldári.a já es:á nas Tllas - vêmo BrnsHei:-o. o IDtecutiv.o e o (.e~ ~ • 1',........ ""'''r v

' ,,~. 'd~:J.ti('a !(''',::cn.52b'l'd-'df' pF'l·::.ute Q, 

V.Exa. é o pri:meirQ a reconhecê-lo i l?iSlat.lvo, encaram no tnomento. -pro- r.sto já 'acont.eceu. , oph!iã.-o pública naclonnJ. 
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! E' neceS3lÍlio q~ ree.L'llente J)I\.,s.se·l .. sr. P:-esidente, e.s~as .. mínha.a Não vejo, neite in.shtnte-. oomo de- pOIJ:' esca.s.:ez da. mesma e-nergla elé .. 
IDOB da dou,trlnaçao, da pregâ.ç-ão (considerações de diletanté .sóbre .. OO1á-18, .. l!t\o ser com uma. medida trica, 
para as real1za.çôe,s cMOT~taB. Vamos '.sit.uação brssileil'a, fazendo r.lma pu- drástica. - a encampação dessas 8Dl-
. elaborar um plano com a ajuda. do.s I' gação no delierto que é a minha sina.. prêlas. Mas, quando se aventa o 83- Congratulando-me com o passo de
ilomens de ciénc:a, com a. cola.bor~. Preguei DO deserto durante dezessete sunto. utnQ. celeuma que Se levante., cíBivo pare que o pNblema. ~eja fron
~ão dos técnicos, dos espec.ial1.Stas. I mos na. CâmaJ:a dos Deputá.dOS quàn- uma. onda. de interê.sse surge tão avau;.. talmente encaratlo cOm a coru5truç:\Q 
Mas um plano de conjunto, um Pla-

j 
do, desde o primeiro momento, l'ei. Saladoramente que ticamQs, Senhor da usina de Sete Quedas. quero ma

:no globa.l, não um plano .aleijadO, saltei a nece-s.sidade, de n~o 5e, per- presidente, à.o; vêzes, como, vozes Iso- nifestar a minha repulsa pelo proce
que não leva em conslderaçao todos mit:r que a eccnonua. naCIonal fôsse Jadas, impossibilitados de levar de dimento da Light e da BGnd Qnd 
QS' aspectos do problema, uma plano 1 su1'ocada pela. inflaçãQ galopante. vencida. a política que, neste instan- Share, que aumentam apenas suas ta
falho no campo da educaçãb. En- Esta infelizmente vem se acelerando te, lnteresta M Brasil, a nacionaliza- rifas e não cuidam de ampliar aS 
f'ndo que em qrlalquer reforma que de ano para ano, chegando a~ pon.to ção das emprésas de energia elétrica. sues usines para. a mellloria das con-,~ t d' sem . • dições econômicas e também /lOciais 
se queira fazer neste pais, em que de ÍOl'çar-nos a ornar p~VI el1ClaS uma expropn9..Çao violenta, mas 
.tanto se fa.la de revoluções, s,. pri~ enérgica. s, hero.'ica.s, ou O p.als e~fren- dentro dos têrmos da. lei e da Cons~ do povo; porque, onde há eletricida .. 

d 1 t
· t·t ·'0 d . de, há, nece.5sàriamente, uma imbrl-

m.'~'a revolução seria a e uca.clOna. ta. rá. du.,,_ calam.ltosos, A.l, en ao, a 1 Ulça , po- eremos garantu' ao PVOQ ~ tê h t II d t -r·I··j d . cação entre o econômico e {} facial. 
que .stá por ser feita. Mas a oJe mqUle açao sera genera 'za a, f.\s a.. .... Ml en'O aqul o a. .que tem ire!to, _ t 1 t é 1 t E no entanto não desenvolvem esfor .. 
_ tenho assinalado isto vAlias ve .. 1 belseendo comple o ca,og e anarqu a. lS o ,energla. e é nca para o de.sen- çoo no sent:'do de dotar aquêles ,três 
zes _ não apareceu no Brasil um sr. Presidente, estas as palavras volvimento do PaiL Estados das condições técnicas de ele .. 
esta-dista realmente com a vocação que ... ~ueria proferir nesta dissertação Já não quero falar do la.do bem tricida.de indispensáveis ao seu desen_ 
de f9zer_ a grande revolução educa- de C!Ile,tante p~rante ~ Sen,ano da comprometedor dessa. jmprevisão. que volvimento econômico, 
cional deste pais. p~sam fugapnen- Republ.ca. (Mv.tto ,bem, ~f!lto bem. I foi a falta de assistência às po ula- . . 
-te pelo Min'stério da E?Ucaçao ou pc.Jmas. O orador e cumpnmenlado). I çóes rura.is do PaíS, Essas emJêSas Era o que quena dIzer, Sr, Presi-
pelo Go:vêrno da RepúblIca homens O SR. PRESIDENTE: nunCa quiseram levar para o interior dente. (Mmto cem). , 
q.ue ~ogltG.m ~e problemas educa- os seus fios de alta. ou baixa tensão, O SR, PRESIDENTE: . 
clonaI.';; jamaIS passou um que se Tem a, palavra o nobre Senador Instalaram-se apenas nos núcleos deh-
empolgando prof'mdamente pe.lo pro.. Aarão Steinbruck', (Pausa). samente pOVOadOS, . visando única e. Tem ~ palavra o ,nobre sena~or Vi. 
blema tivesse a coragem de lI~augu~ No estâ pretente , exctusivamr.nte o rendimento fácil e I ~aldo Llma, !los tBrmçs do art., 168, 
l'ar, de iniciar aquela revoluçao de barato do imt:scriminado aumento de § 2.9 do RegImento Interno. 
que ,realmente neceS?itamos c~m ur- Tem a palavra o nobre senadOl' tarifas. . O SR, VIVALDO LIl','IA: 
gêncla _ a revoluçao educaclOnal. Vasconcelos Tôrres. . ,., ' " , 

Sr, presidente, isto me f,'t.z lem- Velemos, S •.. PlesIder;te, se nes\a I (Le o segumte dtscurso) - Senhor 
b:rar, agora, que há poucos dias as. O SR. VASCONCELOS TORRES: ~ora, em q~e f<?fl~emos tôdas e~sa.s dl- presidente, seg'ue nma individualida-
s'sti em Sergipe, com a presença do (Sem revisão do orador) - Senhor flcu}<;ades e posslye.I es~ta.bele~el' uma de dos meles juridicos do Pais aos 
51'. Ministro da Educação, o inicio Presidente, 51'S. Senadores, o triân- J oht·lca CIZ eletl'lÍlcaç ... o, cUJa base pampas gauchos, integrando um.a lu
de uma campanha meritõr:·a. Neste gr.llo industrial brasileiro, composto ~e pa.r~ce assentada, com. o encon~ .lida .. , comitiva de magis~rado3 que 
país de mais de 50% de a.nalfabetos pelos Estados de São paulo. Guana, ~~ hav.do entre. os Pre~ll~entes do pe.rt,c1p-al'ia das Eolenidades progl"a
sempre sustentei _ Q.uando relat~r, bara e EStado do Rio, enfrenta neste o.~ pafs.~ daquele,outro sltua~o na madas para.o "0"1a da Justiça". quan~ 
do orçamento do Ministerio ela Edu~ instante um terrível racionamento de ~c.a dos ll~S parana e pa.ragu:u, p3.- do, após notada presença nas reuniões 
cação na Comi.ssão de Orçamento da 'energia elétrica. Esta- anomalia, a. a o. a.pr?ve\t,,~n~ent~ do fG.bulo.!;io po- e nos encontros sôbre 0.3 assuntos de 
Câmara _ de que os problemas fun .. meu ver, decorre da. falta de previ:::ão tencraI hldre'..,ll'lcQ ce Sete Quedas. Direito e cem a culta. .:ociedade sul
damentais de ensino .primário, de das emprêsas produtOl'as de energia', Pena que ês.ses entendimentos UV~- riograndense, em cOntraste imprevi
emino méd'o e de ensino superior, que. neste país, cuidaram e cuidam sem tido o caráter de .surpresa que, sível e doloroso, os seus dedica_dos fa~ 
não eram convenientemente t.r.atados, apenas da. polít:ca tarifária, dos nu .. no meu ent~nder, não te justificou. miliarea e 'os estimados círculos de 
racionalmente estudados pelo Mlnis~ mentos sucessívo.s nas taxas de ele- A nação brasileira poderia t.er sido relações de amizade recebem de volta, 
terio da Ed'lcação e Cultura, Quan- tricidade, negligenc:ando, criminosa. informatl.a anteriormente dêsse enten- compul1gidamente, um corpo jn-ani .. 
to ao ensino médio devo até infor~ mente, o estudo da capacidt1;de futu- dimentó histórico, para que os nossos mad0, cuja v:da se extinguira tl'àoj .. 
mar que .quando 'comecei a. relata·r o ra de consumo. detde o momento em engenheiros e a nossa. arsesoria téc- c8mente em solo paran-aense, b 

.orçamento do Ministério da Educa... que foram instaladas.' A demanda nica. pudessem comparecer e debater Acontecia o lutuo:o acidente na 
ção e Cultura existiam, apenas, ver~ hoje, e já o era ontem, tem sido .sém~ o assunto com o representant.e da~ manhã de um domingo, lJrecisamente 
bru consignadlfls ao Colégio Pedro pre ma.ior do que a potência instaA quêle E3tado vizinho que nâo tem as dia 15 dó mês passado, quando esta 
H, na então capital da. República. Iada, Vemos que a Companhia Ligth condições ~conõm:cas do no:so, mas Casa encerrava o ano legislativo, 
Lutei, pleiteei e reclamei ne) Minis.. e a Bond and Shal'e, citando as duas dará sua contribuição para que com surpreendendo e emocicl1f:1l1do t.odos 
tério da Educa.ção e Cultura; não principa..i.s, não prev·ram devidamen- o nosso capital, ~e venha a construir quantos conheciam e admiravam & 
fui atendido, nem fui ouvido. 'I'o... te o seu tempo. o q'le iria. aconte· ali uma usin::t hidrelétrica que torne- 'nteligência e e. lucidez de mu probO 
meL então, a. deliberação de, num cer. O resultado é êste colapso ener. cerá cêrca de 10 milhões de kw, Po~ e eficiente magistrado; um dos lum!. 
projeto que 'se' transformou em lei, gético que, no meu ponto de vista, de ser _ a cen~ral fornecedora daquilo n&res do Tribunal de Ju,<:tiça da G,ta .. 
criar o Fundo Nacional de Ensino" tem muito de crimino~o, onde há que representa um-a verdadeira "fo- nalJara, 
Médio que vem pos.slhilítar o romen.. ímprevisão, há crime contra o povo. me" de eletric:dade do p"OyO brasilei- , 
to do ensino médio em nosso PaLs. No instante em que o 81', Pl'e~i. 1'0, organízando no :ul o que pràtica.- Ainda, à. noite, do fatídico dia. 
tE se não está. fomentando melhor dente da. República, se entrevista com mente se tem feito com a Usina de quando os .seus re:ws mortais já eram 
é porque, infelizmente, ,'ár·as vêzes o ~esidente do Paraguai, pa.ra o P-.1ulo Afonso, QUe já leva a sua pro- aguardadcs, cOrriam desencontradas 
Os seus principa1s objetivos têm sido aprove:tamento do potencial hidro- dução 303 rincões mais distant-es <:ia as \'er,sões acêrca dos ü1stnntes dra-
detrll'lpad08 pela politicagem. elétrico de Sete Quedas, vem a pêlo Nordeste, ntravessandQ à, vézes cêrca mát.icos vivido3 em Foz do rguaçú, em -

. ' _ êste comentário. que deve ser feito, de 500 ou mais quíIómetro.s, para le- QUe se sacrif:cava uma ex'~tê:ncia 
_ AgO!,a. o Sr. Mmistro da Educa~ numa. crítica causticant e sem pie~ var ao cearã., ao Rio Grande do No!'- audável e promissora, com tão larga 

(:ao inICIOU uma. ca.mpanha pela erra. d d e 1 te 6. Ala oa aI· d fôlha de serviços às letras Jurídi ..... s 
d

.cação dQ analfabet!.smo T'm como ' .~ e, a. essas I?mprêsas a.bso,etas que ' • g 5, que a energIa e Que ""'" 
1 .. " ...,. ' nao acompanharam o ntmo do de~ tanto ' carece a PQPul~ção brasileira, da própria Nação. 

auxlllaT, em SergIpe, o flustle PIO .. senvolvimento do país Pa a . o·d Somente na m"nha- seo._u,·nte, quan· 
fessor Pa.ulo Freire, homem de gran- . r mIm, ._X, p:'e.s: ente - e êste d "'.~ 
de 'ca.pacidade lntelectual, desejom Não é criveI que em São paulo. a é o ~bjetivo do meu discur",o - que; o Os seus despojos dasciam ao mau~ 
-de traba.lhar pelo Brasil apesar de Cituação esteja à beira da ca.lamída.. o raClOnamento de ene'gia elétrica 3c1eu da família ilu.stre, é que, atra .. 
mal interpretdaó por alguns, seu de e na Guanabara e no Estado do pode ser apontado como crimino~o, vés dos periódicos, ent.ão .'.aidos, foi 
método, realmente, pode c<mduzÍr a. Rio, os mesmos faros .se oo:ervem. pela falta de previsão das f;mprê3as po.qsível conhecer. embora vagamente, 
qualquer resultado: educar o homem Os cortes de circuitos ou a. p3J'.a1i• concessionárias, Não sei me.smo se, o trá.gico ~cidente, ded~cando à expo~' 
para e. democracia, como educá-l~ .2i..1çAo do tornectmento de enttgla. atrás dE'fSa imprevisIo, não exi.~tirá nenClal f _gura desap'lrec:da éxpres
!para. o extrem~mo. DependendO, não implicam em decrésc:mo ta.ri.~ um interésse oculto, que cumpre in~ sões da mais sentida homenagem. 
como tudo na vida·, da orientação fário: pelo contrário, em plena. crise v~tigar, para que a naçã.o venha a 
que se der ao problema. O medica- os aumentos das taxas de e!etriclda:- tomar conheciment.o de que 08 dire· 

De 1'0 Globo" extrai-se o nct!ciá .. 
rio adiante, que divulga as prováveis 
cau~a.'l e diz bem da trajetória de 
uma vida consagrada, tôda ela ~s 
questões do Direito e à carreir~ da 
magi:Stratura: 

menro pode .se tornar veneno, se- de se verificam a cada iru;ta.nte. teres dessas emprêsas não pretendem 
~undo .a dose o:u má aplicação q"le o~t.ra coisa ~enão realmente cria.r d:-

h d Lo f t 
Não é a·p.enas a p.araIizaçã.o indu.s~ flculdades pam o n~sso de3enrOlvi-

se I e er. go, as aI as, as la. irial que, pOr si só, é de grande mon .. mento econômico. 
cunas não são do trroce,sw, AcreditJ' ta, e causa prejuizos imenso,:' à eco~ 
que o sr. Ministro da. Educ·ação. com nomia do Pais, E, Sr, Presidente, a 
1t. colaboração do PrOfessor Paula nossa complacência para com eoSSas 
!lITeie, poderá prestar relevantes ser- empresas que nã.o reinvestiram, Que 
'\1:ç.os a. meU Estado e a outros onde não aumentarem a. .'ua capaCidade de 
e. campanha será in1cí-ada. fornecimento de energia elétr:ca e que, 

o que· quero, entretanto, dizer ~ 
que problemas comi) ê.ste não pOdem 
.'l-er tratados com do::es homeopáti

multo ao contrário, principa.lmente as 
du.aa citadas - a. Liglit e a Bond & 
Share - remeteram para o exterior 
lucros extraordinários cuja importân. cas rotineiramente. . ela ignoramos, porque há- verda.deirQ 

Os probl.emas educaClonais no Bra. mistério, um indeva.ssá.vel véu em
til SÓ poderã<J ser equaciona.dos con:o tôrno dessas reme.s:RS, Se essas em~ 
"eniente~ente com um impeto revo· \ prê~as agissem no entido do interês"'e 
lucionM:o. DIgo isso ,perf-el-tamente ; brasileiro, esSQ lmportânc"ia '·poderia. 
eonvenCldo de qu.oe, pelos pro:ess&. I a.qbl [er a·p1ícada,. evitando-se este. cri
rotineiros, daqUi & vint.e ano· aln:la Ise que. ta.n«>. pr(!.ludice. a economia. 
fstarem08 mergulhad-o.s no. ana1ta.be, dê~ses ,três urande" msta.d.<l.s da FEl'-
ti&mo. . '" -.. ,. d.eraç~o. . . 

,Estou o~upan':o a trjbuna para ma~ 
lllfestar e3ta minha opinião e ao meS:
mo tempo t.razendo as 'reclamações da~ 
populaçõer tluminen.se.s, guanabarinas 
e paulIstas, EstQU ce:'to de que êste 
pr(}te~to_se f:.!z:a necessária, princi
pa1nyente aqui em Brosilia, neste e.:, 
baJ)Jamento de luz, pOdemo.s bem 
sentir ainda com ma'.s evidência a di. 
ficuldade que aquelas pOIlulaçôes en-
frentam. ' 

Na Cnpital da Repüblica. pelas ruas 
extensas E€ ilumina a veg.etação ra-
1-a: o cerrado tem luz· foofor~cente' 
8S ma:ore.<; distância.: sem casa e .Sf'rri 
g~nte, tém E:em.pre·um poste de n~
mmaçs.o, enquanto n6queles ,out!'();S. 
luga.res a. ~ão~de-obl'a. náo le. utiliza 

. , 

Cur:tiba.16 (O GLOBO) - O 
Des~mbargador Eduardo Ei2píno. 
JIJ. Filho, do ~'ibune.l de Justiça 
da Guanabara. morreu Ontem a 
5 minutos de vôc de Curitiba, 
para onde era transportado após 
t.er sOfrida acidente em Foz do 
Iguaçu. O magistrado havi<OC 1do 
a Pôrto Aleg-re, com o\lt.ros de
sembo.rgadores a fim de partici .. 
par de solenidade de "'D:a da 
Just.iça", No retôrno ao ,R:o, fi-:
cou em Curitiba par.!l vhta:r RI. 

. cataratas· do Igue.çu, ,onde foi 
sexta~feira, Ontem. q\l911do ·la 
Voltar a Curitiba, pe!'deu (I aYf(o 

.,. \ da' carreiro. e frehll- U"U" t:ixl .. aé· 
reo. :Todavia, qu~m(t<i la. ·embar-
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que o~ interê..~5e.s e BS ncccs~iôa", 
de.'] judicial.o; da Un ilo lhe otri .. 
b1.1Í, dt:\.5 comal C2~ do ln1.F!l'lor de 
todo o pltis f< dll~ c-o:JitgJs oj',ilt 
I:.tio chamados 9. colJboltilr na Jus .. 
tiça. EJE'iiOrRl; 
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l'es aOs 4dos m?m.õro.,; dos Tribuna}1"! êsses decretoo atingirão 350 mil pes
Regionais do TraLalho. Evldente... ~o:.t:;,. V. EXIJ. acha que os cofres pú
mente, deve!'i~a tel;mi~ar, êsse disCU::EQ, blicos estão eui condIções de sofrel' 
qlle agora nau vou ma;:t prenunciar, essa sangda 7·-
1l0l'que V. EXIl. já êstã marcando 
cOro sua pal·lvra. brilhante o ep:~édio 
nos Anais tio senado, congratulo-me 
com a median, 

O SR. BEZERRA NÉTO 
V. Ex~ deverá fazê-lo, p.ois 'o' decreto 
em si - 'que hiio cheguei a ler' e que 
deve· ser apreciado noutta: se&ao, 
com. In'aior !fr~qW~hcia - V. Ex1,l de

c

• 

verá 'convir constitl.Ü niJ.téba de 
grande' irhp,ortânéia para idios nós, 

O Sr. ·Anlôíiíb . carlos' - Ac!"edito. 
nobre Senátlór; "que. denh'o eras atri. 
rouições do Poder Eiliú::utivo,' o de
creto terá que ser ê3te. 

'i 

o SR. BEZERRA NETO 
NEo. d~cuto a oportunidaqe. Quanto 
à inconstitucionalidade. acho que 
e~sa alegação nãp cabe. O Govêrno 
Federal não invadiu a autQllomia dos 
~tadcs, por qUe condicionou a prá~ 
tica d€5Se decreto a convênio de Es

'tado para tstatip, dependendo c!e um 
dêstes solicitá-lo. 

próprio servidor púb1:co, desil3uai.1n.
de ~i"itar.te como esta clama pOr p:o
vid~:ntias, espera temédio. E nós, l'e H 

presentantes do povo, e.;;tmnos fC(.!l
liza-dos como mll dos ~'e.5p(;nsáTj~is 
Dor -e::Za Eituação. 

que o deqeto co:nstitui um paESO COn .. 
creto para todos que lutam a favor 
da fetleraliz.J.ção. O primeiro pasoo 
foi dado com a emen:ia. constitue.onal 
que j!~ se encontra elU tramitação na. 
C~ara dos Deputactc:::-. 

\ 
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te est.abelece diminuição moral Pil.raJ Requerimento n~ 4 de 1Q 64 I hoje. Que o .tat.o. f.~l'Va.. de exemp)(} 
o Ju;z de Dü:,eito Estadua1. Nf!u há: .,.... para quando () Mm stiino d~ Re.ll-
qualQuer dúv:da sôhr~ lao. ti E' lid.Q e apoiado o segu:nt.e: ções. Exterwres ncs ;:;O!icitM a desig-

. '}. ' 1" naçao de UlI1 grur;o de Senadore.s, o 
O Sr, Anl?t:to CarlDs - Nobre S(-: NOS.}ClmOS ,do art. _21~, e~a Q.\ fat(.?.rrtús a tempo. O cC~"';::-a ind:cado 

nada!", de~e.'ava compl~tar o me,-l d~ ~',5J.menlo ! .. 1.l.e1!'no. re.l~e,ro t.a:-~_ I tem ~od03 o.) titulO;;, t5.àIt,s' a. credcn
ap:;,rt:! .. G!uar:t.o à pr;.,':ilção. at.jtud~. ICl ÇO-o nos, ~n::\l.S~.Gv SensCí.?, ~a~ ~?.- ,CelSo Acl:o, ea:'retan.o, q',:e !icarfu. 
p!'onunclamenu~ do &nado[" AIO,VI';}o ta: .~roca(la~ :Uv1 7 os.tre.slden~:~ do i mc.:- t>m pnsl\ião lllU't.:J ~:,Quj.s ta ao 
d~ Carvalho, nM tenho a menor ou· ) ~~.:\.sll, e da FJ.anp . .so~:~ co:w.,_ do I de..~!gnú-lo 110 dia em QUe j,J.<;ta Jente 
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Vi.CWS:o. em rumo únit:'1, ~., 
P ~·D~'et(} ie Dt;creto Legl'l'l.::\ ti" ... 
n.a 14, ch ISô3· In.1? 5-B, de lfJJJ. 
r.a Câmara t, que aprova. :)3 tc?~,..'t 

d:1 Convenção relativa a, o:,{)r,<:~ão 
(ie'> t!'ab~Ihado!'es contra rodY!r;)~';"t 
lr.rl!z:!nte.<l, a:'.otada p~:a. Ccn ... 
fe énc~a Intern'.ic-oD31 d;) Th1.J ',. 
lho. em Geneh:-a, e d~ cr.m"'n:,2 () 
para nV;!"1\O pal'chtl d~' .Jr mth

;. 

çõt~ ajotada.~ pela. m2~mi' Conft'. 
reveia, tendo 

. vIda. S. Exa., ~embro da Coml"..,,~IO I pdmelTo para uma V.S;La. ao ~ra,~l, a Reunião tsnnina Oi set:, trabalhos, 
de Serviço Públ,co, qtlando apre~(,n.! o 9ue repfe;ent.a oU';1 alIvIo, na ~en~a.o \ quando ela começou na segunda-reiral 
~I a emenda ln.a.nltt~tou.se contrà.· eXl.sten,te, _até 3.,0. a, cntle OS doLs I em Bra.-;flta, e hDJe culmh:!1 com uma, . 
rkmente a ela em virtud~ do 8eu Jf,. povos u-mROs. . ' ! recf'pção do Presidente da República 
peclo con.:.tltucional. F.i'i.~O~I, tct-!avi~., Sala das Se3sõe.~, em 24 de j3neiro ac,s chaJl1ad~ "e:cperts". t{overnarneu- pareceres !avorávels. 'Iof, r:lme. 
q11e e1a vinha &lender a uma neces~ de 19&4. _ vasconcelos Torres. ItalS em pt>lIt:oo de come:::cll). r08842 143, 8it e 843, (Ie t93J, d.aa~ 
bJC\.ade. Mas a v ...... dllde 6 que eU ..... .0 '10 C07msso!:!s 
autor da emen'la, posso declarAr ~e.-n O SR. PRf:SIDENTE: Y .. Exa..:,. me oes~ulpe o ,reparo, que _ de Ca1tsf;!ulçâo e Ju.,li("fI: 

'I d t. &l ' • poderIa nao ser feIto de publIco' maS, 
exageros e .sem ,. S~ e es:u CO~~_- De acôl do com o Parngl'afo unic.(), I paTo:\. que amanhã. o Senad!l se I PC' sa - d.e Lea:~:llf.ido Sceta.l; 
t~ndo um.). levlannade, que o •• e- do art. 202, do Re:?,lmentc Inverno, cobrir de po siveis Cl'ít cru::. é ql.le, acel- - de RcL:.II·oes Extenore~: e 
JlaTIo do Sena1.) ~id~u uma gr&n~e a malélia. con."t.~n~e do requenm€n~ I tando a jru;tü designaoao, ãlgo também - de saude. 
;;pOrtunlda~e de ~,.,tejn~er a f.NIe PJ'?-I to será .sulJmetjda à de!lberação do que ela. t01 felta tà.rQ.tamin.te, Erf! Em (h'cus.."~o, 

.t.ma, e n\ () o _e .. Htgat a ,~mené}a 'thená:- {) na Ol.dem do Dla d3. ses ão I todo ca,sO, resta. ao Senadc o consolo, ~_ ~ , 
lncr>Ilstltuc.onal. .T~IJ,..O a.s.s,m que ordmana. segumte, Uldcpend~ntelJ1en __ de não estar ausente ao I~Jnv:re ao I Nr!.:) h~venco ~1.1em pe-c~ "\ ,", ... ~~VH3., 

/1'IPIOVO\l ~ E~~rest.llno. Oornp'I· . ..,OI'·o I te de pmecer da. Com:s.são D.retol a, \ charnarnent{) que o Ita-nfl."a'l lh~ fn»' f'nt<;:n'31'e', D dl<:Clls'5ào IPtlll."O I. 
C Oiitros ~1SPD:;IUVOS cbJet? de 1',n~011- \ Sõ'ole a mesa p1'o;eto de resOluçãO! Agora, pOTém, pl'àt:c 'ment: o ~05-~ I Es"f! t':1c"'1'rad:-1 '\ 
d~ apre~~Iltadas,' ou etha~. ~:",r:'o, de autona da GOIn!.::.são Dll'etora que J llustre cOlega nada maIs tem n faz=f, \ - _ ~ • , " 
à~pcs~~lvo_ que ,~era01 nu P_O]i_.Q ::l~a I \a1 ser 11do pelo sr, 1'1 Seoe:únu, nem ha,'ena tempo p'J.ra. JSW PO»qü" ~ ;;Ctl~.,0 lj;Y.;l 8d~ada per [a1 J de 
Camrua, sem. entIar no exame 00 ~L_ I, :t confel'ênch1 Já c tfi oor e €'P 'ft.. qU01 um 
pect'r> ccnstitllcW1Hl.l. FOI n~Else seu- E' lido o tiegumte: F' ti· ~ , s • ~~, •• , J • 
Ude:. que eu dei o mell aparte ao- 110~ fosse a

1
·es!gnaç

t
"o feüta. ,..:nn s~g\ln:ia-)\ E.<:ttí e ~;t,.)\dl1 fl m'J.tella d.l CI1QP.nt 

" i B N ~ 1 ProJ'elo de Resoluca-o eua, ,a la.-; mUl o acer a~ ... a to. a es- de. d1a 

te, (I Senado, qtl~ndo reJcH~)U tlc:.'!da N9 1, de 1964 tre Senador Mello' B:-o .. >&, p01'Que le~;3 Não 116. m"l.i~ oradores In C!l+u.õ, \ 
b:'e ~ena( Of eze:'ra et?, ",'J"t meu- .' colha, mU to no~ lJOderra Ulzer o lls-j" , , 

emenda que hOJe ~~"cproclu.zIda qtla:;f' if"'r conferêncf u a consídel' It -
que lPS1.s literis, ihtlusive a. mnue!r.1 A1)oS~nla a ,Taquígrctfa"~RetJi8o"lp().,.tante a e d ~t' ~odm.~.O.,~~l- r~~adll ma:">; hr:V[ndo Que tl"lhll V"ll 
<le os Esta.dos se hnbilitaroem a. l'e~ ra! Alérnda Tnvehno no cargo de La'tma para Cl.':i en lno~ a .. l1e.1C!.\jel1r:e(rar IJ f..e-~!~{l ,o.es.g,n::l.ndn 1,)1<1. a. 
ceber ê.sse tlUxUlo, é mals 0>.1 tI'.e-n.o.." .D1reto:-a. P!.~l do quadro d..Q Se~ , proxan:l- a .seguwte 
equllo que eu previa na minha etnt'ln- cret,:r,rta dQ Senado Federal. V: Exa" Sr, Preúdent~. me desculpe 
da, o Senado não rejeitou te'l('l.O em O senado Fede1'a.l r"solve' ~ s1n.cetldade dêss.e rêg:~tr<..), ~U~ \'Y,\! 
vü .. ta. _ ressalvo, a posi~-ão d{) ~ena· - \;;, a gUlsa de rep..<l.ro. (.lfmto )em). 
dor AloY~"lÍo de C~rvalh~ - ~., re- • Artigo único, E' aposentada. nos \ O sn, PRESIDE:\'l'E: 
jeit-ou tendo em vIsta a moonst't!Jclo- t.et'mos~do art, 191, ~ 19, da, Con.s~ ) 
nalidade. pe-rmit-{)-me diz,er isso com tih~iÇáo Fed.el'al, combinado com 0..<; A rPre<jctê-ncia acolhe as ponderações I' 
eegural:1Ç9:. Rejeitou por outras I'a- a.rtlgos 345, Item IV e 31. § 4\' da. Re... de"\., E~a. 
~ôes. Dezesseis SenadO!'f::! vott1ra111 solução 119 ,6, de 1960 (Re6ul~mento Est;- f~Ud? a hr>ra da E '.J.:!Uen~~. 
fa.voràvelmente, Mas, em faCe da ma- da SecretarIa) no Cal'go de Duetora, Pa~e.a_e a I 
neira como foi votado o Projeto de PL.l, do Quadro da. secretaria do OROEl\1 no l)[A 1 

o li n E!U no IH,\ 

1 

Ses:r.o ele :5 de ,ineiro de 193.1 
l "1. 2nll1da -feil'a) 

Yot.."1ção 
(tOmento àa vencirnent-Os, e qUe a::,nl 1 Senado FederR~, a -r:a-::<Ui~l'aia~Revi.. , " , I 
incluímos o Empré'sUmo Compuls6rÍo sOl'a, PL2, Alclllda 'lnvelmo. CO:\lPr\RECEl\I J\I.4.IS OS ~,," I,O_, Vo!aQ3o, "Dl V:u'no único. do p ~' .. 
e outros di~pomtivOs de constituf:!O- J1,{,sti'i"ação RES' SENADORES: I jel.o ·de DCi;ti:-t.8 Legi'i~atúo n'! :'W 
naUdade discutível, é Q.'.le eu me r-€l- J .., JOsé G1Jioma.l'd. I de 1963 1l1 ..... 2J- A-S, na Ca;::.;1 de (, .. ": 
mito dizer, não pa.ra criticar o Se~ A ComisoSão Diretora em ctuTIpri... Oscar Passos. \ gem) que a~ tova <O Acórdo Bús:co G.'3 
nado, o que seria fora de propósito, menta ao d sposto no art. 3S, alinea Edmundo Levy. 1 CocpeI[tç5.o T€CllIca. entre os E'!ta-
mas apenas pgra registrar aqu~ln c, item 2, do Regimento IllterllQ, sub· Al'thur Virgilio. ' dos Unido" do Brasil e Israel, co» ... 
1ntc1at.iva do poder Le<?;it.lativo. QU~t' mete à consideração da,. Ca.sa o pl'e- Zacha!'Ías de AssumVGão. cluído ~m Recife, em 12 de mal'çCJ 
dizer, o Poder l,egislat.1vo foi tam!J"~m sente projeto, consubstanciando a a;po... Ca.ttete Pinheiro, ele 1962, tendo Pareceres ja"úo10v. U 
fiensivel, na. oportunidade, 1\5 nece.;;sl· selltadoria requerida por Alcinda, Lobão da 'Silveira.. sob n.s. 799 800 8(;1 e 802, de HHi3, 
dades da. rnng!stl'atul'a bl'asileil'tlo. A Trivelino. A alUdida. servidora faz EugêniO Barros. das Comi'ssões: de C01lstituição e 
emenda não foi vitorio8R ma~ ho~e Q iÚs ao b~l1efício que pleiteia, visto Sebanião Archer. Justiça: de Relações ExteriO/es: de 
Poder Executivo - c aqui nã-o gntro contar o tempo ex:'gido pela legisla~ Vict.orino Freire. Eãucarâ·o e Cultura e de .Z'i.llanços. 
t!(l mérito do decreto - veio aten6er ç:ão 'em vigor. José CândidO. 
8. eSSM neces.sidtldes, através da rne~ Sala da. Com'ssão Diretora, em 24 Antônio Jucá. 
d1dn a que- nos estamOs refel'Indo. de jan-eiro de 1964, - Moura Andra- Wi!~()n Gonçalves. 

de. - Nogueira da Gama. - Rui DiX-Huit R~2do 
O SR. BEZ.ERRA NETO - A SO~ Palmeira. _ Gilberto uorinl10. _ Walfredo GurgE'l: 

luçã.o dada ao caso pelo Poder Es~- Adalberto $ella. _ JoaqUIm P4.1.rente. Ruy Cíl.rneiro. 
~utivo é considerad"a, indébita, 'in- Argemiro de F:gue-iretlo.' 
VRsão de área,", diz o nol;))'e s~n~:1or O SR. I'RESIDE?JTE: João Agr!pipo". . 
Aloysio de C:.· .. valho. Gabe a nos en- O Projeto de Re-solução, sendo da Pessoa. de Queiroz, 
tão, do Leg-islativo, l'ecuperar no:;.')O autoria. de. Comj&'>f!.O Di:-etora, n:lo de~ ErmfriÓ de 1'l'Ioraes, 
pOd'er de legislar. MaS. não considero pende de opoiamento. Será publicado silvestre Périclt'.':i. 
e.- medida' uma Invasão, senão lUnJ.l e incluído, o:POrtunameme, em Ordem Rui Palmeira.. 
ttdverténcla, 11m convitE' p!U'a que de- do Dia. ' Arnon de Melo. 
mos andamento à. emenda constitu.- Julio Leit.e. 
dona} já, em tr~mHação na Càmrtl'a A presidência tem uma comunicação Al~t!:"r~io Balb~n:>. 
dos Deputados p3.11.9. C!Ale Se realize a. fazer ao Plená.rio. 1'!!ur i c-o Rezende. 
agora - já que o problema foi ~E's. Atendendo a solicitação receb!da do n~ul G1übertL 
t.acado pOr fôrça dêsse ato execl1"H'{I, Poder Executivo, a presidência desig. MI~1.1~l Couto, 
'P{)r uma coincio.êncll1, cDTft tU\l,\a.- na o Sr, Senador Melo Braga pal'a Aayáo Steinbmcn, 
menta nos próprios anseio.<J da fedpra- acompanha-r os trabalhos da Reunião Af0nso ArinOS. 
tti~açã-O da Justiça" Então, COID?:>tC da comissão Econômica Para a Amé. Milton Campos. 
8 nós retonmr nossOS podêl'eó', J1l'n- rica, Latina WEPAL), ora em reaJim~ Benedicto V~nfl.àal'ej. 
di dos e dar andamento, cem tc.do o ção na. Capit.al da República. Padre Ca!azans, 
vlglOr possível. à tram1taçl\o daQ.uela Lino de Mattos. 
emenda, até sua final aprovl1;;2.o, p:\la O SR. VASCONCELOS TORRES: Juscelino Kublt<;chek. 
q,ue se pOSSrl federaHZàr 1t Ju~Uç,a, Sr, Preddente, peço a pal~vra :pela. JoSé Felicl.an.-o. 

Cem 1sOO. além de atendo?l'nws a ordem', Lopes da. Coota. 
uma justa asp.i.ração que dever~o.. já FJlinto Müller 
ter sido adotada quando da umf!f'a- O SR. PRESIDEI'I"TE: Nelson Maculam. 
tão pl:ocessual, nós, rom r;sta. n<>>3a Tem Q palavra o nobre Senador Irlneu BOl'nbau&cn. 

2 

Voração, enl segundo tUl'so. d.') PrO .. 
jeto de Lei do S8nado n 9 4, de lflGG. 
G,.ue liutorizp o P>oder E~:eclltlvo ao 
emitir .selos cOll1emOl\1tivos do c u~ 
queDí!enário da.. fund·açã.o da PIe az:a. 
do "Alto So1Hnões" tend-O pareeer nu~ 
mel'O 855, de 1963, da Comis~ão ia 
nedação> oferecendo a redaçao ti;) 

vencido em 1'.' tmnO. 

·VutaçJ1o. em tumo ÚJJico, do Proje'o 
de Dec!'eto Leg.sla~ivú n.1? 40, de 1803_ 
originário da Câmara dos Deput>3do,~ 
(ne 7-A, de 1963, 111~ Ca:;a,. d.e orí .. 
gern) ql.le aprova t\ Convenção Única 
sôbI'e p::ntor",~cente.s assinada eil;l 
~ova YOl'k, a 3{j. de' março de 1961, 
tendo Pareceres. sob 11S. 8il6 a 803. 
de 1963 das Comissões de: COn~titui· 
çtio e ju~'liça, pe-la cOll.';tItuciooolidH
de e j1Jridicidad.e; Relações EJ:lerio
~s, favoráyel e Saúde l'avo:,.lvel. 

IniciatIva, p..sta.remOs valorIzando o Va.sconcelos Torres. Ati1io F<mtan'1, 
Congresso Nacional, enf.l'entg.ndo fmn- nuMa Mondin. vnta{'3o, em tmuo único do proje .. 
ta1mente tôdas as campanhas neg':l.tl- O SR. VASCONCELOS TORItES: Mero de Sá. to de Lei d.."t Câmura n9 li2, de 1963 
'V1stas contra o foder LegIslativo. (Pela ordem. Não fOi revisto pelo O SR, PR€SlDE!iTE: {nq '3,,*\}~-B-Sl. na Ca~a de orig~nl) 

1nr t' ha t\ dizer (Muito orador) _ sr. l?J.'esidente, a distinção que reverte ao serviço Ativo do l!.xcr .. 
tte-m~. o que m ' que vem de ser conie~ida. ao nobre Acham-!f presentes 28 8\'.'1. Bcna~ I.!ito o 'rcnence-Coronel Rubens Ri .. 

co2egL\ Seno..d.or Melo Braga., realrnen- dores. beiro do.'> Stlntosl e d1Í outras prOl,.'j.
te, é justa., pOl'ém vem com g-r6'lde Não htrVendo numero p91'a. í1 \'ot~... d:ências. tend? PG.!ecerc3 (aVortivt!l, 
atraso). E' que a reum=:o da CEPAL ção, ficam adiadas !lS v-O!a.çõe$ dos seis .so~ ~ nS, 884 e aSa, de 19(i3 das CO ... 

o SR, PRESIDENTE: 

RA zóbre a mesa. req"Jertment» que ~e encerra ju~tamente hoje. Ctrme.c i:ll p1i.mc1l'OS it~n3 th O~dt':m d<.> D:a. mu;soes de Scgur'(1.7/.ça Nacional e ela 
{9'IJ. .ser lide pelo Sr. l.tt Se-c-retá1'!o, !na, segunda-feira, vai ellcC>l'ral'"·sd' :pas.:;a-se 110 ltem Jetlmo. l [O·inançato. 
, " 



\ 

198 Sábado 25 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) Janeiro de 1964 

I ~õ€"'. em exercício) solicitam urgênci~, 
• nos têrmos do 8rt. 326, 5-C, do R.egl .. 

Votação, enl tmno único. do Re'" menta Interno para O Projeto de Lei 
querimento nO ...... 1205, de 1963., p.e~o da Câmara n.\I'127, de 1963 que çlLsl>Çe 
qual O~ 81's senadores Artur VlrglllO 5Óbre a remuneroção de profisslO1?B1S 
(Lider do PTB). Ba~ro.s CarvalhO diplomado.s em Engenharia, Arqwte
(Líder da Maioria) e Lmo de Mat4)S tura e·em Agronomia. 
(Líder do BlocO das Pequenas .Rf!'Pre-
sentações) solicitam urgêncla., n~ 
têrmos do art. 326, n? 5-b do RegI
mento interno, para o projeto de De
creto Legislativo n9 44. de 1963, ~ue 
concede e.nístía aos membros da For
ça policial do Rio Grande do Norte. 

6 

Votação em turno único, do R~que
r!mento fiç 3, de 1954. pelo qua} os 
~lrs. Sena.dores VB6CJnc'4iidos ,Torr,:!1S 
(Lider da Maioria em exerciclo) SI
gefredo pacheco (Líder do PSD em 
exercício) e Aurélio Vianna (Líder 
do Bloco d~s Pequenas RepreJ.~t<3.-

lotação em turno único, do Pro
jeto de Decreto Legislativo n9 14, de 
1963 (nQ 5-B, de 1963, na Câmaxa), 
que aprova Os textos da Convenção 
relat:'lll a proteção dos trQbalhado
l'es contra radiações ionizantes, ,ado
tada. pela Conferência InternacIOnal 
do. 'I'rab3.1ho em Genebra, e dia Con .. 
venção para' revisão parcial da.s Con
venções adotadas pele. mesma Confe
rência, tepdo 

Pareceres favoráveis, sob M. 842, 
J4~ 844' e 845. de 19631 das Comis.'lões 

de Constituição e Justiça; 
de Legíslação SocJaI;. 

de Relações Exteriores; e 

de Saúde, 

DISCUSSAO 

8 • 
D~.sCUS5ão. em turno único, do Re

quenmento S9 4, de 1964, e~ q:.le o 
.$1', Senador Vasconcelos Torres 080" 

licita l.ramcriçã-o nos Anais do Se .. 
na.do da. carta pela qual o SenhQl' 
l?residente d,).. República. convidOU Q 

l'residente da. REU>ublica. Francesa 
})ara visitar o Brasil, e da respectiva 
!'esposta. . 

Concurso interno para 
TaQuí grafo-Revisor 

PROV <\ DE REVISÃO 
DE DEBATES 

A Banca. Examinadora de~ provi ... 
mento em parte, com restrições de> 
seu Presidente "respeitandO o julga .. 
mento técniCo 'formulado em maioria.~ 
pela Banca", ao reClU"EO interposto 
pOl' Jorge Manoel Azevedo à decisão 
que o ina.bilitou na prova de Revsão 
de Debates. Foram-lhe restituídos 3, 
750 pontos, na l1J. parte da provª" e 
6 75(} na 21J. parte, dos 53.5::0 que pl"e~ 
t~ndia reaver. Em conseqüência, ·Fla. 
nota média passou \a ser 5-0,ODO~ ha .. 
bilitando-o concorrer à Prova de 
Prática Legislativa. Está encerrada a sessão. 

ILevanta-se a sessáo às 16 
rà~ e 48 minutos). 

Brasília, 24 de janeiro de 1964. _ 
hO-

1 
Evandro ftfenães Viutm:;.:, 'Diretor-Ge4 

ral. 

• 
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MESA SENADO 
P!'esldenie - Moura .",n:!;, ;:Ide (PSD 

- t;iPI. \2 
da 13. Vtce-I;l" ;>.l11cnte 

Gama uJTB _ MO). 

Silvesw'e PencJes - Alagoas. 
VasconcelOS forres - RiO Ile Ja
neiro. 

Prunetro-Seeretárlo 
fa" cULJN - I..L •. 

SegundO .':)e(lrel.a.r-Io 
rinho ,PSD - (iB). 

Tercelro~Secretá.rto 
Sena ,PTB - AURE). 

Quarto-Secret.â.rlo _ 
nl1elro ~p'rN - PAI. 

RuI Palmel· 

O:lberto Ma-

i\c.:t.alberr..c 

pnmelro-SupJerJte - 1o.>aQutm Pa
rente - UlJN - PO. 

Segundo-Suplente 
dJD ~P81.J - :U:;/ 

rerceIro-Suplente 
Torreb tP1'B - hJ). 

G'lII.!O Mon-

Va,sconc~l,o~ 

REPRESENTAÇÃO PARTIDÁRIA 
I',\I{TIDO SOCIAL Oli~IOCR ÁTICO 

tPSO, 

14. NeiSon MaCUla0 (licenciado "em 
SUlJstHUI~'ãoj - Paraná 

l~, Amaury S:!\'a _ Paraná lem 
exerClclo o suplente, Sr. Melo 
Bragal. 

16 Nogue,ra da Gama _ Minas Ge, 
1 Zaca ['IRE de A,..ssunção _ par:\ 
2 JoaqUim Parente _ Plaul. 

3 Jose Cà nrltdo - PIa u1. 

4 Dinarte Mariz - R G Norte 

5 Jofio Agnpmo - Paralba. 

6. Rui Palmeira - _.lagoas. 

7. Eurico Rezende - E!splrlto Santc 

S. Afonso Arinos _ nll::Jnahara. 
rals. 

17. Bezerrll Neto. 

'JNIAO DEMOCB Á 'fTCA ~ACIOSAL 
(uD~) 

9, Padre CaJazans - São °aulo. 
Adoi!Jho Franco _ Paraná, 

Irineu BOl'llhausE.'n - Santa Ce· 

_s ._ 

FEDERAL. 
Pa.rtldo Libertador IP. L.) •••• 2 
P.ut:ào l'rabalhlsta Nacional 

'P. f. N ...... " .......... 2 
P a I t ( a o So~iaJ ProgressiSta 

,P. S p.' ...... ..... ........ • 
P a r t d ~ SociaH,ste Braslleiro 

lI'. S B.l .................. . 
Partido Republicano fP. ,~,) ..•• 
P a r t i d J Democrata Crlst~o 

,P. D. C 1 ....... , ......... . 
. • _ '.1·'-"" .) TI·ll hRlhlsía Rena· 

vador (~1. r. a.) ........... . 

I Sem le; ~nda 
64 

Total . , ., ••••••• >. ••••• 6S 

BLOCOS PARTIDA RIOS 
r~ _ MaIOria '39l MembroS): 

PSD 
P'T8 
zq _ Minoria (17) .\fembrosl: 

UDN 

1. Jose Gulomar Acre cem e:rercl- 10. 
3 Eugênio Barros' - Maranllâ., 11. 

2 Lobâo da SilveIra _ ParA. ts..·,ü<l-. PL 

3 Eugnto Barros - MaranhãQ. 

4 Sebastião Archer - Marttn.'"lão. 

6 Vtctonno Freire tem exerclCitl o 
Suplen te. Sr. Migue! Lln:i) '!'
Marannã{), 

6 Sigefredo Pacheco _ PÍliU!. 

7, Menezes Pimentel (em exel'cJcl0 
o Suplente, Sr, Walàemar de Al .. 
càntaJ'a,J. 

8, Wilson Gonçalve.s _ Cei.râ. 

a. Walfredo Curgel - Rio G!'ande 
do NOl'te. 

10. Ruy carneiro - paraiba.. 

11. Leite Neto --serg;pe. 

12. Antônio Balblno - Bahia.. 

13. Jefterson de Agu1ar - Esptrlk 
Santo. 

14, Gtlberto Marinho - Guanabara 
15. Moura Andrade São pal110. 

16. AMUo Fontana - Santa oata.· 
rina. 

17. ouldo Mondln - R. O. Sul. 
18. Benedicto Valadares _ Mjruu 

Gerais. 

19. Filinto MUller. 
20. Jo<é Fellclano _ 001A.!. 

11. Juscellno KubItschek - GolA.!. 
22. Pedro Ludovl... _ QoláS •. 

PARTIDO 
TRABi\.:.mSTA BRASILEIRO 

(PTB) 

1. Adalberto Seca _ Aoro. 

• 1. Oscar Passes - .... re. 
I. VlvalGo Uma _ Aro,zonM. 

I. Edmundo Levl _ Aro.zen ... . 

I. Artur VlrgDlo .,. Aro.zon ... . 

I. AntOnio Juca - CoarA. 
7. Dlx· Rult Rosado - Rio 

do Norte. 
Qrande 

12 AntônJo Ca..rlos - Santa Ce.arína 39 _ PeQuelUl$ Represenlaçôe~ <S) 

13 DanieJ Kl'ieger - Rio Grande .do MembrOS). 
SuL 

14, Milton Campos _ M:nfts GeraiS. 

15. Lopes da Costa - Mato GroSSo' 

I'ARTIDO LIBERTADOR 

II'LI 

1. Aloysio de carvalho _ Bahia. 

2. Mem <=e Sá. - Rio Grande :ia Sul 

PARTIDO TRABAL/llS'IA 
NACIONAL 

.\PTNI 
: 1. Cattete Pinheiro - pará~, 

2. Lauro :"e Matos _. S"''' -

PARTIDO SOCIAL PROGRESSISTA 
II'SI'I 

1. RaUl Olubertl - Es;~:~~o SaL'· 
l. Mlgliel C.,.;'o - RIo de Jane:ro 

PA.RTlDO 
SOCIALlST A BRASILEIRO 

(PSBI 

1. AuréliQ Vianna - Guanabara. 

MOVIMENTO TRABALlllSTA 
RENOVADOR 

IMTBl 
1. Aarão Ste:nbrucll - Rio de JQ

neiro. 

PARTIDO R!'PUBLlCANO 

(PRI 

1. Júlio Lelt. - Sergipe. ( 

PARTIDO DEMOCRATA ClU~'l'ÃO 

(l'UC) 

1. Ainlon de ~1e!o - Al'~6oa.s. 

BEM LEGEND:. 

1. .fo<!aphal MarinlJo - Bahia. 
2, S.-.ribaldo Vieira - SergJpe. 

RESUMO 

,PSP 

PSB 
M'rR 

PR 

PDC 
Josaphat ~Iarlnho 'S('111 Leg-F'naa l 

LIDERANÇAS 
I _ uuS 81..0<.'OS P.<\U l'lUAIUOS 

MAlORiA 

Ltder: 

BarrQf carvalho _ (PTB) 

Vlce LfdeTes: 

Victormo Freire - (PSD _ MA} 

VasccDcellos Torres (p'"I"a 
RJ' . 

Jefferson de Aguiar IPSD - \ 
ESl. 

LObão da Silveira _ IPSD - PAI 

Artm VirgllJo - CPTB - AM), 

Bezerra Net<l - (PTS) - MT). 

MINORiA 

Ltd.er~ ". 

Jol'to /::r1pino rtlD:~ - PBI. 

Vic'e·l tderes: " 

Daniel Krieger -' IUDN - R.S} 
Mem de Sá - IPt - RS) • 

PEQUENA.. REPRESEN'I AÇOE.~ 

Llder: 

Uno de Matos - (P'TN - SP), 
vtC& /AdeTes: 

I. Atiremlro de FIgueiredo 
ralba. ,., P.... P ao r "1 a o Social Democrátlc,) 

Aurélio Viana - CP.:JB _ OS,. 

n - DOS PARTIDOS 

PSD 

t. BArros Carvalho - Pernambuco. 'a.. P8IIOa d. QuelrOl _ PII'Dam" ._. . .""""-,,, ..... -, 
... ,... amfJto - _10 .. 

(P. S. D.) ••.•• '.~.""O""'" 
partido . trabo.lh!&ta Braoll.!ro 
~. T. ]!I) ••••••••••••••• I •• ~ 17 

11:ll.l;'. ~~~~~ ... ~~.~ 15 

Benedlt.to ValIa dares - (Ma). 

vtc. Lúí erca. 

Wilson GonçaJves. fOZ). 

Sigefredo Pa~beco - fPJl 
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WaUr~d~ QurgeJ - (RG) 

PTII 
Lider·. 

Artur Virgílio - (A~). 

Vl.c~-Ltdtues: 

Ama.ur\ Snva flicenciado). _ IPR) 

vival(': Lime IAM'. 
B~zeITa Neto - (MI>. 

UDN 

L~àer: 

Danie: ECrli>,Jer 

Vic~ Lld"!.1es~ 

lR5) • 

EUI·lco Rezende - fES>. 

Padre Ca!azal1S - fSP). 

Adol1 o Franco - IPR). 

PL 

. Lider: 

Mem de Sé. - (RS\. 

Vice Lideres: 

Alovsio de Carvllho _ (B."). 

PTN 

Uder: 

Une de Matos - tSP). 
Vice J füe1(,S: 

-C'8'1{>te PmhelJ'O - (PA). 

PS? 

Llder: 

VIce Líder: 

R,]'JI Giubd'ti ESl. 

COMISSõES PERMANENTES 
~Ol1l,l,são Dlrelora 

--
l\10ufa 

.!',:,lJl 
Anc.raae I:".e laent.e 

NJ~peJl"a da na'na 1p'II:U. 

Adalbert.Q SeDa l-"l til 

R'.ll PaLmeu& I UUN 1 

G:lberto Martnno n'SD) 
JOJqu,m ?areme 'u U:>: I 
Cattete t"'Inbelro 11-"1 Nl. 

l,j·.un',I [\'11,/11-110 IPtlU, 

VaS(;v'nceJl' Jone:" ,1-"11::5'. 

H.eUI11Ôe:: Q .. w,na~,íelJ ... ", ~ 10 ho
ras 

!:ieCl'eUlr!o' Evarldro Mende~ V:.111n, 
Ul1'eh.l!' Gertll 

Con;lssão de AgriCUltura 
'7 ME..lI.1tHiUSI 

Presldcnt! _ va~o. 

VIce, PreSidente - Eueén,c Suroa 
':".:::ilJl 

CUMiJO!:iIt;AO 

l? S U. 

trr l [ ... R~ 

ElIgênlc ti d,.r I Lt.!>, 

Ju:.e t·ellCi8:10 

Atillo 1'0'. na. 

2 Pedro LudoV1CO 

P B 

11'\Jl .. A.!\F.$ 

R,HIJ G1Ubertl 

UIX" 8Ult to""oo. 
Nelson MacUlan 't.--etneb-d09, 
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1 Edu~rdt Catalão I"). 

~ Aarão Stelnnlbrul,;n. 

3 Vaio. 

U. D 1<. 

rrtT1LABJlS 

Lopes da COCta. 

.. AntOnio :::ariO!, 
- ,JUl'LDlUS 

1 Daniel Krieger 
l João > .Agrlpino. 

SUBSTITUTOS _ 

Re:untóea 
Q!13f·t.as-tclrW3, às 16 horas. 

Secretar.o: J Ney Passos ~nw 
A~ll;;o.r LeiIlSlatlvQ Plr9. 

Comissã) 
de Constituição e Justiça 

(11 ~:EMllROS) 

Presidente _ MUton Campos roDNI 

Vlce-preiSld .. :nte - Wt!w... 
Gonçalves ,pso} 

COMPOS1ÇAO 

P. OS. D. 

Jefferson ae Ag'"l"..)af'" 

R LJJ tJn.rneu'o. 

UJbáo da Silva. 

Wu.o;on Qonçruvea. 

Josapnat. 'Mar1nho. 

SOl'l.<lITf.S 

1 Menezes PUlleate-l tHceDclado>. 

Lej~ Neto. 

.. Be[l.::af~to. VanaciVe51. 

" Aarão- Stemtlrt1Ch. 

P. r. B. 
_ TIl'trLAau 

Amattry filtra tu.;ell~fado:. 1. 
Bezerra Neto. 

Edmundo l.Jev!. 

SUPLENTES 

1 Argem.1fo· 'ne . t'~lgue-l1l!do l""). 

;I Silvestre f'erlÓ4es. 

3 - Melo tlr':tga.. 

O. O N.· \. 

Aloyslo de vana Q. 

MUton Camp,,,. 

l. MOMO A.r1nua." 
:.c DanIel Kneger, 

2 J osc: _ Agl'lpiM. -

Bennuje$ 

= 

ComiSilão 
do Distrito Federal 

., MEtI..'!BROSI 

?resldente _ Une de Matos. 

Ylce-Pres!óeme - pearo L!Jdovtco 
CO!ltlU'('SlÇAO 

P S. O. 

'tl'l'ULAll-LS 

Menezes Plme.i)!-ci. 

Pea.r"l LudoV1CO. 

Uno a.e Matos. 
&IUPl..@.1U 

1. FUinto ~ltiller. 

:t Eu~#ruo Barrca. 
3. HerHlaioo "lelra. 

fl; L. U. 

",,scar P assoa . 
DLS~aUlt Rosado. 

STJ1'I..Ji:Nl'~;:J 

l. Aarão 6t.elD-Ir.'l.iUl, 

1. Anlúnlo Ju{!a. 

U. U N. 

LJUlarte MarlZ.. 

EurIco a~'!~t:noe. 

SUPLE.N'''E3 

1. Lopes d.a Co:;t.a. 

1. :4cn~nas de ASSunção. 
Jteun,o~. 

QUlmliS .. tell"~ à.s LO Oora.s. 

s~retarlO~ }Wlet.a Rlbeuo dos Sa.n.. 

~. Ohcl3J, l.egu.1auvo (>l.,,·8. 

Comissão de Economia 
t9 NiJ!:.,.VJiJ-HOS) 

Presuleute _ 1<'umt,.o Müller (PSDI 
VI.{.'i::~.I:'.rt:::.1Qen:.e - .r~tl; tinnJno _ 

1" J. ti). . 

COMPOSlçAO 

P. S. O. 

niut..l l1E!f 

piJintq. Mtwer. 

Eugerno 88.l'''00 •. 

AIJ.40 .B'ontana. + 

Jo.s.e üUlomard U1cendadOJ. 

5111'LU1lrB 

f. JetitV'oSOD 0.0 -~a.r' ,-.~ 

l Slgefredo L='&ehecQ 

,:L 6ebastJão Archer 

i. JvMpbst Marinho 

l. Jo~ K.a.1ru.' 

P. 1'. a. 

Jo..~ Ennl1"lo 
Nelsop Ma<lul&J> ()icenclo<l4t· 

JUliO Leite 

:.tl'PLEli'ti'.S 

1. Oscar Pussos C"·). . Quarta teira, u. U)· twlU .. 

Secretario: Rone.~o fi'errelra 
)C1Cl:U t..eg'l.Slat1fQ PLr,8. 

0180 i. Serena Neto '\ 

,.) Em substituIção do 8enhQ1 
Nel~on Maculan- OOnlO tttttiu. 

,-.) Em SUOSt1tUIÇã,o do Senl1cr. 
Amaury Sllva., como titular. 

t .. ,. - b a:.i~tleufÇ'" ~ Ele .. 
nhor J0<6 GUlOmsnl COtnO 
tltul ... 

I") - Em substituição ao EIe
Mor Nela<in MlWIil&II, _ 
titU1ar~ '. - --~."'""'''''' 

SUBS'tl'llttOS 

Z. A '",!,'icf' 
L Mdo Bi" ,s, 

O. D N. 

TITUURES 

Aj\.:rf I"" ar:c.tJ 
Lo\H-l:i de Cu.' ra 

Sl'pLENns 

1. Jo,sé Ct .d!c 
'l. Z':tf"llri;l.5. qe " .... u:lln;âc 
'leun,ões tfirça ~re1ra _ 16,00 bOTa! 

$êcrecário, 01d Brugger, All&lllaJ 
LregiSla"lvC PL .. 10. 

Comissão 
de Educação e Cultura 

,. ME!.ffiROSI 

Pres:cente - Menezes PimenteJ 

fJ?SDl 

Vice~ Pre.sidenté - Padre ?alazs..oa - -
,01.)"1) 

cO:u:rosIÇ'ÃO 

P. a, D. 

. ''I1JULAIl!B 

Mere2:!J.> Pimentel 
W a1!n~do Qurge.1 

~ 
L SenedJto VaUad3reo 
2. Sliefredq Pacl:Jeco 

S""S71'lt1TOS 

P. 1'. B. 

TmnARllS 

Pes.!O!l de Qae:i"OZ 

Amaury Silva dtee-z::ciedo): 

1. Vago. 
.2. Va,go. 

U •. D. N. 

nnn..w:s 
. AntonIo Carlos 

Padre CallIzana 
Mero de Sã 

strP1.ltNta . 

l AdoU:t Franoo 
2 MIlton Campo> 
J. Aroao d& Melo 

Reun!fies; .lI's ... felras _. ta 00 hora •. 

Secre!',â,rIO: Vera de' Alvarenga M.,. 
[ta, Ofie1al Legi$lativo P~. 

Comissão de Finanças 

_. w:: 

P. '1. B. 

Tlt"E11,.Alli9 

ANf'ro1ro ~e Ftguc'redo, 
.tI.- rf3 Neto. 
Dl'l(·Huil [ltF.!J.do. 
Pessoa de Queiroz... 
J .. Sê e..'"t~!IMo 

SUl'l.E'N'rES 

[ Nelson MaeUJ.ao lilcenc!<1dor. 
2 L.1nO ôe Meto.s 
~ Amaury ~UvP (~eacia\!o) .. 
4. A uré lio V\a.f'.1">3. 
5. Antônlo Ju~á. 

$vssTl'TtITOs 

1. Edmundo f,evt. 
2:. Melo Braga.. 

U, '). N. 

nTUVIt!:s 

U8.plel K.r!e~.::r. 
Dinartf Mà.riz. 

!Moeu BornhaUE!ea.. 
Lo\lOS <Ia Coet:l. 

&t1Pt!Nncs 

J""'c!r I) Frnnt:o. 
2. Eurico Rezende •• 
3 JvAo A.rlplno. 
'.. MlItop Ca'!'pos. 

P!i 

~ .. 
Mem de SL -1. A!<>yslo ~. carvalhO. 

lUtlnl~: ('o felrll& _ 'MU hi)o 
tu. 
secretlrlo: C!<f <lQ:ner. Aux!ll .. 
[,PgjlIfal!va, (>[..111 •. 

, . Comissão 
de Legisvação Sooial 

ti MEMe>tOSl. 
Pre:sldente~ Vivaldo Llm-a _ P"l"bo, 

Vl~~~~;~':=ntl!t ;: 1. cUnttiro -
CPSO)f ~"'ij' \ ' ~-i' 

\ 
COM~II:O. 

P .. 8. O.: 
...",....." 

RaJ Carnew.. ~ 
·W~edo aurael. , 
Jo'Õ OulO>nard (Ilcenclado)'oJ 
Raul OlubeIt. ;/ 

'"I ,. SlIl't&!mIII 

r. LeIte N';~ 1.). l 

.: ~ 4A 8IIn1n1.. (1& iI4EMlIROS)· 
Presldellte _ Arqellllro do F1iUe!. 3, Eu,gil:I1O r ,-

rodo _ 1P't"B). 4. Jul'O L. 'to .. =f 
Vlee-Presldente ~ Daniel ItrlogtI 
IUDN). . . 

P. S. P. 
ec ' . .".,çlO • 

ftrtlLAaq 
V'.ctor1no _e. f 
LobAo de 8IIyo!ts. 

Slgefredo P.,cheeo. J 

wu""" a4lIçall>... f 
Le\t~ !f>lo. . \ 

. ItJPLmTU __ ~ 

1. Jos4 CMomud IllOenalador.:r 
2. E~ Ban<lL IT·-----... 
D. :i"".... Pimentel. ( 
I. I\.tIl!o l"ontana. . ( 
S. Pedro Lud'ovlcó. '\ 

~' 
l~ Joll4 matrala. .-----.... 

"'~-~Tí" . 1\h!SU.UtOi 

1 Atino --~ 
2. José r .. lraJ .... ~. 

P. 1': 'ti 
.' ft1"1lL.~ <".!8 

Amalijo--l bt.· 11101>· '. d ..... 

Em al(j,. .... 11" .. 

Vlvaldo!.!ma \ 

"""' . .....-. 
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GUBSTITUTO: 

1. Melo Braga 
U. D. li 
TITULARES 

Eur1C"O Retenae 
,..,t.{ '1.1u ... los 

2, Lopes da costa 
4. Zae2r":'1' de ASsunção 

Reumões: ·! .. S. feIra.': às 
SUPLr :'II:S 

10 horas. 

C{ec!'et6.d.~. Vera de Alva:-e-11ga Ma~ 
tra, .. )ficlal Leg-is!ativo, P~~'l. 

Comissão 
do Poligono das Sêc~s 

residente _ .{.uy Car!1!"iro C'SI)) 
Vlce·Presidente AlUêLJ Vianne 
. <P~::)...:. 

P. "'l. D.-
Ti"'"T"r_ARES 

• WE on GonçaJv~ 
Ruy Car~eiro 

SUPtENn:~ 

1. Sigefredo pàcheco 
2. Leite Neto 

.... T. t:. 
I'ITut.ARU 

Dlx-SuJt Rosado 
AuréUo y lal1na 

SUP. "NTES 

1. lI~rgernirQ Qe f!'igueiredc 
2. Ar ')'!l dl Melo . j 

3. Julio Leite 

u. D. " 
TlTULA:lES 

D!narte Mariz 
Jose Cunr:).l~o 

SUPLENTES 

-t. João Ag-rlpino 
2" Lc ré da - Oüsta 

Reun:àt~' 5'a telras _ 16 noras 
Sl'Cret.árlo: Ney Pa!'SOs Danw 

, .. ·--t1!{\! Legislativo ?'l,,·9. 

Comis~ão de Redacão 
~ .,' , ~ ; 

(5 M& •• .3'IJJS) 

Preslde:lte 
:IPTBI. 

, • - I~ 

D'.lX Eult Rosadr 

VIce-F. ~s!dente - Pa'Clre Cale,1.am 

ca~p<?SIç~ 
P S. D. 

n!tn,ARi!;S 

W9.1fredo Gurgel 
SebaStrtw Archer 

sm·i..It1!'f&--
1 Lobâ.o da Silveira 
2 JOsll ti'~hclano. 

SUBSTITUTo.. 

1. Menezes Ptmentel tl1cc::pç1a.clO) 

P. 'I. B; 

, rtTUI.ARES 

D1X-l1Ult R.().sado:~ 

SUPLENTES 

Hen~flld<.. yl~~r.a.. 
U D N. 

" .' 
ITTp1 .~~E~. 

Padre Cataze.ns·. 
JÓ:Ü~:" LeU,! _ .•• 

J rrp1..F,N'J'ES 

1 Joào ~í!r,pmc 
2 Juwp~at Ml'1.r':nho. 

Re1mlOes' lJ.1I!>~ FelIu às le horBA 
SecreHU"lo: Sar:.âl APn:ll1ao. Jfi.cla 

Legisla t.1 vo. pL--S, 
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de 
Comissão " 

Relações Exteriorel 
<ll MEMBROS) 

Pres:dent.e _ Jefferson de AguIar 
tP3D1. 
. Vice-Presidente _ Passos de Que1. 
~oz. ~r U:1I_ 

COII-IPOSIÇÃ(' 

P. S.' D. 

'tlTUl.ARES 

Benedito VaUadares. 
FHlhto MüH~r, 
J et'ferson Oe Aguiar .. 
Aarão Stembruch. 

SUPLENTE! 

1 Menezes PImentel, 

I • SUPL&'lTI!:3 

I Raul GUber~:J 
Reuruõe5~ QUlntaswfetras -

tas) . 
secretário: Eduardo Rui 

Auxll:ar L..EgislatlVO PL--IO. 

ComISS?1! . 

Barbosll 

de Se(1Uf anca Nacional 
t7 MEMl3 ROS) 

Presidente - :laca rIas de Assunção 
mUNI. ' 

Vlce-Presldente - snp~stl'e Pérl
eles LP'l'Bí_ 

COMPOSrçAO 

ProrrO>l;ações! . 
!\ntonlo Carlol 
Padre CaJaz.an~ 

• 
SUPLE/rEs 

1. Dinarte Martas 
Lopes da Costa 

Pc. 

TITULAR 

Aloysio de carva:hO 

StTPLEN,TE 

Mem de Sá 
ReunIões: I'erças-felras - lfl,OO bo. 

ras. 

Secretârto: J, Nev passos Dantas. 

2 Ruy CarneIra. <' 
3 JOSé Gmomard H1ceD~12,no) • 

PSP 

TITULARES 

José GUlomaro !Llcenclado; 
V;cyonnq ,to'relTe 

I AuxilIaI Leg1sla~~L-Y. i" 

Comissão de Transportes. Co
I\;unlcaiiões e Obras p'ublicas 4. \'lct<.?rlPO fi'reno. 

SUBSTITUTO! 

1. José Kalrala. 

P. r. B • 

'tITULARES 

Pes.s03 de QueirOz •. 
VlvaJdo LUIl8. 
Eduardu Catalão.' 

BUP!,.ENTES 

1 Oscar Passos. 
2 An~:enllro era Figuelreau., ~ 
3. ADtpnlO Jucá. 

U. D. N. 

TITULARES 

Antlm10 Carlos. 
Jose CAndJdo. 
Padre C~in~fl.ns. 

Arnon de MeJo. 

SV1'LJ);N~ 

1. Danlel K,rIeger. 

:J EUriCO Rezende, 

3 João AgrIpino. 

4 Mem de Sá. 

Reunlóes: b"s-telras - iS,oO ho-: 
ras: 

Secretarl0: Ca~teJon J. 
Otlcü'll t..êg1S1atlto. eL.:~. 

B. Branco 

,,~q 

Comissão de Saúde 
<15 MEMllROS) . ~'~" ... 

* ,·esldent.e _ LoPes da 
UDN. 

Oosta -: 

Vtce-EJre5~dente - DlxwHUlt Roaadn 
~P1'S) - .: ," ," ,,' 

CO~~Pq,SlÇ'f.o 

P: S. D. 
TITULARES 

Peo1ro LuàOV100 
Slgetre~o Pacheco 

SUPLE:NT&'!I 

E1~!r~nJo 8~~~ 

~. WallIedo Gurgel 

P.l B. 

rlrpf:Al'!f-S 
Dlx fJ~J! Rosado 

sut:),\e~H~p 
AntOn!c Juca 

U D N. 

SUPLENTE 

L. Lopes da cos;"s 

SUPLENTE 
Padr~ Cah17:ans-

SUPLE~TES 

1. Ruy CarneIro 
1. atl11U (i'outana (., 

SU "tiTITUTO 

.t. José KaluJa 

P I B. 
rI1'Ut..ARES 

Silvestre PéncJe., 
Oscar P.a.s.sQS 

SUPLEN"I""P .. , 

1. Dh:. H'Jlt Rosado 
a. Vagu. 

U O N. 

TITULARES 

Inneu Bornhausen 
Zachan,a.s áe ass~mlpção 

SUPLENTES 
1 AdOlfo .Fran .... 'l, 
2. EUrlCu Re::;enqe 

p " P. 
TITULAR 

Raul 01ubertl 

SUPLEt~'I'l!; 

15 M~MBROS) 

president.e J~e Felicíano 
VlceApresident-e - Lrlneu 

~en luUNI. 

PSI: 

TITULAR!:!:! 

Jos~ Fe;1clant) 
SeoastlâQ archer 

SUrl.E~ES 

1 Jefferwn de Agular 
'd J.i'llmto MulJef 

pTB 

fITULARES 

Bezerra Neto 

Linc de Mato! 

I SUPLENTES 

1. SUvestre Penc:es 

) UlJ~ 

rtrUl,AR 

[rtnel' 8i)rnila ~Sfn 

SUPLENTES 

Zacharlas de Ass'.jncâ ... , 

rPSDl, 
Bornhatl-

) 
1. MIguel Collto Re'1Dloes; Quart.as~telras - 16,00 
Reu'llôes: ~ulDtas-fe1Tfts _ US no- tlOrr.s 

rasl. , ' , , 
SecreLé,rlo: AJe1tfl ndre Phend~r. 

Secretã!"lo: Alex(\lJdre Pfaende~ on'l Jti~lti~ J.,oegJ..S;atlY.,IJ, Pk8. 
ata] -Legt'sJatJvé P,L.-B". ,'. ' f"~ 

;., 

,., - Em sUbstltu!('Ao ao Sr. 
Gmomaro, como tit!-Ya.r. JOS'j Comissão EspeCial dO. f!roieto 

de" E.meMa à Constituição 
n? 2'. de Hí61. '.-

de 
Comissãp 

SerVICO PúblicO Civil 
, ".d • 

(7 MEMHRPS) 

Pre.slden[,e _ Silvestre p é r I e I e 
lP1'BI 1, ' • o, 

vlce-Pr~~~8ente - [,o~lt~ Nqt;O IPSQI 

COMP(l~l:1(;ÂQ 

p~p 

TlTUl.AflES 

Lelt,f> Neto, 
Slgetreao pachl'co 

SUPLENTES 

1. Victorlno l"relre 
2, BenedJ[.Q Val!BI!).t:e 

PTa 

T'tTUI. ... ilt!. 

. Silves're P.e:-tCJes 
ZS'elson l\1a~'11i~rl f IlceorüadO) 

:' t ., l'sàh'ÊNTEf . 
, ~. 

1. Edm'-iDdo Levt 
2, Vago -

UDN 
TtrU1...1Rrs 

Carlos . '. 

lJ1S)Joe Soare: Alte:-a 00:; arti .. 
gos -~"'6 56, · ... 0: 6u. 110 e o n° 1-
gralu ~UIÜCU OU 'art, U." tia Cur.s-
pLm' 'h:',' l"~act,ó~: < , 

ürgan,Z<ío.;ao ad.n.nlstnl.tlva 
ela UlSt.ntc i!'eoeral, . 

_ venCimentos dos rlesell1bar. 
gaCl:ure~ ao 1': lt'lt;naJ Oe J 'Jstlça 
do L)IS1,nto FeMraJ; 

- regime Oe rellOas du U18trl· 
to fi'eol;"raJ; 
. _ 'compvs'cãA. da Câmara dos 
D~p'.aU(l0s ~ f1~ Sent\dt! r'eOe: à~ 
e Co Tribunal Superior EJeJt.or!l.; 

- pro.c,es~o o,e escOlha do Pre
s,q~ntF _e op }/'lCt' ,.I ,'), J e lo 
!"n/)'lnaJ ~eg'lOnal ElelVoral elo 
Dlst.nto FederaJ: 

- apucaCao da cot~ d(' ''11pôstu 
Ue renda t 'tn'l,Oa aos Muni~l
pios; 

&ielt,a em J5-6A 1961, com exceção 
"\J.~ :;r~ SE'na.dores: 

e.arros Carvalho 
.; ;,!-H:I{i2, 

~'Json Macula0 
1,I)-5-19fi3 

deSIgnado em 

designado 

LOJao da Bllvelra _ designado em 
1 '{ -4 A l!?63 

l.opl:'$ da Costa' - deslgnaGo eQ 
!:U-lO~1962. 

... 
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J:AR10 DO CONCRESSO NACIONAL (Seção li) ~~ ___ ~~_J~a~l1~e~ir~o_~de=1=9~6~4_ 

!llt,plEinr Memoros - Part.iá~ 

At·e 14 12-19tJ~ - t-(,,2l.jue:imento nú~ 1 Jetr,r~on' de AgUiar _ PSD. 
n.~t-o 011 liL. J'3.U'n.,ClO em fa-l2-ó·1. 2 l.AJlJall oa SlIvell"d - PSL>. 

ALe j!)·12-!9G3 R~Uel'lmentt I ttu,\r CarnE.fu - PED, . 

. Gualo Mondm - DeSignado em 30 Comissão Especial do Projeto 
'\' vIlCU"'" de 1952;. . I de Emenda à Constituição 

JeHerwn de A "Ular - De31gnadL 9 10 d 1961 
em ;:::1 de abrll de 1963; In, e • 

DI-' 17B-íi4, apl (,'vddo em 12 12-62. 4 tkneU1cto Vallaaeres _ p~D. 
; 
6 
I 
H 

Wl.1"oJD UiJOCaJve", - PSl). 
$!Jl.·e"Lre l-'.ertc1~s - P'1'I1. 
tjl;"'I.erta, Neto _ P'fB 
N<J'~UeÚ!-l ~ Gama - 1;"1 B, 
H~nos Carvalho - PTU, 
Uan:ei Knege-r - U{).l'{. 
Lupes Oe Costa - UUN, 

Ruy C~rnelro _ Designado em 29 ACrt$cent3 j)aragrafo .te art. 15 
de "')1 1 ut! HhlS; dê.- Con;::tll U.II.;ÚO F'ertcral ap1i('<lMemorus - l'art:d~ 

Je!!etu....n ue Ag'..ll..tr .- .. {e tutor 
Po;'; 
1~"'VJ.O o.a Silvelra - PSD. 
H lJ ..... a<l'e . .J·o - p5lJ. 
Ó",UO::l.L"':"U Y "-Ia. "rtõ:, - PSD. 

• \U 

Eunco Rezende ~ Des:'gnndc em 23 
de a~rtl de l.9133; 

pm:o t"f'.J'TClrll _ De.slgnado em 2~ 
d~ l1ürll aé l!:1tia; 

râd de. '.:1 :cela .'!nJVé!l!etlte ass 
Gotas de Impost.~ desul1Jüa.s aO'.l 
M:UlIC1PIOt,f, 

Elelta em 28 2 1962, Sul" _ ~ SI'S. 
$!- nl-'1oras: 

1 

2 

" • 
b 

• 
~ 
ti 

>V.J.~vP Uun'.;;LVe~ - PSU. 
r..CU,(,U Nld~:UJ"n - t-'Ib. 
tiUVf"' ... l'é t'er;clt.'l;; _ i'Tl!.. 
N04JelI<t Ga U"mfl ~_ ?'fB. 
~arrlJS CtI,f\.!)jJlQ - P'1'.l:S 

li 
12 Mlll,.:m cam~ _ Vice-P!-esidcnt~ 

_ UOfl.l 
Belerra Nela 

de a UI'tI de Hlti2, 
A.tuauI') SllVa 

il!Jf11 aE l!.th1, 

De.sigr13do em 231 LOpes _ da 
lO J H"'id:; 

C'osta _ des\g nado em 

• lu J,,:-n.e, Krlf'gel - V te. LJI eSldZll 
Le - Ulkí 
Lvpes Q~ Cast·s UON. 
.Vl1Iton ;a,npv.: UlJN. 
Her;oa.Oo \rlPl:'~ :JUlI. 
Huy P,nmf'\ra UU;'-' 
"\lüV~10 d,'" (;lfn'Uii-tu _ PL. 
,\letu ne Sa -- PL. 

Conlissã~ EspecIal tio Proie!o 
de El11enua a Constltulcão 
n' 3, de 1961, . 

AJLe:- 4 o t t'" d'l) art 
CUH.Ll,lt,Ul'.:aO l"eaer;;... 

J 81 (.L1 

! /\p,r,'-,e-r::(''''1\lrJS do hmc]Qnânl 
80:, àUHa "O: . ...:: oe .e'r·"H~OI 

l3 
14 

" ,6 

HentJaj(io Vieira - OUN, 
'~u~ f'IHLneu'i! _ UON 
A,UV~,{1 oe C"'6-rva IhQ -
.\'lt'-ui ac Sá. - PL., 

PL. 

C9~,is~ão EspecIal do Profeto 
de EII t>IlU3 a Constltwcao 
n° I de 1961. 

D:l no-\'a rf'l1tlt,:Q·O ao art 
ua l)U(ISULUlçaO l"hienu. 

63. it·em 

'lh::-poe >o'ore a~ mo- t.~ria.s Q .. 

cu-rnpf'ieriCla DnvatJlo~ oü ':;e,·,,,:, 
ml',~llnUU tlh Qe prj>pUl it e)tun~' 

(·a..;all (i1Y.": 0hcte::- de Hll.-;,.,a.. .dp'\J 

nhi&1f:<:1 d.t' c;l.rat-el ~"'l m<if<1"f;·"t 

ai.L'uva.i ,J \!.~"ut1e;eclnl,·n!.() l"'}'f'i.ll 

Hlt'nlO I! :-elif,ame010j UI~ e,'il.Õ.,.~ 
O<plU!1-lí::CCJCa,s. Cut1:! p30."{'.s esu,l.,'l., 
,:;euuS I 

de,6lgnadu em 

Prorrugações: 

"'H~ 1;:,. óe dezembro 
Rét..;tH;,nmeUi.u 11" IjllJ'bl 
,~ :.:lç. d ~t.moro de HJtil, 

d::: 1952 

A·"fr L;) de OCLfil')lO Oe 196:3 -
q:n:?1 !JJé'nw r." d$l-ril. ilPt'lH'<idl. 

de ~cz.!llbro :ie 1902. 

~lelllL)rúS _ Partld<nl 

1 :\lwele.$ ~üllt>nteJ _ P::iD 
J ttuy Gal'OI'U'U - PSU 
::s L .... (Iao utl .$U\leU'a·- P'r3D 
• to ~t!~r~ou 1e httl.!!al - PSD 
.? li~l,àu ~lundn) - ptiU. 
6 Plll"O i'·éne.ra - p~-:;a. 
1 B~l,~rt a Neto _ PTB., 
ti dr,t\.Uy :JllVa ~ fB. 
!I V,V6!OO 'L.!ma _ PTB. 

W LJlillle. !(rlt'8eI - UUN. 
li Lar ,Cu Re:l~'1.r:1e _ U UN . 

EleHo e-m 21~,:; ti;;l. SfUVO ~ tirs Se 11 ,V.1.111oD Camptú - tJUN. 

I 
Elen.a eln 'l de outubro de 1951. stt! 13 Henoa-lau "/Ll'!iJ'3. _ UllN 

1...o0àO (iR S.J\'e.ra 
\\1 .IN)ll l;'}t.!';'" ) l'e*, e 

Anl<iIH't ~'Jl;a, U:;:"lJnaoU 
o.o!'U ae W6:i 

tu v~ ':;e:L1L./)le .::;.rOUdl,l'e,' 1 14 L...:lJe;, da Cost.a - UU~. 
n'.1Hl v. M'JnCl'U - o€,..;,lgnado em tI:' 15 AJ(!Y~o d,~ Ca.va;ho _ tJ"l,.. 

.14" O'lL/,.<{J/L OI' Il'6:t, 16 LHHJ de Ivl}l.K, • PTN. 
em 23 de, VI \ íUutJ Llm<1 cteslgn"QO em ;i\; ~_ 

1~ 
Gmao Mon l;n 

!8 :1.1 i!HL:. 
designado em 

W.!son Gonçalves 
- ~:j 4 1963, 

em ~ ~ 

Qt>-.signado em 

I 'jl'r co ReZ'l.'nJe 

I !J 4: fi63; 
Re' , . , 
e" Je)Hn AgripinO -

' •. , da -4 198~{: 

SilVestre P ,.·icles 
~.) t 1963; 

CA.tt-et,t 
~3 .. 1963, 

Pi.nheiro 

design::ldo em 

dC!>ignaJc em 

d~signl\do em 

designado em 

se-na,dore.s ._ Partidns 

• 
• 
7 

• 
9 

., etterson 0.4" .guiar _ PSD. 

Wl1,soo C'..ooÇl1JVeE. _ P8U,. 

tiuy Ca.melTO - psn 

LOt.ão da SlJvp.1ra - PSD, 

GU.ldo M(mdin _~ t'su. 

Síh'estrt Pertclê.. _ P'l'S. 

Nu-guo:!;ra d& (Ja.mll _ P'':'--S. 

PTI:i. 

A 1..e la l;'::-ll;Id:l _ Fteanprit'ne-nto Dl) 
[':lçru ijl\J'(H ui)ro"aoo em H-i:>" .~ti, 

lt" m.tr\:\.l ae I!Hi2; I " 
H.ll_~ G'lln~I:-':' - aesigofldo em .lj Comlss,io Esnecial do Projeto 

t" "0<'11 a, lO"; do Eo'enda à COllstitlllcãf ,o 
WI!-~m .... 'q:t.;tI,Ve-S - de~lgfl~a(' ~.rn';.1 ... - l' , ) li 

B::t.rr"Qs Carvll.l!lv 

~~..gc: - r"lb. 

.iIUf.OD -CamJ,JllS 

Hertb;l.JCl.o VIeira 

LOpes da' Cosua 

lJDN 

UUN 
UUN 

!~ ae l:i-tJrtl oe i863; 
!l;UflCC Rt'ZPn\.le _ de.~lgna,d(j eltl ACrP ...... cf'Ol·a ~i.~p01'::tl .... o ao ar'-l?:', 1-2 

Ate 15'12 Hlti~ t{.:'tiuel'l.!llen· le dOrl! Ue HJli3; li> re vugl1 o lI€'UI V f!. (J f fi" d .... :3 
nLuuero HH;I tí::! a,pruvao.ti elll l~ ael t'lOl.' t<'(>rre,I'B 'deslgnaa(j:tri 211 l1:-tlgU 19 SU'-'st-lLUll,l Q 1 ;)~ do ar· 
U;:;tCU10I'(; ;.;e 'l\:IG2 !e ;jO~\~ dp :9õ3; ~1g:0 /9 e o ll't 22 da CondtJtulÇ'flO 

MeUloluS - PlittlOo.s 1\1Unu", "311VQ de.slgn<:lolJ ~IF lI: 1L\-fod1tlCa L regime de ÔJ.scrtmJ' 
.]ett~r::>'-'l1 Ú.e t\gt11M _ ~SD, _I ae annl Qe' 1963; n:lç&O de renda.sl, ' 

;:! wua,t,; Od .:;,uHa1a - R~.<lt()no P"{,OlTog~çóes: Eleita efÍl '30 de novembro de 1961 
p~u tU" lô -de 'f.le:tem~ro dI' 19fi2 - Re ·:aIVU 05 8rs ~enadores: 

J ttllV Crt.rlletrO - PrU. ' 1 I d t 'I 
, L:S~':JÇU!k. \':H,aü<IIt;,:, __ PSD, ;plt'j'lm'!r'to o'" _ .~ Óli)'·U'io Q em ~,. BaJ'n.l5 Oarvalho _ Deslgnado em 
" de df'Unl uro rte . uG I, I lO ae [lh'U'C'U o, 1962,· .. ~V.,,'\..'tJ 0,ICH;d.I.é';:. p;:;u . 

Cl .,·"ç,-,.l.;e l."t.'fll.',f::j t{t""'wr l'!.te ,16 .aé tezp.'Il~:o de 1963 - Re. O'lldo Munom _ Desi"'nadl em j9 
t' I i;S J'lt!I'!;JH"!lW ot>, 18~-,~.:l :;prl.}\'.,JL. eU) 1l Je- O'JWon.i d .. 196"2:." . 

• 1 dw,.l ~ry SUViI _ P" ['t; de df'.',tõtllt)H ... ae ,9tl;ft. ,. 
U t". ~ ,i. I) oJ ~ 1 , '"'ti!! '.! 13. M o P tld"" .Jetlersoo de ·Aguiar - de,::agnaot" 

b iVU";t ,t'il'j:t Uj} ~..;u:.uu _ t>'-í~' em ros - ar, U-> '&6 ue a,ar!.' de HJ63: / 

~ tiMrv;,. L:ii;l;.:I.dlo,J _ tTJ l1. ' 1 M~ne:te~ 'lIllen.el - ~sD Ruy üat'D(>lrc. _ deslgna.do em :.t~ 
]IJ lJt.lllle. tir,;;,ger ~ 1Jl}t\,. 1 Wu~on olJulOd.Jve.:. - l:'SU. 11 alHü úe 1963: 
II l,..vve~ u .. l .. \;...,t.a- _ l.IUN, J L.uOflo as '51;"e:ra \~::;U. 
1:.1 Ml.tMQ 1.<H\.P\Jt!. _ ULJN: 4 H.uy l.~rol:',nJ - PSU 
la t{,'.l..\' rd,1l\e,ri:l _ llUN :; (i-uldu .vIunriln - P~D 

EtlrlCO ttezenue _ desjgn[l.~ em 2J 
j.: annl de '9133;' 

li tiefloü-,ou Vieira _ UUN, ~ ~'I~\la~J~:e u~~::Cj~ P'ltl
PSD

. 
1$ A,OjV~IO oe C-~rv&.·'h() Pre:;, 8 Amilury Silva _ P'1'I; 

Atlldury SIlva _ desii'n ... ,dt. em 2'3 
'h abrtl oe- 1963; 

Dente - PL \:I l);n''J fi'?T"rclra _ P'l'H 
113 .\tem fie Sa - Pl.. 10 E'lr:cO 8,ezt'nde _ UUN. 

Bezerr", Net-{.. - jt!..'5!ZtllH;jO em 23 
lt' aoril ctt' L963 õ 

Con,i<~~o Esoeclal cto Projete 
de En "";1 a COI15tltUlÇã, 
nU 4. de 1961. 

1):) n<.,\'n ,'€'odcào ao Hem n o( 
aI { ~;) O;d '.:,}n.~LJ~-<l.t:w e€'der~j 

Itrt'P\lI'U)"I0.aae doe; veni!:rnen 
t,o, ..1tll-"!. ;U!;tf-SI, 

[!;,eILd ~tl\ 11 t n, 'J.ltl~·o 0" Senh" 

'Loprl' n~~ \ '(\._,{t designado em :19 de 
o'Jt'Joru Of' d.)h:.! 

LOtl:l4,1 Qlt S" f'I"1:\ CI~stgnado em til 
n(" UOI'! Oi" i\l'i:L 

!1<>/,p"'-a ,"\jl>:v Of',,;!'~10 

lO!!: {H" :!fF::{ 

p!·'.w>",>, ,('('P;" 

A.'~ IfJ. l"l '~JJi? 

em :!3 jjf I 

'2'1<'''1' 1',11" fi! '1"~ ,"'·'11" li"m \-t 1:0: til 

,~~" " "'}:"( n"il'I""'~',,"n~(' '<li 

m~ l"l"9-fi'l. !!P;·::.n'\t<:tQ em 1~-1~,í:i2 

Pro:'rogacõe.s: 11 t),tOle t{n~!H"1 VlJ ... 
12 ,\}I))OO ('9ffiOf}S _ LJUN 
13 'Hf'l"".1H.l"hJ V\lolra UUN 
14 IJ OPf)1' 111:1 -:';ilS.la ulJN 
!fl _~I!w~lt, de l~!:lr"flth{\ pr.., . 

Atli' ló Jt:' deli'-tnbro de lJfi." - Re 
quenmento (I ~ tiOfl 6\ apro'UaOo Hr. 
1-'1' de de;temoru de .9til; 

16 Lwo c1.e Ma'os - P'l N 

Comi$Oão EspecIal do Pr,lielc 
de ·Emend;l à Constltwc{i1 
n° tl. de 1961. 

Att lfi de jel..etnl)!(J de 1963 -
::t'W!"1n f"n() o" 18<!-62. ar.' ,JVaÓ,J 
'~ de de7.Cmbro de 19{j~ 

,MarnblG,S - Partidos 

}2flej'SOn _De AgUiar - P8D 
:'. McQ€ze., Pin,f'lltel . ';"'~U. 
J . t'''Ú:n',-o ,I,lll!,el fSU 

A .... t'e,srt'nte tt'rn ao :\rt 3t tJ( 
C!'.pitulo [) _ PreSl{Jeote a-il~ tie, 
publJ(' - de ';'()pr;,lli r~nn't,'u· ~ 
c:onfl!-n\l -1 ir 96\ ('1'11" In::.t11\111\ 6 
o "''-m. '""""'.0'"' de ."v"n< 1 

'SÕilre 1 p..;.'·IPr·H!flO DOr oro ~ 
p,t.q-tl ,in Snwdp de rhpr .. ri" 
nl:~.~fI(l rhpl(}m~llC8 de Cllf":ll,i"l O 

11 , 
<'':It'' t3 "01 .. OI! O\ltubro de 1961 i:~ 

'.~:t·(J '"'' '::r~ 9~1I<lrj',Jrt'ii 11 
1.1'\1";1:1(' l,In,!' ·De~\o;n.Hl.c em lO )! 

te {lUIÇC de ilJ62; . 14 

V'·ttOli \\1 nd1n - c:'SD 
R:J .• Ci': nelro - r'SLJ 
'\m,tUI:V ~lJ\l9 - .)TA 
8-1 ,'I'o~ ,'~ \I'.! lha .. P'ltJ 
ANf'O·.Irc P'1:f!'jfl'l,MO _ t"l"B 
Uezen(.i Ne'u - y:!'1;3 
(hu\'et .{r''';!!p - UuN 
EHI'1~. Rp7f'nde. úDN 
\-1!lllm G~,;llrn:o - uO:-.l 
He~ib;J!-I() I! pir? UlJN 
Ra'T Pf"mp\~~ - lJOS 
-\1nv;;' it€' '''':(lrv~!ht' - Pc... 
Ltno de Matos - PTN. 

em 

João AgnplD". - OUN. 

Eur1t:lo R.ezende _ UDN " 15 

:6 

!o.saohat MAflnh. 
Uno de ~J.atol.·':" 

- S :legen-a:\ • 

PTN. 

Comissão Espeéial do Projeto 
de Emenda a ConstitUIção 
n" 11. de 1963. 

Acre,<;'''''n '1. t),lrl\!{Tãf,)S .,. e- 51> 3() 

8ft J8 da ():lrutltTÇâo FetJenu 
'Cnaçãi.. .'p novo:;; M!tnlC/p'OS), 

Elf'lttli em 'l8 3 19~. sll1vo 05 Sr., 

ú-ulào MoodtQ _ 
h> 10 1952; 

Wilson Gonçalves 
~:~-4·1963; 

E;'lrlco Rezende 

de.~tgno de em '. 

destgna do em 

der-lgnado em 
!:< .. i·1963: 

Joãó Agl'lptno 
Il-4· UJOa, 

C .. tLete Plnheiro 
~j- 4-1963 

Prarrogilcão: 

deSlgnado e .. 

Ate lô-12· l{l63 - R .. qIH'r'mentç D,' 
,'\4 62 :Jprl!vad(J em 12,12 ":'J, 

, 
3 
I 
; 
3 
1 
a 
" 

10 
li 
U 
'3 
l4 
J5 
,~. 

MC'mbrQs - Partidos 

Jetlel'son de AgUl:lJ - PSD 
",l!.sem ~bnç'a!vf'S - PBO 
Ruy. CarneIro _ f'50 
LObãu da :;uveh'a - PSO 
Qu\du M- nd1n - PclU 
SIIVes1.fp P{'ncl~ - p'r9 
'*O\::uf"ire de li-nma - ~rB 
Barros Car\l!i lho - P'TS 
Milt·on ça.mpvs _ UUN 
Hf>1"10a,l'jo Viplra - UUN 
E1lI'1('o ,if>1t"nde _ l!UN 
JO~c A.l!r'plr..o _ Ul)N 
l,op,e, dll ('().~t!J - Ll[1~ 
1\ tov,.10 ,ir" r,a rv\\ Ihr ~. I?L 
\'j~utl ("'..nllto _ ?SP 
Ctltete E':nheiro - P"114 
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:omissão Especial do Projeto 
de Emenda a Constituição 
1)9 I. de 1962. 

"' I Altera a redação do art. 186 
da ConstituIção. referente .. abri. 
gatol'iedade de concurso para a 
investidura em cargo tntcial aa 
carreira, instituindo t!t. pr<;iblçâo 
ele nomeaçôe~ Interinas) . 

OIARIO DO CONGRESSO NACIONAL (S~ção 11) 
= 

5. Leite Neto - PSD 
I. IA:enezes Ptmentel _ PSD 
1. Silvestre t'éricle:; - PTB 
8. Nogueira Oa GarnoJ. _ P'I1 
9. Ban:os Carvalho _ PTB 

10. Milton camPO. - ODN 

11. He~ibaJdo Vieir: - ODN 

'Comissão Especial PaTli o es-l 
tudo das causas que dificul
tam a produção agro-pecuà
ria e sua5 repercussões ne
gativas na exportação. 

Janeiro de 1964 203 

JOS6phat Marll1ho 

l!;urico Resende 

, 

Miguel Couto lde:slgn.;:,c. o 0XO 23 ·dl 
dQrU de 19f3). 

PI'I'rrogaçáo: 

Até 15 12 19b'3 _ ReQuer'nnento nl 
189.ft.!. aprovado em 12 12 6~. 

Eleita em 10-5-1962, salvo Os $'s. 13. 
madores: 

12. Josapha.t M3rin~10 _ UD~ 

EuriCO ~ezer.de _ UD .. ~ 

tCrtada em vil'll/de do Reque
n· '~to n'" 569·(.1, do Sr SenadOl 
Jose Ernlir.lo, n.provado na se5S(. 
de ~~-8-19631. 

Membros - Pa..I:t.iLOill 

14. Vanlel Kn!!ger - UDN 
Menezes. Plmentel 

;-fi-h.6!:!; 
deSignado em 15. Aloy~l!.o de Carvalho - pt 

1·-. uno d~ Mottos _ P'l"N 

1. }eftel'son.;.e Aguia.r _ psr 

J. Ruy carneIra _ PSD 
Wilson Gonçalves 

1-4-1963: 
designa.do em 

Leite Neto - designado em .•• _ •• 
i 4- ~963; 

Eurico Rezende 
1-.-1963: 

João Agripino 
~-4-1963; 

Aurelio 'tanna 
1·4·1963. 

desIgnado em 

designado em 

lIH'mbros _ P::rtidv$ 

José Felic:ano - PSD 

Comissão Especial do Projeto Sige!cedo P.cbeco ,V:ce-Presidcnle' 
- PG.D I 

de Emenda à Constitui cão Jo.sé Ermida ,presidente) l'TI3 

"q a, de 1963 Lopes d. Costa - DDN 

tOl"ig-lnar·o da Câmara do~ 
Depu 1adL1sI 

'\urellO Vianna (Re12~Or) 

nos Partido.s. 
- Peque-

3. Lobáo da SilveIra _ p':'D 

4, W.1son Gonçe.lve~ - PSD 

5. Lf·ite Nel-Q - PSIJ 

6 r;ll'"n~".~s \:"1i.mPnteJ - PSIJ 

1. Vago - ?TB 

B ·:og~Jeira da O •. ma - ?'I'3 

9 

!C. 

Bd.rros C'U"valho - P·l ~ 

M;H-.Jn Camp3.S _ UV~ 

P!·orrogaçâo: j Que da nove. t eClê.\ção ao , 19 do 
art 28 da oonstltUlção Federal 
(autonomla dus MuniclplOS). 

Comissão Especial 
de Emenda à 
n° 3, de 1962. 

:1. .. Bt.nbaldo Ca'"'1.pos - LjU~ 

.do Projeto 1.. Josaphnt "'artnho - UÜ,. \lê 15-12-1963 _ RequerlIllento D.~ 
J5-62, aprovado ·em 12-12·1963 

M~mbrOs - PartIdos 

Jeftel'SuD de Aguiar - PSO 

WHson Gonçalves - PSD 

Ru,} CarOe.lfO ...;.. PSD 

Lobâo da Sllvelre. - PSD 

l. LeIte New - PSD 
~. Meheze~ Pimentel _ • ."8D 

1. Silvestre Géricle.s _ PTB 

N01:,ueu·a da Gama - PTe 

}. Barros. Carvalho - PTB 

M:!JteJD Ca.mpo.s _ UDN 

L Henbaldo Vieira - UDN 

E'.lnco Rezende _ ODN 

J J'ao Agripino - UDN 

';,lnleJ Kneger _ UDN 

). AIOySlo de Carvalho - pI., 

~. Aurelio Vianna. - PSH. 

;omissão Especial do Projeto 

de Emenda a Constituição 
n9 2. de 1962. 

<l1l,sWu1 nova dtscrtm!ne.ção de 
renda.s em Cavor dos Mumclptos 
bra.sHelfOS) . 

ElE1ita em 23-5-1962, saJvo Da Sl".!. 
·enaàorcs; 

Wilson aonçalve.l - designado em 
3-.-1963; 

Leite Neto - deSignado em •••••• 
3 4-11'63; 

Jooaphat Marinho _ deslgr.ad() em 
;i-t-Hl63; 

EUrlco Rezende - designado em •• 
-3"4· 1963; 

prorrognçãu: 

Até j6 12 1~62 - Requerlml"'u~u DI 
U6·62, a!Jr"ovado em 12 12 1962. 

Meml:3roa - Pu.rtlõo( 

1. Jettersl.>n de Ar.liar _ ?SO 

~. Wil.son oOnçaJv€ ... - PSC 
3 ftl.l} carneiro -_ . PSD 
4. ! 4).'.l8.Q da Sti\lelra - P1L... 

Oes!gnação em 'J~ de outubro de 1116:1 

Membrr}s - Partid03 

JeHerson de Ag'..l~at - PSDi 

!tuy~Carnelro .. - PSD: 

WI15QD QonçaJ'Jel5. - PSO; 

Jose FellClano _ PSU; 

Lobão da S1Jvelra - PSO 

Bezerro. Neto - PT'B; 

Ednlundo I c:vl - PTH; 

Argemlro de i.".gueireót.. P'I'B: 

MelO Braga - PT~; 

M:H.on Campos Preslden~e - ODN; 

AlOySIO de CarvaJr(; _ UDN; 

A!onso A.rmos - UlJN; 

EuriCo Rezende - UUN~ 

Josaphat Mannho (Relator) _ .t'e
, quenas Representações; 

Aurélio V1anna - Pequenas Repre~ 
sentações; 

Júlio Leite (Více~Pr~ldente) 
!?r;quenas itepresentações. 

Comissão Especial para estu
dar a situação da Casa da 
Moeda. 

17 M~ROS) 

Criada em virtude d4 .. prova
ção do ReQuertment, n ll 5ôl. .. 63 do 
Sen Jeflerson de ADuiar. ·UI .,u. 
s10 de 14·8-6::1, 

Membros Pr..f"ttdos 

leH~rson ioe Agu:ar (:- ..... ~nte) 
PSTJ .,.... 

Wtl.s:on Gon<:-sh'e-:; - PSll 

Artbur VirgUlo - PTa 

ftdmundn Levy - P'l':B 

Adolpho Franco - OD!i 

Eurico Re2ende (Vice·Presldenu) 
UDN 

JosaDhat MarJnbo - 51 Ler~nl1t 

Constituição 1; •• 
i5 

Damel Krleg UDN 

EU~lCC Rese .. ae -.. UU!'J 

~lem de ~á - PL 
MIguel Couto _ P::.~ 

lD:sp,je sObre a dat.t.. dc pleUs- [6 
cito pJ'eVl"lA1 lL &nellOa CODsLl· 
tuclOnal nQ (). 

Ele.ta em 1:.1 7 1962. s"o\.lvo os 8rs 
Sen:ldore5: 

Wl;son Goncalccs 
L€lte Ne4l 

I
' JuaL Agrlp,n, 

~llflCo Rezel1r.e e 
Josapha t Ma.l lnho 

23 4 19ô31. 

PI"orrog~çí'lo: 

(deSignado em 

Ate 15 12 19r::l 
78'1-62, ilprOV6do 

BfqUE::-imento Dl 
em 1,2 1'2 196~. 

'.femo . .....s - P.uLldos 

1. JefteJ","o·, de Ag":.lar _ t $oU 

2. \Vllsun (Jonçajv a .:;. _ ?SL 

3. Ruy Carneuc - PSlJ. 

4.. ú>bãtl da Silveira - PSI: 

5_ Menezes Pimentel _ P~D 

6. LeIte Net.o - PSD 

'1. Silvestre Pér.cle.s _ PTB 

8. Noguelra da UJ.1.ffi4 - P'l"B 

9. Barros carvalhc _ PTB 

10. Meton ca.npos - UDN 

H. He-:iba\ctú VUl'a - UDN 

12. João Agripino - UDN 

13. Eurico a.ezende _ OlJN 

14. Daniel Krteger - UDN 
15. Mem de Sá _ PL 

16. Josapn"nt Marlnt.c _ S/legenda 

Comissão Especial do PrOjeto 

Especial do Projeto 

Constituição Emenda à 
n' 6, de 1962. 
de 

Altera a 'ed:lç:'ic dos ~~ 1" ~ 
2' dI) art. 60 da C'Jn~LJtulçà.u 
Federal 

(A'lment, ...,a;·H ~ , rll',:l·.f'r-O dt' 
repre,;t'hl...1n1f'l- (}ü1-> ~:1.<:l.:ln t do 
D:3U·Jt.o Federal no .('.,13.flU'. 

Jr~P.,t8 fI;1l 1;-19 1962, ~a.v-, o.s Srs, 
Sef!C~ures 

Jo:-..Jp11<11 Marinho 

\'JI!.<;on GO:'!C~I ('es 

E;~I"J{'(l Rt"~PIl· .... e 

JUlo Leite ,desigm,.ios ~m 23 de 
lbnj de 1963). 

Prorrn"'lçfio: 

Até 15 12 HH>3 - Re-01Jf>r:rr,r,r lO D' 
W-62 ao IJt'edo em 1:'. 1·/ I!Hi:t.. 

Me"1lbros _ Pa. Idus 

i. Jeíf~.r&on de Ag'J1ar _ f"SD 

"lo Ruy Carnetrc _ P,SU 

:3. Lobão da SP·,·elra - PSD 

v'.ilson GoJDçalves - PtiD 

Benedit.o \'el' ld(ne-... - P~D 

4. 

6 

de Emenda a Constituição 8 
1. 

n9 -5 de 1962. 

M. neze.s Pl:nl"ntel - PSU 

Vago _ PTli 

Dê nova redh<;.to ao art·. ~ da 
ConstltUlção. 

.8. 

9 

IDeterm na a etJtrega a~ Mu. lO. 
nlclpl(" ..... ~ de 30% da al"recaatlçsc O, 
dos Estados quand-o exc~er u 
rendu ::nunlClpai5). 12. 

EleIta f!m lJ 9 14112, i&1VQ Ora St'$ 
Sena.dore.s 

13. 

'4 

Nogueirs d21 Oan.e _ Fio 

Ba.tros CfI:'valh _ PTM 

M!lton Campos _ Ul)~. 

J:~~;oaldo V;elr~ _ UUN 

Jr).<:~pha, 

Dflnlel Rl'l~I'''r - UD· 

R"rir'(' R~"O;pnrip _ lIVM 

Wilson. GMçaJV61 
Le1te Neto .......... 

15 ME'w ctt' <;1\ -. PL 

16. JUlio ',e.te _ PI\ 
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Comissão Especial do Plojeto Comissão Espeêial do Projeto 
de Emenda à Constituição d: Emenda a ConstitUição 

n 2, de 11163. 
nq 7, de 1962. 

Revoga a Entenda Cons!\. ';uclo~ 
nal [19 ... que t.nstitu1u o ~1stema. 
PQrlament.e.r de g07êrno ~: o art. 
61 da ConstituIção l' ederal. de la 
de setembro de 1946. 

EleIta em- d.12.~9t..., 

Senadores 
\",ril.~on Gon('e,ltea 

EurIco ResendfJ 

AmaD1Y SHv'" • 

salvo ~ Sn· 

Ra.u.1 Gtubertl ~de::.1gnados 

C:, a..,r11 de 19631. 

PI'O"i'Og1ÇaO:: 

Altera os arta. 141, 148 e 14'1 
da ConatItuição Federal 'referen· 
te 8.0 d.1relto de proprieda.de). 

D""lgnacta em 23-4-ID6S 

Membro.! - Partidos 
1. Jefferson de Agwar ...:. PSD 
:.. RUy Carneiro - PSD 
3. Lobã.o da ',:3i1\'e1ra - PSI) 
4. Wilson Uonçal"Vf!S - PSD 
6. Menezes Pimentel - i?SD 
6. LEHte Neto - PSD 
·1. Allliloury Silva ~ fVf'B 
S. Bez,~rra Neto - P'C"B 

9. Va·gc - PT5 

to. Süv€stre E"erlC!~ - P'TB 

PTB 

Até 15.12 1961 
791-62, "l""'v,,!o 

Li. Arg~mlIo Ce Flguelr~QO -

Ew1cc Rez.ende - QUN 

M:llton Campos - OUN 
R.l~quectm.ento -nç 1.2. 

em 12 12 195'~. '3 

Memb'"os - Pa.. tldoa 

1. Jerfe,""" de AdUlar _ I'Sn 

I. .R.u9 Oarneiro - Psu 
,. Pfdro LudovIcG - PSD 

Wi!.<;Oll O"llÇ811'eB - P5D 

15. Benedtcto 'VaDadares _ PSlJ 

6. 

7 

8. 

Meneze.s Pimentel _ PSD 

AmL\lU-y Silva _ PTB 

Li. lJ'an:ef Kneger _ UDN 

15. J'Jsapha t Marinho - S legenda 

iO. AlOYSlo de Canalho - ?L 

Comissão Especial do Projeto 
d~ Emenda 'a Constituicão 
n' 3, de- 1963. 

Da 'lOVa rednção aC6 lU't!go~ 
n ~ 2'5 e 6$ da Constitulçâo Fe
deraJ iadmmlstracão do OlStrltc 
Federal e mat.ér13 da eornpetên .. 
r.ia privatlya do Senado) ~ 

Bezerra Neto - PTB 

Pinto Ferreira - .PT1J 
Silvestre E'el'lclea _ PT'B 
Ada,lbert'..o, Sena _ PTB 
EurtCo R.ezende _ UDN 
Milton Campos - UDN 
João Agr1pino - UDN 
AloySIO de Jarva.lho - PL 
Josaphat Ma1\nho _ S/iegeIl~ .. 

Comissão Especial do P~ojeto 
de Emenda a Constituição 
n9 5. de 1963. 

Da. ·lova reda.ção ao "~tetn 11· e 
ao I 4 q ao artIgo 19 da Constltlll~ 
ção referentes BO lmpO&r.o l1e 
venda$ e ConstgnaçOe.s: 

1. Jefferson de Aguiar _ ~BD 

2. RUi Carneiro - PSD 

3. Lob.ão da Silveira - t:"SD 

". WUscn O~nçs.l ve. "':"" I?SD 
4. Mcnez~ Pimentel _ PSD 

6. Lelte Neto - PSD 

1. Amaury. sun - .P1"B 
8. Bezcrt'3 Neto _ .E>TB 

3. vago - PTa 
LO. Elumoert,;, 'ieder _ PTl 

MOlpllO Franco - UDN 

AurélIO Viat.l.Ila - .Pequeua:a RepI 
lentaçOe$. 

, , 

romissão Parlametnar oe I 

quérilo para averiguar 
aquisição, pelo Govêrno f 

- deral dos acervos de concl 
cionárias de serviços pú~ 

cos e sôbre a importação 
chapas de aço para a COI 
panllía Sider(Jrgíca Nacion 

'8 Mm.mROS) 

'CrladA pela R<!.soluÇllO Q' 11-6'J) 

lU embro. _ Pa.rtiaa. 

Jetrersol1 de ! .. gular _ PSD 

Leite Neto (Presidente> - f'SD 

Nel.<on MaculAI! - PTB 
João Agrll>lnO (Relator) _ UDN 

11. Argem1ro de Flgtle1re<lO -. prra .1osaphat Mar{nbo "'- .peqoena.a ti 
12. EuriCo R.eUnCie - UDN .presenta~ ea. 

13. Milton CámpOB - 'UDN 

li. Danlel !:{riege! =-.. IJÍJN 

15 . Aloysio de Ca.rvalha - i'fJ" 
16. Josa.phat ~lari.nho - ~eqUI!~1» 

pa.rtido&.. 
Nogueira d.~ 1fl.nl[l - PTB 

Barr~ 09 rvalhG - l?TB 
10, Milton Campos _ U1.>N Elel~a em 2-5-1963 

MemVrC'.s - P:uWl03 

\ , 

Comissão Especial para o .esl 
do dos efeitósda ínlíação 
da oolilica tributária e cal 

bial sóbre' as emprêsas p 
vadas '" 
. (Criada em' fJir'lüfe dlt· apro! 

a. Hl'!f!baldo. \rr~ra - UDN 

12. Emico Re~cnt1e - UDN 

13 

H 

lS 

Iff 

DaJf~l n:rle~('": - UDN 

J c-Ao Agriplpo _ lJtlrJ 

M?m de Bá' - P'l 
RauJ G'lubert - PSP 

--

1. Jefferson de AguIar _ PSD 

J RI.lV Carnelr,? - PSO 

4 WUSrJD Oonçalves - PSD 

:). Mene~e~ [)'meutel - PSD 
IJ Leite 'Nef..O _ 1=>$0 

1. Amaury ~Uva _ PTS 

a. Bezerra Neto - .F'I1:S 
:omissão t:speclal do Projeto 911"110 _ l'Ta 

de Emenda. a Constituição 10. Ed.ardo C.'iUão - E'TB 

nql, de 1963. 11. V •• cooee"", lorr ... - ?fl' 

AJtera a redação d.o' !ne.l.o;o nt 
do art 15"/ da ConstltulçAo {re .. 
fere.Dte ao traQalho de Fenor,,!< 
e m'llhere!'! e 110 trbalbo em m .. 

Jeffer~on de A~U!&r _ PSD 

:: Ruy Carneiro - PSD 

3 . Lobão da- o,\l.e,," - ~SO 

4 Wilson Goo.ca.1'Ve& - I?SO 

& Meneze.s P:went.el - PSO 

6 Herl~ldo Vleu. - ('5D 
1. o\m.a.ury ativa - P'tB 

8 SeZerra Net{)· _ 'P'l'B 

9. Vago - P'l'B 

10 SBveatre Pérlcles. - ..eTB 
11. lI.fthur Iflrg1llo _ ... S 

12. I ~urt.ce Rezende - UDN 

JS !IL!'lt,(}[\ Campos - OuN 

14 João A,t;r\pino - UDN . 
15 Jos~Phat Marinho - S teg;endll 
16. Aloysio de Ca.!va1b.o - PL 

12 . EUJ'1Co Rezende - UO:ol 

13 Mllton Cawpoa. - \JON 

14 Oaw.e1 K.r1e;e:r - UUN 

la AloyS10 de Carva.1ho - eeque~o:; 
Pa.rtldo,s 

16, Jm.apnat. Marinho J?equenOi 
PartioQi 

Comissão Especial' do Projetó 
de Emenda a Constitiução 

. n9 4, pe 19&3. 
Oa nOVa recta.çê.o· aos arts, 44 e 

4.5 da. Conrntulçào Fe4er&1 ;para 
conceaer tmull1dades aos ,,~ ... 
fiares: 

Des1gnatla em. 2Q...6·lOOi .. 

Sen.adoTes - ?artldoa 
Jeffer&OD de A,iUia.t _ rso 
Ruy !'J.&rnetro - PSD 
LobaO da SilvelIa _ PSD 

Wilson OOI1ÇaJ VC6 - E'SP 

Menetes Pl.ment.eJ - PSD 

Leite Neto - 'I?SD 

Amaury Sllva.. _ "'PT.8 

Comissão Especial para efetuar 
o levantamento da -produção 
mineral do pais e estudar os 
meíos capazes de possibílitar 
a stla imluslnalízação. 

'CJ"UltUJ em mr1tictd' tto atn"ova", 
ção ~m 1& 9 1963 ·sessão utTaor" 

~ d1nã11a do RequerLmento ~. •• 
,665-63. :to S1. 8en.t:l4m IDlfI E1· 

'9 .dEMBROSl 

·Membros - ?arttda

Jo...~ .E'euctano - .PSD 

A tll10 FolltlUla - PSD 

EugênJo BanOJ! - .I?'SD 

JOSé 81'tIl1rl0 Utelator) 

SezFtta Neto _ PTB. 
Melo Broga - PTB 

Lope.-s da Josta - ODN 

MJlton Oampo.! <'1'eslàent. - O"DN 

Jl11to Leite.. v\ee-Prest4eou _ f".
Quenb :l.epreseDta.~es. 

Comissão ES\lecial para o es
tudo dos efeitos da mflacão 
e da política tributâria e 
cambial sôbre as emprêsas 
privadas •. 

tCr1a,4a em v~rtu.d.l: da aprova .. 
-.;40. em 2-8-1993 /lo nllqu"""'",,
to n" 631 w5a, do Senador OOftvea 
Vteinu. 

. (5 MEMBROS! 

Membro. - PutUdm 
I\tfl.1o Fontana fPrestdente) _ PSD 

José FelfClaJlO (v1.ee-Presi~enr.e) 

ção. em 2-8.1Ç;63. de. ReJ:fyeri.m.~ 
to 11' Sgl-63, do 81. Scnaá01 ~ 
véa Vtara) 

I' 
l' , 

t5 M.EMBRC"'''Y 
Membro, _ partidos. 

p ~ruo Fontana (Pl'e&idente\ _ p~ 

30[;-0 Fel!ciallo 'Vtce~Presidente) 
P5D, 

JOSé Ermfi!o IRelatorr .,;. M'II. 
Adolpho Franco - 1!DN. ' \ 
Aurélio .~1ann.a _I pequena.s Rep" 

!.en~6e~. 

Comissão Especial para efetu 
o I~vantament~ da produç 
mineral do pais e estudar 
meios capazes de possibilil 
a sua industrialização ., 

fCrtada em vfrtu.de da apro1 
Ç/lo. em 18-9-196:>, • ...a~ e;rI1'a, 
trtnána. do ReqUerlme711.c n:~ 
do 1963, do sr. Senador Jo •• 
mtriD) • 

19 ~mROSl 
M em~os _ parttd.m 

JOllé Pe1!el'no - PS!), 
A tOlo Fontana _ PSD. 
Eugênio Buros _ ~'"). 

JoSé Ermflio IRelator) 

Be...,.. Neto - PTB . 
MOlo' B....... _ FTB. 
Lopes d. Co,st. - IJ1)N, 

Milton Campos 
QON, 

M'II. 

PSD . . I Júlio [.eite - Vlce·1?rea1denld 
.?'~ luenas Repr~entlL\ç6ea. 
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:omissão Parlamentar de In
quérito para averiguar a 
aquisição, pelo Govêrno Fe
deral. dos acêrvos de con
cessionárias de serviços pú
blicos e sôbre a importação 
de chapas de aço para a 
Companhia SIderúrgica Na-

cional 

DlARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

Comissão Parlamentar de In
quérito para apurar os fatos 
apontados da tribuna do Se

Leite Neto - P3::>. 
João Agripino - UDN. 
Daniel Krieger - UDN. 

nado, na Sessão de 23 de Comissão Especial do Projeto 
outubro de 1963,. e outro.s de Emenda à ConstituiçãO 
relaCionados .com Irregularl- , o 6 A 1°53 
dades graves e corrupção no n· ,,,e -' • 
D t t d C · Altera o ort" 138 da Constitut~ 

epar amen O OS or.relOs e ção Eea."u \ine<eO'biLIdades>. 
Telégrafos. Pro1eto ae m,,,,at"'Q ao SI. Se-

nadot Aurélio Vianna. 
<Criada em virtude da. apro-

va.ção em 7-11-1963, sessão ex· Dest"plação em 2-10-1963 
traordinária. da resoluçã.o nQ 32, Membros _ Part1d.os 
de 1963, apresentada pelo senhor 

"ICT1arla pela Resolução n9 

d ç 19f!3L 

Senador Jeffel'6on de Aguiar e Jefferson de AgUiar - f'~lJ 
lI! outros senhotes Senad1)1'es). au)' Carneiro - PSD 

Wilson Uonça;ve.s - PSD 
MEMBROS - PARTIDOS Jose fellClaDO _ e8.D 

I Pre~idente: Wilson Gonçalves 'WaUredu Ourgel ~ ?SD ~ '5 MEMBROS) 

Me' .. bros _ partilo! 

... erferson de Aguiar - PSD. 

Leite Neto IPresl:!eDle) - PSD. 

_ PTB. 

João ..,. .... ,.tnino (Rell1tor) ~ ODN. 

r Argenllfo de F'gueirêco - PTE 

! 
PSD. Bezerra ~eto _ P'rB 

vice-pre.~idente: MelO Braga Silvestre Perlcles - t'TB 
PTr.. Edmunao L.reV' - tlTE 

\ 

Relator: Eurico Rezende _- UVN. EurICO d.et.ende - UDN 
Milton üa!tlpos - UlJN 

Jefferscn de Aguiar - PSD. A10YSIC de r::arvtlltv.: - lJON 
Atillo Fontana - PSD. I' Monso AnuoS - UDN 

Jo::;aphat Marinho - Sem Lf'!l!end! 
Artur Virgílio - PT13. Rau' G1uuBl'& _ Peq~ena.!: Repre.seo-

Janeiro de 1964 205 

Cor~issãl' E~)}ecial do Projeto 
de Emenda à Constituição 
n~ 7, de 1963. 

Dá nova redaçtio ao § 49 dtJ 
art. l8:.'. aa ConstztUlÇeü) Feaetal 
t'(;ranstelcncra vura a rCsena ac 
mUltar da. Q,C3va Que Se cund,aa· 
ta? a cargo elet.vo). p101eto ae 
tnzctaltv,,· de SI. Senadm AUlel', 
V.anna. 

Des1gnação em 'lwl0~1g.133 

Memblos - PartidO$ 

JefferSOll dê AgUiar" - P~J.} 

Ruy Capnelro - ~~D 

Wii~on Gonçalves - PSD 
Jose t<'ei1clan0 - PSD 
Wal1redIJ uurgel - 1-'SD 
Arg~mlro 'e Flgt.;eiredo - pTE , 

. Bezerra Neto' _ ~B 
SUvestre Péricles _ P'I B 
Edm 'lIldo LCVl - ~B 
8;UflCO ttezende _ UUN 
MIJLon' Campos _ lJlJ~ 

l\io:,"s'O "le Car'il:llhc _ LlUN 
Afonso /'lrl2j.),s _ (JUN 
Josaphaf rv .. aflnhe - sem Legenda 
RaUl Glubertl - f'equena.s l-Le;J[t:ôcn. 

tllÇ"õe~ Bezerra Neto ~ PTB. tacões, 
AU élio ViaJ?,na, - P'IB I JÚllO Leite - aeqre~ 
Júlio Leite - PTB. 'ções. 

Representa· I jÚ~I_c, Lelte - Pet)'..lena.5 Repre~euta· 
çoeo::.. 

--



ESTADOS UNIDOS DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
- -=-

ANO XIX - N.I\ 19 

ATA DA 21' REUNIÃO, EM 27 
DE JANEIRO DE 1964 - P 
SESSÃO LEGISLATIVA EX
TRAORDINÁRIA, DA 5· LE
GISLATURA. 

l'RESlDilXCIA DO SR. GIUIEftTO 
MARISUO 

As 14 hor.o.s e 3\' minutos 
fl{;ham-~t p, ese'h~ 1)~ sellhóre3 

S~nadores: 

Adalberto 'eria. 

Viva~do LIma 

Menez:;s PhnetLtel 

Wii.Eon Gon~nl\'e.s 

Dix .Huit RMado 

Rui Palmeira. 

Aloysio d~ CarvaLho 

Jeftcl'son de Ag1.üa.:t 

Aurelio Vianna. 

Gilberto M:tri"'1ho 

Filínto MUlle. 

Bezerra Neto 

Mello Braga 

Gui.10 Mon1in - :4. 

o SR. PRESlIlIlN:rE: 
A llrota de presença. a.cusa O CO!ll;l3.

recimento de l4. &'&. ·aenador~. 

Não há núm.:ro para a :a:bfrtura dos 
I;raba.lhDs. 

Vou encerrar a pl'esenté reunião 
designar::do para a. ~a ~o n 
seg·uinte 

ORDE~[ DO DU 

5essão de "28 de janeiro de 1~4 
('!erça·fe1ra) 

Votação 

Votação, em turno únicO, do Pro· 
loto de Decreto Leglsl"tivo nO 29. 
de 1963 (n.' 23-A-S, na caso. de on
gem) que aprova o Acõrdo Básico de 
Cooperação Técnica entre os Esta
dOS Unidos do BrasU e Israel, co-n· 
cltJ1do em Recife, em 12 de março 
da 1962. tendo Pareceres favw@eis 

. sob M. 799. 800. 8~1 e 802, de 1963, 

SEcA0 11 

CAPrTM. FEDERAL T;;nçA-Ff:Ut.\. 28 DF. HNEIRO DE 1944 

=- • 

SENADO , FEDERAL 
das Comis3õe.s; de Comlif,uição e çõ.:.s em eXel'~iClO) solicit-nm ulgência, 
Justiça; de Relações EJ:teriores; ae l nos têrmos do arL. 326 5·c dQ Reg,i· 
Educação e Cultura e de Finanças., menta Interno pal'a o 'prOjeto de Lei 

Câmara;; ~6i.il1tei~ais 

De C.mlpO ReJo t~I:nas G<;!rz.!:s.) 

2 

" Votação, em segundo\) tur50 do pro-
jeto de Lei do Sen.ado n':l 4. de. 1960. 
que aut.or.iza o p,oder E~ecLlt.J.VO li 
e..~itir seles comemorativos do cin
quentenário da flU1daçâo da Pre'.aziQ 
do "Alto .Solimães" tendo Parecer nlÍ_
mero 855, de 1963, da Comi.ssB.o te 
Recladio oferecendo a redação do 
vencido em 1"IJ tu.."llQ. 

Votação em turno único, d9 Projeto 
de Decl'etô Leg:slau"o n.Y 40, de 1003. 
orlginárto da Câmara dos De.putíldos 
(n'? 7·A de 1D63, na Casa de or1· 
gem) que aprova a co.nvelU;.ão ÚntC2 
ooo1'e Ento.1'pecentes assinada. em 
Nova York, a 30 de' março de 1961, 
tendo Pareceres. sob ns. 806 a 808 
de 1963 das Comissôes de; COnstitui':' 
('110 e j,tSÜOO, pela oonstiLuelono.lida
de e jUridiCldade; Relaçóe8 E.'cterio· 
res, f~v~:râ\'el e Saúde. favorÉ..,,'el. 

Votaç5o. eUl turno umoo. do proje
to de Lei da Câmara nl? 112, de 1963 
(tt9 3.408-8-61 na Casa de origem) 
qu.e reverte ao ·senriço AtiV"o do Exér
cito o Tenel1t.e-Ooronel Rubens Rl· 
beiro dos Santos., e dá outras proyi
dências tendo Pareceres favoráveis 
sob os M. 884 e 885, de 196"3 das CC)
missões de Segural1~~a Nacional e de 
Finança:;, • 

fi 

V:otação, em turno únl-CO~ dQ, Re
querimento n9 1.20$, de 1963 pelo 
qual OS Sts. Senadores Artc..r Vil'gllm 
(Lider do PTB), Barros Carvl'1.]ho 
(Lider da Ma.ioria) e Lino_ de Mattos 
(Líder do Bloco das Pequenas Repre
sentações) solicitam urgência. nos 
têrmos do an. 3213, n'l;l 5·b do Regi
mento interno, para o projeto de De_ 
treto Legislativo n9 44, de 1963 que 
OGDcede anistia aos membros da. Fôr
ça Po:teiaJ. do ruo Gr-.o.nde do Norte. 

6 

,Vot.ação. em turno único, do Reque
dmento n Q 3, de 1964 pelo qual os 
S;rs. Senadores Vaécôncel~ TÔl're5 
(Líder do. Maioria em exercfc!n) 51-
9:efredo pacheoo (Líder do PSD em 
(,'xe!'cfclo) e Aurélio Vianna U.Jder 
do BIOC(l tiss Pequenas Represeuta- I 

da Câmara n.Q 127, de 1953 'l:.te di~põe 
sõbre a remuneração de profis."lona!:s De Cc.nqu' .. 'it.a (Bahia,) 
diplomados em Enge-nhana, Arquite-
tu.."'Q. e em Agro.nomla~ I . , 

Votaçào. em tLu'no (miCO, do Pro
.1eto de Decreto Lcgl;:,latlVO n'.l 14 de l 
1963 m9 5-8, d.e 1963. na Câ.:aara l , 
que aprova os texro.; da Convenç5.v 

De FTutal (!\'1"inns Gemis) 

De Garça {Estado de São PaulO 

De Goiânia (F.shl.do de (i()íãsl 

De Guarnb1ra, (&~o de paraLli) 

De lt:J.jai (Santa Ca~:.arina) 

re1aU·,'.:t a proteção dos tra.ba1hado- De Juiz de liQra (.\fin.cs O.:-rai.ll) 
res e~ptca radiações, ioniz,antes 9.do- De '?omíbo:H íE tad() da Pal'áfb-l) 
ta.da pela conf~rêllcia Internac onal 
do Traoolho. em Genebra, e da Con- De Piaúpn tBabia) 
\'enção para. re\';"'sã-o ?-\M'ciaí das C-on- ;;;. ,:;t, 
venc&es adot.-'ldas pelo mCSlUa Cómfe, I ~_De S,!'o Caetano do SUl (K .(de de 
l'ência, tendo )--:n.o Paulo). . 

Pareceres femoráveis, sob ru. 842 4 De sant~s <Estado de São Pau:o·} 
8i3, 844 e 845 de 1963, das Comi.~<;õe5 ~ São .. ...-Icent-e (Estudo de Si\o 

de Const}luiçào e Justiça; ?aulo) . 

de LegiSlação S.ocial; 

de RelaçôeJ E1:f~ric.,.(;S; e 
de Saú.de. 

DISCUSSAO 

8 
Discu.s,;ão em t.urno únIco, do Re· 

qu-crimento nu 4, de 1964, em que c 
Sr. Senador vascuncelos Tôrl'es SO~ 
licita transcrição nos Anais do se
nado da carta pela qual o Senhor 
Presidente da República convldou o 
Presidente G.9. República Fran.ce.sa 
para visitar o Br~l. e da respectiva 
l'espostll·. 

Está encerrada 8 sessão. 
(Let'anta-se a sessáo às :6 lw· 

ras e 48 minutos), 

Expediente Despachado 
MANIFESTAÇÕES DE 

FALECIMENTO DO 
JOS)); KAIRALA 

Govermtdores 

Do Esta{lo do .a.C1'e 

PESAR l'EJ.O 
SENADOR 

D<> Estado do R'o .. de Jant\1'1\ 

A ~.semblt"ias Ugi51a.tlvas 

Do Estado de '\11uanh§;o 

Do Estado 00 i"aranâ 

Do F..stl'ldo de Pernam1:!uC!) 

Do Estado de S&nta Cat-:lrina. 

A ~;:oc\aç.ã() 
.Mana.us. 

An1.:.\wn:,:;s 

A<;socíaçiio dos Po't31 ~"Ul5 r Tele·· 
ZT!J.fi·tas de Sergipe (AI·acaju). 

Sindicatos 

~'ld'cato do Comércio 
d~ ~idos. Vest.wiOs e 
d São Paulo. 

A t.ac.a d.~ ta 
ArUl.3.1·inhoo 

Sindkfltotl dos Estiv-adores da G'.ia4 
nabara (ruo d.e Jan.e:ro). 

Diveroos 

Un:ã-o Brasileira 
pr..'l~ai.<;-TelegJ'áfl('O.s 

ce l "5t . 

dos Sen.,dtl!"f's 
de Alagoa. ~M'l't.-

Oonfedt::reção Naclrm:ll e Inê.á.-trit 
do Estado da Guanab.ara. 

C{ln""elho Consultivo Banco OMito 
~ .•. mt\ron:!\ {Pará>. 

Comitê ocr Elevsc.s.o do TerriM:r'o 
Federal d~ Rondônia (OuSljararol
rim) . 

Companhia Hidrl?létr~ca do RJo 
P·ardo do Est-ado de Sã~ pe.uln. 

MoVime-nto de AI·re.g:me .... taçr.c Fe
minha de São Paulo. 

Part.lculo.res 

Sr. G:t<·tâl) 11ülIt-r de Cuisbá I !\fT). 

Sr, ·O:"vc L.ob(O, de Bà!"r.\ ~1a."MS 
lR.J.) . 
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P1"C''<'·Qt'o!e - MI)u.j'~ ;\11.l.) l"jf IPSI 
_ :::H"'· 

Vll:t' .~ ;;'.l"'nl.t- ['\Ioe 'f-'ife 'lt 
0.·111" ,"li:' ,\'JUI, 

p~' ~lJ lei 1"0 -tif'C! el.al"IO 

r1' li D,'\) '.-1 

.::li>": , lI".:,. """,:"':.I.~r I( 
I'wnv PHU - _~6j. 

1 ('/ ceiJ'o-:-->ecretano 
l)i":UI ,P f H - ~, h:.g,. 

\ol'JilI'Lo-tie<:1 etar.t 

1\ .. ~·jJbef:..c.. 

Ca.·t~,;e t"'l· 

J..><lG'llw. ~a, j 
G-Jll..:': Mun.! 

1J!l'->lrO ,PTN PAI. 
!""'!"1rnejru·~Uplelllt -

rente _ (JVN - PU. 
.";f'g! 1 Aao-:-)up,en l.e 

dDI ,PSi, ~.'" 
V'i,';Coth;€w,!- \ I'ercelro Suplecte 

'l'une.., \P';"B h.J). 

REPRESErJTACÁO PARTlOARIA 
(',-\lU'IJHJ SUl'lAI .Ut::\lUCHj\ nu ... ! 

II'SUI 

1 Juse GUlOm<l.: Acre lem exerCI' 
3 

2 
3 

~l!gen.o ti';ll UI:. - Moi. c:\nnáu 
'V:'HJ81... 08 ~.H)e.'r6 _ Po.1' 8. 
t.1..i;:\llllJ Bano'!- - MUfliona'J. 

4 ~eoa..::.Llã.u l\.J'cher - Màl'a.'.~~à(.:. .. VlcwralU Freire tem exercw~c. r 
dupleme, Sr MlgueJ t..ln.::.) 
lViarannac. 

6 Slgerredo Pâcheco _ t"BU!. 
1. Mcneze::s PlmenLeJ lem 'eJ\€rc1cie 

o SupJeme. 'Sr. Waldema; de AJ
CanLB r l1 1 . 

8 Wllsun OonçaJves _ 'Jei.!'à 
9 Waureao uurgel - RIO 0:l1ndt-

Cio Nal'te. 
10 Hlt~ ':',H'neiro - psrat'la. 
II l,e:l~ Neto - $crg.pe 
1:2 Arilànlr ~aJbino - tSahia. 
13 JetteJ'sun de AgUlLr ~ f!:.,;plrik 

SaDto. 
H Glloerl{J MarInho - Guanabara 
15 Moura Andrade _ São ~a!11Q. 

16. Atillo Fontana - Santa Cata.· 
nna 

17 GUlab Mondin - R G Sul 
18 Benpdlcto Valadl1res M1nao: 

GeraIs 
19 f'u IH.á MüUer. 
2U JOJ;f' Pel1Clano _ Goiás. 
21 Ju.<:celJno KUbItschek - 'Goiás 
22 Pedro Ludovleo - Goiás. 

P .. \UTIDO A" 
THAl\!\.LUISl A BRASILEiRO 

(PT81 

1 Adalberto Sena ~ Acre. 
2 Useal t'assos _ Acre. 
3 VIvalao uma ~ Amazonas. 
4 f:amunac LeVÍ _ AmIlZUD<ls. 
5 Artul V\rgtl1o _ Amazonas. 
6 Ant..l1nl0 Juc8 - CearA.. 
'I. Olx-HuIt Rosado _ RIo Gran1e 

eto Norte. 
8. Argemlro de Figueiredo - Pa-

ralbo.. , ' 
9. Barros Carvalho - Pernambuco 

10 Pessoa de QUelroz - Pernam· 
buco. 

11. José Ermlrlo - Pernambuco. 
12. Silvestre Perlcles -;- Alagoas. 
13. Vasconcelos rorres - Rlo de Ja

neiro, 
U Nelson MacUla0 (llcenciado ~em 

ôn'ostltUlção) _ Paraná 
J6. Amaury Silva _ paranâ cp:n 

exercJcio o' suplente. Sr. Melo 
Braga l • 

16. NogUl'!lra da Gama _ MInas Ge-
1. Zacarta.s de Assunçã.{) _ Para. 
2. JoaqUlm Parente _ PIaUl. 
3. Jos~ Cândido - Plaul. 
4" Dtnnrte Mariz _ R G Norte. 
8. JOão AgripIno _ paralba.. 
6. Rm Palmeira - .• }(1'"'0"9.., 
'1. Eurlro Re~pnde _ K<;p!rito Sant.<: 
8. Aronso Arinos Guanabara. 

rals. 
J1. Bezerra Neto_ 

IlNIAO DEMOCRATlCA NACIO)lAL 
(UUN) 

.a. ~t?g'ft"""?"$ ~ ~ 

í IV. I!dlv .. p-DO .nauco "'?' ,k"'uana. 

OI~RIO DO CONGRESSO NACIONAL 

EXPEDIENTE 
. :·')EPARTAME~lO DE IMPRPJSA NAGIU.\IAL 

DI",.TOfll ........ . 

#o.Lf-f!:RTO Cf!: BRITO ~I!REIRA 

1: ....... DO •• "' .... ,ço 05 >--u ... ,C .. ÇÓ"·1I CM.~& o- ~~Çf4 o. ~.o~çJc 

MURILO .FERREIRA AL ves . FLCRIAf'cO GUIMARAE~ 

DIÁRIO DO CO~GRESSO NACI0NAI. 
SlEçAo 11 

A 8 8 I ft .I. TI/R A 8· 

REPAR'rICOES t PARTICULARES I fUNCIONARIOS 

Capital e InterJor Có:qntal .' loterlflT 

Semestre-- ••••••••. ~ .. Cr$ 60,00 Isemenre ............. Cri 39.00 

lno ........... , .... _ •• _. Cr$ 96.00 I Ano ......... • •.• - • - ·Crl 76,00 

E:zteríor I Extef10r 

Ano ......... .. Cr$ \36.00 Ano......... CJ'~ \08.00 

_ E:a:Cituadaa ti para 0 axtenOf', qua lorAo .empre aDuats, AI 
Jsstnaturas poder~e-t.o tomar, elt) qualquer epoea. por leia meses 
ou um ano , 

_ A fim de POS20I~iflta.r I nmes .. de fatorO! acompanhados d. 
8,clarecimentos quanto. 5ua aplioaç-io, lolicitamo. dêem preferência 
• remessa poi meio de cheque ou valo postal. emitidos a favor do 
T.~ooreiro do Departamento d~ Imprensa lfac}C)nal 

- Os. suplementos &. edlçOes dOI 610108 ofle;a!. aerle rornecldo. 
10' aufuantes 'omente mediante aoUcitsçlQ 

--O 08stO do nümera atrasado IflrA loreso1410 li •. arl D,10 ao , ... 
,lx81'otcJe tlecofTldo. oobrar_II'1o mala Cl't O.5ft 

11. Irineu Borntla ust'n - Senta Ca~ 
t .... üd 

12 AntOnio Carlos - Santa ("-'arina 
13. Damel Kneger - fUa Grande !li) 

Sul. 
14. Milton Cam~ - M:nas Ge:ais. 
15. LOpes da Costa - Mata GI'IJS.sO. 

PARTIDO LlBEII'lAUOR 

IPLt 

1. AloySio· de Carvalho - Bahia, 
~. Mem L.e Sá - RIO Grande -!a Sul 

t-AR'J'lUO fRABALlllS·II' 
loIiAl..'lO~AL 

IPTNI 

1. Cattete Pínhe-lfo - pará_:' 
2. Lauro :.te Matos - f~ - -'. 

PARTIDO SOVIAL PROGRESSl~·tA 
\ IPSP) 

1. Raul Oiuberti - Es~~ .:~.Q 5a;:'~. 
2. MIglleJ C~L o - Rio de Jane:ro 

PARTIDO 
SOCIALISTA III1ASILEIRO 

----- . 
tPS81 

1. .\ur&1io Vianna - Guane.barfl.. 

MO\'llU"~N'I.'O I'RAUt\UUS"l .. 
..... UENÜVAUUlt-

'ciUTHI 
1. Aar~:-o ste:n:.n.I';': .• Rie. de JQ-

nelto, ,r 

P.\B'fIDO HEPUUl..J(jA..~O 
'IPl{, 

1. Júb' Leite - ~(,l'gip~. 

PARTIDO OEíHO('HAT.\ CltISTAO 
tPUl:J 

1. Arnon de ~t .. v - Al;.~oas. 
6~1 LZOEN!L 

·,,1. ~tt M~r~nho :-'~f 
:. afiíõa1d\l Vlerril - ~ 

RESUMO 
P a r t i do SOClilJ uemocrátl(.,,) 

(P. S. O.) ................. . 
partido Traba!h:sta Brasileiro 
·,P. r. B) •.... _ ....... _'17 

U D 1 ã o DemocráUca Nacional 
(O, O .~ . J ••••••••••••••••••. 15 

PartIdo l.Jibertedor IP, L.) .... :2 
PartIdo rraLJalhl,sta Nacional 

IP. I. N' ... ......•..•.• i 
P a r t j d o Social Progressista 

'P. S P.J .......... ;........ i 
.P a r t. c ~ Socialist.a Brasileiro 

(P. S a J ·'0 .•.•••.••• _.. •••• 1 
part!do RepUblicano fP. ;-':_) .. ,. 1 
P a r t i d J Democrata. Cristão 

IP. D. C., ........••••.. •••• 1 
_.rnvimm-.to Tl'a\1ftlhLsta Reno'" 

vadot (M. T. R.) •.•••• .-••••• 

Sem leg~nda 

'-~" Total 

r-..~' '~l~ ,i">; 64 
.......... o~.' o...... ~ -

•••••• 0 •• o...... 86 
.11,<. .. ,-

BI=OCOS PARTlDARIOS 
IV - MaIOtla 1391 Membros): 

PSD 
PTB 
~Q _ Minoria (17) Membros): • 

UDN 
PL 

3~ - Pequenas Rellrese~ta~óe. (02 
Membros) .' 

?rl'i 
PSP 
PSB 
M'm 
PR 
PlOO ../ 
~.nhAt Marinho 'sem LW!lÍI! 

Janeiro de 1964 

LlO!:RANcr,s 
nus HI.U"C);'; 1'''l{.l'IUt\IUOS 

tUAIOH1.-\. . 

Llae/: 

e.:/"I m Cana lho (PEl 

~'!Cf I.weles·, 
VI';vUli!JU l"I'/;!IIe cl-'SLJ 
V<t.~<.:< ~'.pl)-..M J urres 

MA) • 
.t1"1 tt 

RJ' 
...elteJ"sun de AgUIar 'PSD 

E.::;, .' 
l..o1ão. t111 Sll~'elra IPSt: - PAI. 
Af'. lI~r~lJlO- (PTl;S- AMI, 
8"7.(:').1 0 Neu: - IPTH, .... Ml J. 

l\U:'IoiO:·U.\ 

Ltael : 
Jua\) 'nplno - (UU.~ - ·PHI. 

Vice-L Ideres: 
Oanlt"1 l~l'lE'ger - rUUN - RS>. 
r.'l-"m dt ôa - 'Pl - etC). 

P l!;t.J l' ~ f. R.b..p RE::; E."n AC;ÚES 

'~Wl'T : 

. Llll" ue Mai·os - IpTN - SP) .. 
'V !Ct; 1~1f1eJ es. 

A.lrE'Ij(· VIana - <P"';B - GBJ. 
Il - LJüS PART~l\{)S 

E'SIJ 
B0UlCdl ... tO Valladares - (~1G). 

V ICE: L10 ens ( 
WIlson Gonçalves - ICE). 
Si>;efredo Pa~heco - 'PI)o 
W"I\fr."d ... Qurgel - "(RQ) 

PTE 
LIDeT 

Artur VlrgfIio - (AM1. 
VWe- Udef(~~' 

Amam! Silva (Ucc:\{'lado). _ {PR) 
Vlval(' Lime fA.."1). 
Bf'7,f't'rn Net.o - (}..il). 

UDN 
lAder: 

D~njel Krfp!l:er IRS) • 

Viep. 7 fil~re.fI:· 
'P.1}rlr.o Rezenrle rES)', 
?a1rr rnl~7ans (~P). 

. .a.rin'fo F'nmeo - ·(PR.>. 
. Pl .•. 

Ltd~r! 

M~m dI" ~A - 'RSl. 
Vi"e 1 fder~~! 

Afnv~10 de Carv1.1ho .:... rs-."- r. 
!'TIl 
Ltde,.: 

Li"" r'le Mnt-Os - (SP). 
Vir.e 1 frip.res: 

C(lttpte Pinheiro _ ~A) 
PSP 
LfdeT~ 

Mit!11el conto fRJr.· 
Vfce-r.tder~· 

Ftau) óiubertl - lESr.· 

COMI~SõES PERMANENTES 
Comissão Diretora 

Moura Ando'ade PresIdente 
<psm ..' 

Noguelr. d. aama (PTB)'., 
Adalberto Sena (P'l'B) 
RuJ Palmeira ronN) I 
Gllberto Martnho IPSDr 
Joa qulm Parente p1DNl'. 
Cattete Plnhelro tr-TN). ( 
GUldo Mond1n fPSOl 
Vasconcelo., 'TOrres CPTB)·.· 
ReUll1ôea Quartas-lelras. àS 10 ho· 

ras. 
6ecretár1o: Evandro Mendes VIana. 

Diretor-Geral. . 

Comissão de Agricultura 
W MEMBROS) 

Prealden1e _ \''''0. < 

~d!!1.\ •• "" _11\4.~ 
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JOMPOSrçAO 

P. a. O. 
rmLAR!a 

l'~tl:;enlo BarrO.$. 
Ju.:;;e 1··eI1~amo. 

SOf'LnlTEs 
1 A!Wo FO'l, .. na. 
a ·Pearu t.".UdOV1CO, 

P. ·L. B. 
'1TU1.4Jt .... 

RaeuJ GluoeItI. 
Du·Hwt .W.saao. 
.NeLSon MacuH:tn H~ceLlcl~l.ttJI. 

SUPW:NTE9 
t Eduardl Catalau ,1-). 
:I Aarão ste1nmbruch. 
3 Vago, 

O. O li. 

l'ITULARES 
J..,Opee da COsta. 

!\.otónlo :;anos. 

IUP~NTQI 

1 DanIel Krteger . 
'1 J()à,c Agnpmo. 

SU8STITUTOS 

. R~'u.tllÓe, 

Quart.a!-feiraa, à$ 16 horal. 
8ecreta,tlo; J Ney PBliS~ D<inta.!. 

A UXLlar L..eil.S.,ltlUVO pl"o.Q 

Comissão 
de Constituição e Justiça 

Ui h~ROS) 

Presidente.- M1lton Campo.! fUDN) 
Vlce-presld.:nte -- Wilson 

GonçaJ ves (PSD, 

r 

COMPOSrçAO 

1'. ~. D. 

Jefferson ae AiU!.8Q,. 
RI..I.! Uaruelro. 
Lob1\o da suvá. 
WUSon Goucruve.s. 
J06aphat Martnno. 

SOi?LErfJ'ES 

Meneze! Pt!UenLej (Ucencle.dO). 
Leite Neto, 

3 tienêdlCto Vall€ldarN, 
, Aarão ~LeU1t1rucn. 

P. r. B. 

'rtl'Ul.II.R&I 

Amaury Rllva tUéêncbrtol ~ 

·Bezerra. Neto. 
Edmundo Levt 

Sl1PLEHl'U 

1. A..oogemlro a.e t'"'lguel!'~du l""). 

SJ Suvestre Perlc.M. 

3. MelQ Ur"ga. 

Q. O N. 

AlOYsiO d-o ~a.rva .1). 

Muton Ca.m .... J1. 

11. AloMO AtlUU3. 

li DanIel .Kneger. 

a. Jos.c AgnpL.Ot). 

Comissão 
do Dlstnto Federal 

17 MEMBROS) 

Presldente - Une C1e ~latos. 

Vlce-flre,s10eUt·e _ Pe<t.ro LUdovico 

t'OMPOSIÇA.O 

P S. D. 

1'ITULAr..u 

Menezes Punenti!l. 

Pedro LUaOVICO 

Ltno d.e Ma tus. 
StrVL.e:r. r;.. 

1. FU1nto MtllJer. 

;J E~él}lO Sarco.3. 

:1. ffenoaJ.a.o ":eml .. 

P. r. 6. 

'11 Tf...,AI:E3 

OsCal Pa.ssus. 

DIJ1."Hw.t R~ao. 

1. Aaráo StelOO;·U,C-ll. 

l. AnLólllg Juca 

U. U N. 

Dmarte tlUMZ. 

EurLCO Re:lenae. 

5UPLENIts 

1. Lopes tia CO.Ha. 

1. ~bUla., ao As.su.n~âo. 

8eun,OI;::I 

QUUlta.s~íelr~ a., ltJ bOf&,i. 

SecretarIo: JUlleCa RlbelJ'Q do.s Sano 

ot.. Oliclal LegLSlauvo Pt.. 8~ 

Comissão de' Economia 
t9 MEL\1~R~J 

preS1Qeut.e - r'llUl w M Ullor (PSD, 
Vl\}ij·t-'J.~luem,e - J~6 ,t:;fIlUJ,'lQ _ 

,P'lts) 

COÃU'OSlÇ.\Q 

1'. S. u. 
tt'tUt.M,Uj 

PUlULo Mlwer. 

E'Ugeulo aiUT~ 

AtlllO ií'OULalla. 
JQ:;ie UWl.)wa..rQ Wce.ocJadoj 

SfJl'l.I.N'1U, 

1. JeftersoD as AiUlIt.l" (" J~ 

J. Slgetredo t»t.eheco 

J_ Seoastlào Arc.hel 

4. J.....saPhat Martr ... oo 

1. José Katrala 

1'. r a. 
.UBsrrrVfOjl 

m:lI.AItJ;a 

J~ B:rmlTlo 
Ne1Son Macula.n lJ,!ceoclado) .. 

,Jülto LeIte 
RelJrl/'le. 

Quarta teIra . .\! te O'JH". 

Secretàrio: Rona.ao fi'erreira 
)flcta! l..eS"íslaWVQ PL-8, 

t.t1Pl.DN'iS 

L O .. ~ar f'USO!! (. ul 
OtN J. Bezerra Net<l 

(to) Em ,ubst1tulção do 5(>n.hoJ 
Nel'lQn Maculan. ~omo mUlat, 

C"'J Em 'IUl:JSttt'..llçào do SetU1l)l 
Amaury f::IllVB, oomo wtu!ar. 

(..) - &.::1 subst..Jtuu;a.o ?yf' et
nhor jo:le Guiumard co:nc 
titula.r . 

(U) _ Em - su~titu!c1.o ao Se~ 

nhor ~e.lsQn MacuJsJl, ;om.t. 
IltuJar. 

• 

I 
stTBSTrrtnre 

J .... A "'10' 
to MdO 87 J8 

O. O N. 

t'ITU LAR ES 

Aac~to l'"':'&CCO 
Lopes da Cus La 

SUPLENTES 

!. Jooé Co .dl"" 
2, Zacsrla.s de Assun Ac 
:i'eun'õen tp.rça~feira - J600 borv 

SecretârJo; 'J1d Brl.lggef. A'J.lilla l 

Leg1SülUvo PL .. 10 

Comíssã~ 
de Educação e Cultura 

1: ME...\1,BROSI 

PresIdente _ Menezes PImentel 

(PSOI 

Vlce-Pre.sJdente - Padre ~l:(.lJtan! 
,(JDN) 

COMPOSlcAo 

1'. S O. 

'tT'l'Ut.Anl!3 

Merez/!$ Pimentel 
Waltredo GurSeJ 

fI. 
strPLQl'rçe 

Sened!to Vallg.da.rq 
$rgetredo P!lf!beCO , 3. 

SUES'llTUTOS 

1. L!!te Neto 

P. r 8 

tTfVL,\RU 

Pessoa de Que:ro2 

Amaury Silva 'lJc<,nr!ádo) 

SUPL1.NTItS 
1, Vago. 
2. Vago. 

U. D. ri. 

rrrtn.ARES 

An~...on1o Carlos 
r-adre Calazan.s 
Mero de Sá 

SUPLI'.Nl1!'.S 

1 Adol!o Franco 
2 l\411WD oampos 
3 ,\I'no.o ele Melo 

Re'Jn!Oea: t~l .. telral _ lI:; UO "to __ 

SecretArio: Vera de A.1J'trenga. Ma 
tra, Oficial Lel;lSlativÇ PL"7. 

I -, 
I 

Comissão de Finanças 
(!5 MEldBROS' 

Presidentt _ t.:iemtro de 
I';!do _ rPTB), 

I 
V1ce-Presidente - Danie! 

- IUDN;. 
I P. S P. 

nTUr.,...\Rq 

Vlctor\no Freire 
LnOão de SUv-e:ra. 

Shtetrelio Pileheco. 
\Yi1sol"! GoncaJves_ 

Leite Neto. 

sU1'U~'N'T'P"S 

K.r1.eger 

\, José Oulrnn8J'd J.c"'tJc1ado). 

2. Eugi!nlo 8a..rJ:'Od. 

S. ·,{~.m~.7et Ptrne.nt.eL. 
C. !~tr.l0 :'ontanil. 

:1. Pedro L!,rr.-,v'f'o. 

sURs!'r'l'u'ras 
1. Jo~ R'a1rala. 

, 

P. 1. B. 

TTTtJLARas 

A:-tfP...,..,jl'O "Ie E'igu~'''c-do. 
Br" n~ Neto 
D!x-HuJf RO:'B:do. 
Pessoa d#l QueirOz.. 
J ... sc 8rt.llPtO 

SUPLENTES 

1 Nelson Mar.U1an uicencfado)". 
2. Lino fie i\1 g t-m; 
., AmaurY SUva m~eoc1.ado'. 
4. Aurélio VIA.r:.r.a. 
f,. Antônio JU('à 

suBSTl'l't1TCll 
1. Edmundo i,evt. 
2. Melo Braga. 

!"). ~). N. 

HTUUR!3 

Danleí Kra'!'.:f. 
omfll'h M!J:rlz 
lnneu 8()rt!h,HlSeD. 

Lot.>e.!- d3 c'f\~!a 

r:UPLENrI!:S 

... ~"" r) Fr""l('O. 

:I. Enr!{'o Rp7p nde. 
3 J v50 Mrlp!no, 
4. MU1.on Cam pOl'l •. 

/' 

'J'l'TUv,p.F5 

Mero de: S: 

SUPLI':N'n'\ 

1. Alov!llo . - ':arVf'lihD. 
Reun'~.t'!r-i; .-8 feirai. _ 1(:.00 ~t)o. 

.\.9. 

3ei!Tl!tnr10: Cid Qii1fJer. AUJ'llilU" 

VIl:1S1:. :'f f1o. PT ,. 10. 

Comissão 
de Legl~ acão Social 

(9 \1 [<!1\d 1-' '~O~I 

Pr~sJdl..nte:. Vit'aldo Li~& .- era 
\i .. _., :;,;._ _ :-!t '!: 

(r'SD). 
I C~!·I1t:l.ro -

P S o. 
rrrtn .. \l'I:l., 

RuY CarnelfQ. 

Wa~lr~do GurgeJ 

Jn< ~ C" Jlo''tlc:-1 <licenciado) 

Raul Olubert. 

" rt>ff 

",',HIC 

·e 

sUllS11TU toS 

'''rn 

flTUl ., 

tva 'J1ce 
Rer-: '.p- ~. 'irfl 

Vtvaldo L1m.a 

1<1 

I, . '~p"r .~~ ot1r-r- I·" •. 
} PesSO<l de ~!JelrOCl. 

~ A.lltônlo J!J:é 

(') t;":'t' SJbs~·itulç? Rn .......... ~lf 
Jl)Sé O\~· Im.lrc eomc tJ~'II&?· 

p.'1"! <:'1~d ~-.ljC:':i!iO h-;d' 

Am~!l'" ~"! '. 00000 ltU:U . 
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5UBS'l'lTl1TOS 

l. Melo Bra.ga 
U, D, N. 

1'ITULARES 

Eurico Retende 
· .... t ... nlu Im: 

.li Lopes da Costa .... 
4. Za.c~r·"I de Assunção 

Reum6es: '!.5o teus: à.s lO boras. 
SUl'Lo- "'lI'S 

c;ecretqrlCJ. Vel'a de Alva:eulra Ma· 
Ira, ..JficiBJ Le~islat1vo, PLJ-'l. 

Comissão 
do Polígono das Sêcas 

t'1 .MY.1'" ~ROSl 
r-esidente _ ;(,lJY (:arl'p!ro ClSr.~ 

V1Ce-PreSldente Auri1.,J \l'lan.n6 
!pC_, 

p, f' 

...,......-. ~RES 

.. wu on Goncal\'e;. 
Ruy -.Ca-rneiro 

SUPLENTE!! 

1 Stgetredo Pacbeco 
2 Leite N~to 

'J B. 

fITtrt./lRLS 

Dlx--Suit ·fl~"'BdD 
. Aurélio Vianna. 

SUI-, .N'ITS 

Argemh'o ae Figue:redo 
Ar !)!'l d, Melo 

J. J'Jllo LeHe 

U, D, 'N. 

TITULA1ES 

D':.narte Mariz 
JOEé Ci4ndido 

SUPLENTES 

1. João Agripino 
:. LL}{'f' da Custa 

Rel1n:õ- 520. te1ras _, te !loral; 
Sf.Cre!árto: Sey PS!::;so!;; Lianta.'i 

A " ... '1;f.lr LegislatIvo O'L-9. 
" 

Comissão de Redacão 
/ .. 

(5 ~A:1:!;.,~2 q,. )S) 

Preside_Ite O"JX ,fJctlt Rosad( 
(PT'B) • 

Vlce-P . .1-sidente _ Padre Ca16ZJ1ru. 
COMPQS1Ç;i.O 

P S D. 
nWLARES 

Walfredo Gurgel 
Seoast1tlo P.a.rcher 

IT)PLENns 

" Lobão da Sllvelra. 
2 Jose Feltciano, 

SU6STTTlrros 

í Menezes Ptmentel rllcenctado). 

~ 1 a. 
nTULAREs, 

D:x· HU,lt R-oSR-do 

BU?LEN'!&S 

HCt"!bal~l.. \'~ellt1 

'J U N. 

rlTf': ~!\.s 

p'adl'f' Ctlla/,ans 
J'.l!lo w('lte 

f.1~-P1 f'r.:TES 

1 .J081l 4.>" pino' 
~ ","'nDna: :\I1nr:rho. 

Hp'lnl('le~ .... - ~elra.< ~ te hOras 
Sp,': et al'lo ~il!'""tJl -\ol.!.jjaO ,>t .'ê!fi 

L('~l.~latjvo PL-8 

DlARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção, 11) Janeiro de 1964 

de 
Comissão 

Relações Exteriores 
'11 MEMBROS) 

SUPLEI'/T1!J3 

Raul aUbertl 
ReuDIóes: Qwntaa .. telra.s 

ras' . 
- U bo-

Pl'OI'rUQ"!>,,'oes: 
AntonIo Carlos 
Padre 'C8Jazans 

supulru 
Presidente -' Jefferson de Agula.l $eCretáMo~ Eduardo 'Rui 

1 AUXI!;al' .t..egLslatlVo PL .. 10. 
Barbosa 1. Dinarte- Marlns 

Lope~ :ia COSta (PSDI. 
Vlce-pres1dente, - PassN 

fOZ lPTI:l, . 
COMPOSIÇÁO 

p, S, D. 

TITULAfl.Es 

Benedito VaJladares. 
Fllmr,u MllJleJ 
Jefferson Qe Agu1ar 
Aarão StelOt)l'uch. 

SUPLENTES 

1 Meneze::. P:mente1. 
~ Eluy Ca rnell'o 

de Quei. 

3 .Jose G:llUm:u d (!1cenclOluOJ. 
" Vicwnnc fi'relre. 

SUBSTITUTUS 

1. Jose K3.1J·aJa.' 

p, 1. B 

TITULARES 

l"=.':>v3 de Quetroz 
Vivaldo LIma. 
Eduardo Catalão, 

SUPLENTES 

1. Oscar Passos. 
:J. Argemuo de Figueiredo, 
3. AnLõnlO Jucã, . 

U D N. 

TITULMlL" 

AntÔniO Canos. 
Juse CândIdo. 
Padre CaJazans. 

Arnun de Melo. 

EUPl.fl:NTES 

1. Daniel Kneger. 

2. Eurlcu Rezenae. 

3 João AgrIpmo·. 

4 Mem de da. 

RellDlÓes: ;)\ls-felra! - 15.00 ho
ra.s 

Secretario' .Castejon J. B. Branco 
Oficial LteglSlatlvo. flL-6. 

Comissão de Saúde 
. n:; MEMBROS) 

Presidente 
UDN, 

Lopes aa Costa -

Vlce-Pres:dênte - bix-Huit RnCl\óo 
lPTf3) 

COMPOSIÇAO 

P S D. 
TITULARES 

Pedrn LlldoV1CC 
SlgetreCi.., ~scheco 

SUPLf±;~\l LE! 

E11g-emo Ba.stOf,: 

WalHeou {i·.lrgel 

P.l B._· 

f1TULAHE.S 

Dl" fHlll HO."Rdo 

';3.uD.entea 

Aot,o[}!( Juca 

~ I) N. 

SlJPL1:!N1E 

1. f,()iX'.' n~ .('",,<,a \ 
SUPLENTE 

Pad~E Cals:zans 

de 
Comissão 

SeqUl anca Nacional 
~7 MEMBROS. 

I?resldente _ z.acanas de Assunçlk 
tUL>N 1_ 

PL 

TlTt1LAR 

Aloysic de Carva,ho 

SuPLENTE 

Mem de Sà 
Vice· pret>J(jente - Sllvestra "é.n· 

eles lP'l'BI. 
ReuruÕe.s: l·erças~teira.s - la.OO hOa 

ru. 
CUMPOSrçAO 

PSD 

TITULARES 

Josi' GtlIumard ;Llcenciado) 
V,ctunnu t''I'eu'e 

SUPLE.:-.ITES 

1. R.uy Cafne,ro 
1 AtllJU J:<'on(ana (-. 

SUHSTITUTO 

"A_ Jos~ KaJrala 

p 1 B. 

rITUU\RES 

SIlvestre PetlCJe.s 
Oscal Passos 

cUPLEIIoJTES 

1. Olx-HUlt Husado 
2, Vagu, 

o O N. 

rlTULARES 

lrlneu Bornhausen 
~aeh<Hlas a~ Ass'jI't1P\á~ 

SUPLENTI!;S 

1 Adoltc Pl·aOCo. 
2 l::uncu H.e~enàe 

p ~ P. 

TITUl.AR 

Rnu! G1ubertl 

oUI:;LENTE 

1. MIguei Couto 

- I 

secretario: J NeV passos l.).antM" I AuxilIaI Legtslat:~L-9. 

Comissão de Transportes. Co' 
mUllIcacoes e Obras PulJilcas 

Ib MEMBRUS. 

I?residen\.e IUSe F\eUClano 'PSD) 
Vice· Pre"ldent.e - trlncu tiuI nnau

:;€n ,UDN' 

<t-PSD 

TITULARES 

Jm.,p Fe,lclao(' 
Seba5tlãc AJ'cher 

'Supu::rES 

1 Jetít'rUln d.e Ag'..tla! 
1 P'll1ntt; MUJJel 

p'JB 

TITULARES 

Bezerra Neto 

l.mc de M aLO.! 

SUPLENTES 

1. SIlvestre Pertc.es 

UUN 

lTIlfLAR 

lrinet' Bornhauspn 

SUPl.,El'lTF.5 

Zacharl3...!= de ASS~jncào. 

Re·jnloe~. Quart,a~·lelra5 - 16,00 
RCu"llOe.5: QIjJ~t-as-'elr~ _ (15 00_ nUI!1s 

("BSI. Seol'e~á.no: Ale'HlnOre Pfaender , 
Sf'1::re~ário~ Alp~alJdre pt ..... nrlo.. nfl· \ Jt:c,<l., Loe~l.s.atl_vu, t>L..-ü. 

ela. LegtsllltlVC. t'L-ij. 

Comlssão 
de Servlco PúbliCO Civil 

17 MB:v1 HROS) 

presideote - Silvest.re p é r i c I E 
,PT111 
Vlce.Pr~sidente • Leite Neto (PSUJ 

'~OMPllSICÀO 

p.So 

I'Tnll.ARf:S 

LeitE' Net.() 
S~gell Nlu pachPro 

SUPLENTES 

V:cf.orin<J I;-'relr/' 
'1 Benedito Va~!RMares 

"flilll..tr.Rf:S 

Slt,..f'~ rEI pe~lc,eE 

N€',."vn ).,la(''l.an !lcenclado\ 
St'PI rN"lES 

Edm ; nd() L"eVl 
vílgo 

T[H1LARES 

Antoolo CarlOl5 

I·) 6. ... n "iUbstlt.ulr:i'l.o ao sr _ los, 
Gu,umalQ, como tltUIa..:. 

I' Comlssão EspeClal do Proieto 
~e tmenda a C.onstltu:cào 
n9 2, de 1961. . 

·l) ..... poe ,>o,Jle' Altera Os arti ... 
gu..;. :,!tI i)ti ... b. 61.1, llO e () p" ~ 1.-

· g; ~Ju unlCU '00 ar~. 114: Qa Con.s, .. 
· tILU' ~q, t"eael'al. 

orga.Illza~ao adminlstratlva 
· ao I.ll.'it.ntó ti'eCiel'al. 

- vencimentos dos desembar
'gadores do l'nb'loai d.e JUSti>.;a. 
oÚ Ul$l.rno t-ederaJ; 

- reg~me Oe rendas do OlsLrl-
10(, J:'(>.Q-o:ral. 

_ COmpiJSlI;R(, Cla Câmara dos. 
D~p.lt.(:!..C0S e ao senado r'ea~rdl 
e do lilbuna, S'loenor Ej(>:!.or1:; 

. - onk.~essu ae e~coJha do Pre
<;jOenlf> e au \71('.' P R lo 
I'r:b ;l'"L '_egWllal EleItoral 0.0. 
l)lsl.rl1..o F'NleraJ; 

- flfl,!t"f\('af) da cota (l" -'ll')(),',:o 

dt' r:t'!"!ua. te ::lU <lO~ .Vl·ltlll.;l_ 
PIO.< 

Elt'lta em 15-6·1961,· ('Otn exceção-
1:!l~ :::.n -:I'030'}It':5. 

t:3QrrQ~ Carv!l.dlO 
l- Hlf,:l 

,son M-a.cu.on 

deSignadO em 

deslgnado em 

l,oiJfl(l l1a Silveira _ designadO em 
J') ·4- iP(i~ 

LA.l·pe;< :-Ia Custa 
!l9-10·H162. 

deSIgnado ~m 
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SUPL.ENR 

Até 14 12~1962 - Requerimento nu
mero GIl-IH. aprovado em· 15-12-61; 

Ar..e 15.12-1983 Requenrnento 
119 178-62, aprovado em 12-12.62. 

Membros - partlão.! 
1 Jettel'&OD ae Ag''uar _ Hc!at.or 

P'::;D. 
~ LObao na SUveira - PSD, 
;:s R:.Iy Carneu'Q - PSl). 
'l HenealCto Vala ares - PSD. 
:> W Uson Gonçalves _ P6D. 
ti Ne1.S0n Maculan _ P'l'H. 
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Membros - Partidos 
1, Jeftel''Son de Aguia.r - PSD. 
2, LoOao da SiJveira - PSD, 

J, Ruy CarneIro - PoSD, 
.4. BenedIcto Vallade.res _ PSD. 
5. Wilson Gonçalves - PSD, 
6, Silvestre pericles - PTB, 
7, BezelTa Neto _ PTB 
8. Nogueira da G8.nla - flTB. 
9. BarrOs Carvailio - PTB. 

10. Dante! Krleger - UDN, 
Li. Lopes ctn Costa - {l\ON. 
12, MUton campos _ VH.:e-Presiden.tf 

- UDN 

Guido Mondin - DeSignado em 30 Comissão Especial do Pro/'eto 
de outubru de 1962: 

de Emenda à Constituição 
Jefferson de A ,ul,r - Designado n9 10 d 1961 

em 23 de at.lri! de 1963; ,e. 
Ruy Carneiro - DeSignado em 29 

de abl'JJ de 1963; 

EurICO Rezende -- DesIgnado em 23 
de abril de 1963; 

Pinto F'enel!a - Designado em 23 
de abril de 1963; 

DeSignado em 23 

ACrescenta paràgrato <l.O art. la 
<h .. Constituição Fedel'a! "plic:;:a
I"ão da fJ!t."ceJa 11rovenlente das 
cotas de tmpost~ desti.'1aaas e.oc 
M'IDiClpiOS) • 

Eleita em 28 2.1962, sal" Ot; SI'S. 
StnarjorlOs: 

uope.~ da Costa - designado em 
10 J 1!'52 : 

1 Sllves1,.re !:'enCles -. P'rE. l3 HenbfllQo Vieira - UDN. 
Ruy Paimelra _ UDN 
AlOySIO (te Car\,alhu - PL 
Mem de _6à - PL. 

Bezerra Neto -
de abl'lJ de J962, 

AOJaUf}- SilVa -
a-briJ de HI6~. 

designado em 23 GUJao Monl;n designado em ti Nog'jeu'a aa Ul'lma - p'T'B. 14 
Y Barros Carvalho - :PTB 15 

lU iJ<l.nJe, Krleger - VILf'- ..... e:'lden· t6 
Prorrugações: 

~9 !O 19f:1~; 

W.Ison Gonç'alves Q(>,:Hl(r.ado em 
13 4 1963. te - llll,' I 

11 uupes àl t,.)OSt.a _ UDN. 
Ate lá de dezembro de 1962 

Requerlmellio O" 1jl}8,td apruvddu 
14 de dE'Zmbl'o de Hltil, 

em 
'ijIJr Co Rezen.:e desigmdo 

l:l !\luton ;ai11p~ _ UUN. !3 4 963; 
em 

lJ ttenbaJOo Vieu'e - DDN. 
14 H'Jv r"t=I,rnr1ra - UUN 

Comissão Especial do Projeto 
de Emenda a Constituição 
11' 7 de 1961. 

Ate lõ de Clez.'11')lo Cle 1963 _ 
quer:nH'lHo t~V {~~~ti:! 8_provlI.dt.. 
2 de dezmbro rie 19ti:l 

Re· 
eIr lJ 

Jll:l!"' ArTipmo 
196~; , - dc-~.gno.Jt em 

15 A10Y:.1O ae Carvalho - PL. 
16 Mero De Sã - PL. 

CO'l1issão Especial do Projeto 
de Emenda a Constituição 
n" 3, de 1961. 

Altera o I }!,l do art. 181 da 
ConsLltulCao E'edera,. 

IAp';..<;entaaona AO tunCjOnáfH. 
aos tl'lllta anos de $erVlçOI 

Elel;·O em ;&: ~5 62, salvo os 51'S Se-

Da nova redação fl-O art. a5, item 
L, da Const.Jtulcão p'ederal. I 

IDlspõe "Õbre as Ilutenas da 
comper-enC13 privatIva ao $enl;1~(' 

ll1C1UmClo as ae propOI a eXODl' 
raCao dOS Chefes de missG.(.' .. .up,o· 
m;lt,ica tle carater "'~Imanente ~ 

apl'ovaI () cstabeJeClmenw, rompI· 
mento e reu"a.mento Oe relar.õe:: 
dlplomàtlcas com pases e.5trw
gelros ) 

.\lemol'os - Partidos 
1 Menezes t-'.m",nte) _ P8D 
4l Ruy Garnt:u'u - PSlJ 
3 Lvoau da :3Uvetra - Pcl!J 
-4 f'eJ 1 el;;on 1e A;;Ultll _ PSD 
5 GU1QU Mundw - PoSt>. 
6 Pmto lt'en€ ra _ PSB 
1 Be<::erra Neto _ PTB. 
8 .AnHI.ry SIlva - 1'B, 
9 V:\'8HlO Lima _ PTB. 

10 Dame, Knegel - UUN, 
11 Euncu Rez.q'1oe _ UDN 
12 !\1,Hon Caalpu.. - UU~, 

Elen.a em 4 de outUbro de 1961, S6.1· 13 Ht:l'lb3/00 Vlelra _ UON 
vo os Senh-ore sena..Jores: 14 LOP'f:" da Cü:-.ta _ VUN 

LoOUo da S,lve:ra 
Wll.~un uon~'aJ\'~ e 
Amaury ~Úvtl., Qt!61g.naC!o 

GUIdo MUlldJO - aeslgnado em :.W 15 AJQ_t'Slu U(' C,L va;ho _ PL 
I dtll oUJ..UOro de Hlfi:.!; 16 L ' PT - 3U mo de i'~aL( 'i - N. 

em 23 de- V\valdo Llma - oes)gnao.o em 
abru ae 196a, je março de H162; I 

Ruy Carow" - desJgnaac em ~a Comissão Especial do Projelt 
prorrugações: de abril Cle 1863; d E d ' C t'! -

A I "6' n· WIlson Gon"alV _ d"·lgnado ,ro e men a a OI1S I Ulçat te ;) 12-1.,. ':., - neouenmenLo nO. .." es ~ .:> 

Mefu tilU~tiL apruvacu em H-l'2.-lU61 'l3 de a.bnl oe 19íJ3: 

Ave 15~ t:& 1963 HequenillenL, 
numero 1\1~~6:l., apl'u\'ado em 12 ce 
aezernOfC ele 19ti:l. . ' Memoros - P"artldos 

1 Jet!u::,lJn ae Ag'.uar - PSD. 
'ot lNI.l<\.l. <;1<\ ~H\lella - Re,awno 

PSi.J 
a t{.~y Caroelfo - PSO 
• d~ueul!.(, vaual1are~ _ PSD, 
o Wu~()n LionçaJVe~ _ PSU. 

6. ::,. •• vt!Sl.re r'el'\~leS - rteH\Lur 
P'l~ 

,7 R,ma'lry Silva - PTB 
U L. N :l4·a liJ IS .1 I pág 2 13~· 

b Noguelra GOl vama _ p'l B. 
Q ~arru:; Carvalhu - ["I kL 

lU Li\1flJe, t{rieget - UUN. 
lI, Lope,:, 0a Cost.a - LfUN, 
12 i\1l.ton C<lm~ - lJUN 
la ti'l\, b'a,melra - UUN 
14 HenoalQo Vtelra _ úL\N. 
15 A.O.VOlo ae (..'arvalho 

CIente PL, 
16 Lv1em Oe Sa - PL. 

Pre.sI 

Comissão Especial do Projeto 
de EI1"nda a ConstltUlcão 
n' 4, de 1961. -

Da nuva reda.ção ao Hem n du 
ul ~!) da Uon..~tltu:l,:a.o F'edel'Q.j 

j lrrE'Q ,TJb!IIQfloe dos vencimen 
lo: 005 lUlt:e~l. 

E.IJ.ld t'lll :'1-b-C1, ')aJvo Os Senh) 

Lu!.H".- a .. l'W"a. dp,<;ignado em 29 dr 
U:lf'ltJ"U QE' 19fi~, 

l..lIonü O'i ~1.~E'lI"a Oesignado em l;; 
:lê' J'lt):., nf' l!Jõ3, 

8:urlco Re:tenae _ de.5igna<lO em 2~ 
.1e aDrU de, 1963; 

Pinte Fel'feira - de~lgnaào ~ :10 
te abril de 1963; 

Amaur'\' SilVA - oeslgnaOQ o;m 11:: 
de abril de '1963; 

Prorrogações: 

Ate 15 de aezembro de 1962 - Re-
quenmento 0 4 -"I-til aprovado em H 
de dezembro de ,9-61. 

Ate 16 de 1ezemt:lro de 1S63 - Re
querimento nU 180-1';2 aprovado em l!l 
de detembrc. de :962. 

Membros - Partldo.s 
l Menel,es 1~lUen·.e1 _ PSD, 
2 Wilson oGnçaJves - ?SD, 
3 LObão ela SlJ\1e:ra - PSU. 
" Ruy càrnelro - PSD 
5 GUll10 Mondin _ PSD. 
6 SlJvestre t'Cflcles _ PSO, 
7 VIvaldo Ll:::;'3 _ p~~, 

8 Amaury SlIva _ PTE. 
\} PInto l"f'rrc}1'B _ PTB, 

10 Eur;co Rezende - UDN. 
11 Darue, Krleger _ UDN. 
12 MUtoo Campos - UDN, 
13 Heribaldo VIeira - UON, 
l4 Lopes da Coota - UDN 
l5 Aloy;;io de Can·alho - PL, 
16 Lino de Matos _ PTN, 

Comissão Especial do Proleto 
de Emenda à Constituição 
n" 8, de 1961, 

Acrescenta te!l1 ao art 3Ç do 
CapltUlu O - Presidente da Re
públic. -- da emenda Con:=-t:tu
Clonal o" 4' -1e- ,961 Que \n.<;titu1u 
o SIstema Jarlamental de g'otlêrno' 

"~Cl'e.scenta tlspOS.tl\'Q ao I1rtlgt. 
15 !'evuga o lI,em' V e o f ti" dL 
àrugo l!l s!.n<;tltuiU o ~ 5" do ar 
tlgó :9 e o trt 22 dI:! Const,ltUlçâc 

IModlfica ( regIme de d:.scnrnl· 
ndçatJ de rendasl, 

Eleita_em :W de novembro de 1961 
saivo os tlrs Bl,!w'Iaores: 

Barros C:arvaJho - Ues1gnado enj 
30 de marçu d.e 1962; 

Guido MondlO - Deslgnadr em 19 
de OULubrtJ dI. 196:.!; 

J!tters~n de AgUlar - dc.signadu 
_ ...... :l8 de ao r!. de 1963; 

Ruy Ca rnelro - deSIgnado em 1:J 
dt a.bril de :9ti3, 

EuricO Rezer.ue _ deslgnad(. em 2:J 
) de abrIl de 1963; 

Amaury SIlva - desig~ddL em 23 
, dt abrU ae 1963; 

Bezern Neh. - :h:signadc,. _Dl 
de abril de 1963; 

'.;r~ 
Prorrogações: :-~-i t:<" 

Até lh de dezembro de lJ{l1 _ 
qUt1unenío Il,~ 6U5 61 aprovado 
14 de' dezemblQ de ,9til; 

Att:. 1fJ de jezeml:)'"(J de 19"63 -
querln. fonto o'" 78:d· ti'!. a-p: .>v&do 
12 de dezf'tntl!'O de 196:t. 

A'lemlJlos - Partldo.s 

JcHerson 0e Al?'l.iHU - PSD. 
2 Menez~ t"lmf_utel _ P31). 
3 Fillnr.o MüLel - !?SU. 
4 Ltuldo M nOJo - P!:3D 
5 R:l.) Carneiro _ pSLJ 
6 Ama,'.Lrv Sllva _ ~YfR 

7 ~~rrol'< ,;<I~ \"3JhQ ___ f)TB 
8 Ar~en,lrc P'lg'If'HE'OO _ PTB 
l} Bezerra NeT.;} _ I:-';"B 

23 

Re
em 

SilvestrE- p "ícles de.:.:gnadl. 
co) 4 1963; 

Cet.te[·f I'ltlh~u'o 
23 -4 196;j 

dfs' 3";:tUo 

, 
Senad<.tfe,s _ P·Jrtlr. . .:. 

'ettel'son dI' .g'l:<lr _ p~~n. 

WllSO:J GvnçaJvc~ _ f"SLJ. 

~ Huy Ca:"nelfO - p~'. 

.f Lot.ão da Sllvelra f'SD, 

" Uu,do ~'londm _ t',sL: 

Sll~'IJ.st-t( Pencl~L - é"( B , 
7 :-':ogu; 1"a d. Ot.ma - ,-,8 

" 8,nus ca)'v~mv t' I ti 

9 '''gc. - ?Ib. 
'"' ,O :\:Uton Ca.nlJOs - L'D~ 

;) Herib .. HClO V:elra U1JN 

!~ .Lope,~ da Co.s!e - L IJ.\I 

;J Juao Agrlpm\. - UU:\ , 

:4 E~I!'h'C Rezende - UU;\! 

em 

em 

!5 'o.SB oha t Mar1rlhe - , leP'f'Tlrll1 

Lmo _ de i",ato~ PTN. 

Comissão ESPecial do Projelo 
de Emenda a COJlstltul(,ão 
n" 11, de 1963, 

Acrf's\'~' t r,Hng~.d,~o4 e- 5' ao 
art 28 da Con;·fit·. (,}t u 1""",,:("' u.l 
'CrléH"p{ '. nOVf)~ M'jn '''li ')SI • 

8lelta em ·18 J 19ü~ 
<:l1.a, ure-s: 

%.lvo us Srs. 

Guit11,.. Mon11u .; :1e.,fg'n""ldc em 
:'" lU HHrl, 

Wllsun OonçaJ"e.! 
j·4-Wíi3. 

deSU!"Oflcl<.l ~m 

,Eutlco Rezende 
:,'·4-1963; 

João Agnprno 
[3-4-19(;3, 

Prarrog:tcào: 

em 

ALe 15-12-1963 - ReQupr ~T'\et:~c [j' 

IU4-ti:J aprovada em 11, 1:l ;~'t 

Membros - Partldu~ 

t t\~;l~S~~~L'~~~ça~~~~:lI_ - f~,~'0D 
J rtu\" Carnelro _. i:'~U 
4 1.,0')30 l1a Si!vE'U ft l~::;t; 

') UU:dll M' nrJm - PSLJ 
~ll"f\"\l p Pen{'I~ - Fl U 
r-...~~uP;'·a r.la liama 1'/ B 
Barro", C!:lrvaJho _ PI H 
Milton CampO$ - UI!!' .. B',,,"p"rfj '\'f'lt;, deSignado em t3 de 

'-brJl de ly6;:! 

prOrrU!!fl<:oes..: 

4 Sóbre '1 exoneradw oor oro
post.a do Senado dú chefe de 
missão dlp!omarioo de cara.t.er 
oermnnl"n'.eI 

10 t..J?r!IJ!:I,do Vlf'lf'a - UlJ:'Il 
11 g"rlco {.f"lenoe _ UU~ 
l~ .Jofl( A~nTJltio Up." 

Ate l~-I:t I!Hi~ - Reqllf"·jment-o nO 
;11err: 60'! 1)1 aprovado em 14 1~·61: 

t!.1e ta f'rn .; de outubro de 1961 
,<11\'0 o.~ S1'S Sen.ador-es: 

~O Dan:el 'C"I:!!f' _ UlJN 
11 EUrlC{' Rezpnde - UlJN 
;2 MJJton C\1mpo:;- .• UDN 
13 HeribalJo iJ :';-,;1 _ UDN. 
1- Ruy p{. ,;nelr'i\ _ UDN 

!~ L.lJpe,~ da CO-ta .. ,'i I'\! 
14 l\)UV'"1(l 'Ir Cnrv,lIl}r (->L 

Ate- 1~ 12 {l:~ - Requf'f"imf'nln nú 
mero 7i9-62, aprovado em 12~12-62 

. VlvflJdn l,inJIl - Deslgmado em 30 
te março de 1962; 

l~ !~;ú\,-<;.I de Cl'Irvalh(' - VL, 
til Lino de }'fatos - PTN, 

15 Vf:""IIf" ':nqto _ P~F" 
:6 ca!ete Plnl1eiro - p'!'N 

, 
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S. Leite Nekl - PSD ComissãoEsp~cíal para o es· 
tudo das causas que dilicul-

Janeiro de , \lb4 

JCl.Saph.at Martnho. 

a:urico Re.!:oende E C . - 160 'llenezes Pimentel - ?SD 
_de menda a onstltuíção 7. Silvestre "o"cles _ <"Ia 

n 9 1. de 1962. . 8 N'J'lllelra aa O.n>.: _ t>I'B 
tam a producão aQro' pecuá,' MIguel Couto ,deslgn 0'- 23 d. 

, J' li de 1963 j • 

lAlter3 a redação do art, 186 9. Barros Carvalho _ P'I'e 
da COrutltUlção, reterente a. t,.Jfl
g3to:r1edade de concurso pata 8 10. 
1nvestidura em cargo mJcial 08 a. 
carreira, tnstitUindo a prctblçáo 

MinOD Campo~ - U UN 

He:ibaldo Vieira - UlJN 

de nomeaÇões interinaS) . 12. Josoapha.t M-J.rln.Jo _ UON 

r Eleita em 10-5-1962, salvo os sr!. 
St':1ndorcs; _ 

13. EurlCo flezer.de _ UOl"l 

a. Dantel Krlegcr - UDN 
Menezes Pimentel designa.do em 

15~5-1!:..62; 
15. AloysIo de carvalho - I."L 

WUson Gonçalves 
.23,,4-1963; 

des!gnado em lr... LJno de "'Ma,tto,5 - P'rN 

ria e sua., 
nativas na 

repercussões ne 
eXPOrtação. 

'Cnllda em vtrtuà,e (io Reque~ 
1'1' '1iO n9 5-69-g1_ :Ia 51 Senado} 

'~JOSe Enn!rto. aprovado na sess(', 
de 2",-8- H163' • 

J'Jsê Fellciano • PSD 
Lelt.e Neto - d.e~lgnado em ,.: •• '/ : '-

2, 4-.963; Comissão ESjJeClal do Projeto Slgelredo Pacheco ,Vl.e-Prc,ideDt., 
E1urlco Rezende _ designado em - PGO 

23+1963. de Emenda à Constituição Jos~ b,,'m,rlo íPres!den!e) P'l'13 

JellQ Agripino de,lgnado em nq 8. de 1963 ' 
23-,-1963; 

AlJrello nanne. 
23-4- 1963. 

Pt'Orrognç§.o: 

de::ign.1do em 

.'he 15-12-1963 - Reque)'tm~nto o.ç 
185·62, aprovado em 12-12-19d3 

MembrOS _ Part1do.! 

torigtnãr.o dA C6.ffiUra uva 
Deputados) 

Que dá novtt redltçâo 6-0 f l' do 
I1rt 28 da vouHltlJlçào Federal 
tal1LoflomJa dos MLlC!CIPlOS). • 

Lopes da Costa. - 'UON 

AUJ'P.l!o VUl.nna tRel:l~Or) - Peque
noa pal'tl<i03. 

Comissão Especial do Proleto 
de Emenda à Constituição 
nq 3, de 1962. 

Prrrragflção: 

Até 15 12 11103 _ RequerImento n" 
laS ó2, i!1J'ro\'a..c1c em 12 12 6~. 

1\1embr03 - ?a..:ti<..~ 

L Jefferson Je ~.iU!a.r _' PSD 

1. ttuy Carneiro -:- P50 
3.! Lo,bão da C)Uveira _ p;:'D 

4. W~l.."On -QQnÇfllves - PSC 

5. Lelt.e Net-o -:- PSO 

8 M.en~ze!l Ptolf'ntel- - psc 
1" Vago _ ,?TB 

3, :roglJeira d.a U ... ma - p'rn 

9. Barr~ C!trV!l1ho - PTI:s 
1(,;. MiJtvn campos _ ODN. 

11. Reribaldo Campos - UDN 
1~_ J.,.aphe.t Mt.Tlnho .,.. UDN 
13. Daniel Knego" _ UDN 

:4. Eurt"" Rese;:de _ UDN 

15. Mem d. Si .- PL 

1 Jdfersun de Agutar - PSO 

~ Wi.l30D Uonçaivea - PSO 

Designação em. 22, de outlJ~ de 1863 

~em\)r'lS - Partidos 

JelferSOD' d.~ Agu:at _ PSO: 

IDiapõe s6bro • data do plebla. 
cito prev1~ÍiO a... &nenaa Consti... 16. 
tuc10naJ n9 t.:J. 

Miguel C()"oJt~ _ Pbl 

S R',l' carneiro - PSD 

.. Lobão d:t Silveira - ?SD 

6 Leite -Neto - PSO 

ti MeDe-.c;Cb punentel - .. -ao 
'i. Sl!VE!:st.re GérlclC& - PTB 

t Ko<.ueil'Il á.a Gama" - PfS 

9 Barr'D;s Cau'31bo - P'l'B 
10 MUtOD Campos _ UDN 

fIerH,aJ!jo Vieira - UDN 

gurlco Re-.zende - UUN 

João AgrtplDO _ UDN 

14 Dan:eJ &J'leger - ÇfDN 

15 AJOYS10 de carvalho - PL 
16 Aul'elio Vianna - E'Sa. 

l,;OI1lISSaO tspecial do t'roleto 

de Emenda a Constituição 
n<' 2, de t 962. 

11n&utuJ nova d1scrIZ;OJnDt'.!W de 
renda~ tom tavor dos MUUict:;i. >j 
br3.~HelrOSJ • ' 

. Elt:lt~ em 23·5-1962, salVo Os Suo 
SPlld ÚOJ ,,~; . 

Wilson Gon'çaJvq - deSignado em 
fi!3·'t· H:l63; 

LeJte Neto _ dç.signRQo ~m , .... , 
2a 4· 19ti3; . 

JQSapoat Marinho - d~;.tgr.sdiJ ew 
2a -i- t963; 

EUr'lCO Rezende 
ta 4'1963; 

clesignadO em .. 

Ruy êàrnelrQ -- ?S-P. 

I 
I
' José ,,~eUclanc - PSD; 

Lobão da SUveU'a - PSD; 

Wilson Gonçal?65 - PSD; 

Ele,ta em lQ 7 ,1962. ~tvo Oi Sra. 
Senadores: ' 

Wilson Oonça.lcea 
Leite Nekl 
João Agrlptn<' 

1

1), :~:::d:;':'l : ~~~; 
1 1t!urtco p..ezen~e e 
j Jasaphat Mal inllo ' ,fdl!s.1gnadO em 

-' 23 4 1963). 

Ariew,lro de f'''''l.guelreal 

Me~a B~aga ~ P'l'B; 

P'fB; 

Milton Campoa, flreSldente - OD~; 

Al9YSl0 de Carvalrc _ UDN;.' 

A!on~O ArU!or? - UDN; 
EUrlC'J Rezende _ UUN: 

Josaptlat Man.'1bo (R.elator) - Pe
quena" Representa.ções; 

Aurêl10 Via.Quu - Pequenas a.epr8~ 
~entdç6es; , 

JUlio Leite lVlce·Pi'esHlentS) 
PcquenaB depresental,'õea, , 

Comissão Especial 
dar á situação 
Moeda. 

para estu; 
da Casa da 

'. 
Prorl'oge.ç~o; . 

Ate 15 lO: HW3 RE'Quer1D:ento D'I 
767-62. &provado em I~ 1~.1962. 

~lleIJloj....s - partMos 
1. JerteN-:D!l ct. Agwar' _ t ao 

2. Wilson c.1onça.J.V"\l - PSI; 

3. R,uy ca.rneirc - PSLJ. 

,. Lobão <1_ SUvelr. -:- t>8C 

5. Menezes' PUnentel - P~D 

6. Leite Neto - ?SD 
1. Silvestre PériClea _ PTB 

8. Noguetra da Oatn3 - I?TB 

~. Barr03 C&nalhc _ PTB 

10. ~li:ton Ca;npos - UD1'I . 

11. He.ibaJdú VI_Ir. - UDN 
12. Joã.o Agripino _ UDN 

1' .. EUztco Rezende _ OU)' 

r14. Da...'11el gncgu _ OON 
17 MEMBROS} 
/ 18. Mem de Sá - PL 

Criad,a ,em zrlrtud~ da J1Jrova.. ZO 
Qão $0 Requemnent uI' 'lôl--6a do • 

JOsapQ3-t MarllltA - S/le-genda 

Sen Jellerson do Agutat, :a .". 
'"0 de B-S-6 •. 

f,lemlJro. P~.,.tidos 

, Jefft!t'.'WD . de AS'ü!ar G-·' ~~}Q'., 
PSI; 

.=-"'" 

Comissão Especial_ do Projeto 
de Emenda ,a . Constituição 
nY 5 de 1962. 

m nova redação 40 ut. 20 da 
OOnBtnUJçào. Prorrogaçl\\I: 

. "" l' At.ê lt;~12 11162 Re<;uer1mf"flto 
,";OÜ 02, a..:jrovado em 12 12 1952. 

} Membros - ParUdm 

I 1. Jefferson de Ag'Ji:u' _ PSD 
,li Wilson GúDçaJVç~ - PSC 

D" ,Wilson OúnçaI1]e! - PSU 
Arthur ylr~Oio - P'l'B ;. 

Edmuu i ~ Levy - P'l:~ 

Adolpho Franco - :;'D!i 

(Determina a en trega aos &lu .. 
nlctplos de 30% da arreca<ie.ção 
doo Estado.! q!lando. exceder U 

I rend~s rnlll1lc1pa!s) • 

. ( EleIta em IJ 9 It}G. 2. "l~ os Sra. 
_ Senadores. 

3 '[LU} Ca.rneiro - PSD 
• WDãc da :3jh'~ír" PSD 

E!urtco Re~endo (Vicl!-Pres1dan~l 
UD~ 

J02ltOha t Martnl"1) - 'Si Leg'!!»dt 

Wlloon Gonça1vl!$ , 

LoI .. Neto 

Comissr.o Especial do Projeto 

de Emenda à Constituicãll 
n9 6. de 1962. 

4-..!tera a :-ed.lt"ão dos fi I" • 
gf' do ar'. 60 da (""onstitlllÇ~ 
Federal,' • 

- <Aumenb, pàl'B 4 o ol1rr.ero d4 
rCpresent.ante!' das Estado~ e de' 
Dís!.r1to FfderaJ no .,CuQdOI. 

r.'J:eita em 13 9 1962. 'a1v,J !)ti Sr., 
\ Senadores 1 

J~phat Mnslnho 

Wilso-n Gonça.lv~ 

E!url.co Resende 
JuliO Leite j~esigna:lCt) am l3 de 

abrU de 1963). 

Ptorro'2:açã,o: 

Até 15 12 1963 _ ReqUer1meflt() n,tI 
.'i90~6!.1. apr?vn-dc em 12 l'l.19trl, /' 

MC'.llbrO:J _ Ela.. r.ldo:s 

1. J etJerson d. AguIar - PSD 

2. Ruy Caroelre - PSO 

B. Lobão d. 81'velra - PSO 
4. y'ilson Gooçalv.. - pSb
I. Benedito \·e.l''ldart.'' ... PSD 
6. A{:nez .. Plmene<l - I'SD 
1. Vago _ PTB 

8. Nogueira da Gan-..e - Pt'S 
lJ. SB-ITOiS Ca-rv-alh - PTS 

10. Milton cnmp08 _ UDN. 

10., lie:-1baldo V1elro. - UDN 

.12. Josaphal Ilrlnho - UDN 

13. Dantel' Krteger - ao" 
.14. EUrico n.~end. _ OVN 

118. M"" d. Si - PL 
11tJ. Jullo ~ .elte _ PR 



Terça-feira 28 DIARIO DO CONCRESSO NACIONAL (Seção 11) Janeiro de 1%4 213 
,;,;.;;.,-~--

Comissão Especial do Proielo 
de Emenda à Conslitlllção 
n" 7. de 1962. 

fte-V\,Igl'l a Emenda ConstltuclO 

p.tI!',c:menlld.: ae ,to lerUu '- ~ art 

6; dd Cor:':;'OTllll;,t1o I )i'~:tl de l' 

de ~p'f'mI'JrJ de 1946 

'Elr.t<:l E'1n l:.! 19~ '. salv ... 
SenilcJor es 

I:!. 
M-é 15 1:" 196'1 _ rtl"quel'lll1emo D' 

79]-62, ap,-r,z.e em 12 12 '962, 3 

'tuncc RE'lf'n,ie - L'UN 

"l1Utop CÍlmrJos - UlJN 

Mt-:nvOJ: - Pa. Udos 

• .1ettt'rt'>on Oe. l'~gU.Br - PSv -

2. ftuy .::'arntlro _ P.;iU 

,4 t.Jàn e) Kr,e~el _ UiJN 

:5 J0saphat Marrnho - S legenf111 

16. AlOySIO de Carvalho - Pl 

6 Le.u· Nau - P8D 

1 Ama' ... rv SI),a - pn~ 

P1C\ 

li V d~o - 1'>" H 

l,\d'J.pnu l"l'a!lI'v -

\ "'.JrPJ'U VH'll.Ua. 
.;t'r.l .. ~·ue::.. 

,'I!""III'O.\ -

ULJ~ 

ReDr&--

! I 6:31 

3. Pearo LudovICC _ P:::;D 

WIl.sOD G"nçfll~'es _ PSD 

/' 
~O H'~lJj',ej'to '\í.'oer _ eTl3 

Comissão Especial do Projeto 11. A>geml>u de r~'g"ell'eau _ 
dd Emenda a Constituicão 

12. EuncQ H ... ;.;er..ae - UJJN 

I 
'Ilf'J${!O MilC'Il<l1l - t"l B 

J0<lO A"liplOlJ iI-<e,d'oJ - I uS pra '" 1 J\~~d'lh,,1 MIl"lnho - PC'Q~d,,iS Re~ 
pr~ en'aç f'S 5, 

6 

7 

8 

9 

10, 

11. 

12, 

13 

14 

15 

16 

BenedIcto ValÍe.da~e.s _ PSD 

.\lenezes PimC'ntel _ PSD 

A..'l1d',U·Y SilVa _ P'J'B 

N"Og-')"';ra d .. "1ama _ PTB 

Ba!'ro", Carvalho _ PTB 

Milton Ca.mpos - OPN 

HeribaJdo V'~ira _ ODN 

Eurico Resende - UON 

DIl )let .t-.:rler:r: - UDN 

Jolio Agripino _. UDN 

M'"'\1 de ~á. - Pl 

Raul Glubert _ PSP 

n" 3. de 1963. 
Dá '"lova redtição ac,s Bl"t!gOS 

n ... s 26 e 63 dlil Conf'tit1tição Fe .. 
deraJ (administrarão do Distrito 
Federal e malérla' da competên .. 
Cle. prlvatlva do Senado). 

Eleita em 2-5-1963 

Memorcs _ Partldos 

1. Jefferson de AgUiar _ PSD 

2. Ruy Carneiro - PSD 

4 .. Wason GODçalve~ - PSD 

.>, Mene!"e: Plmen1el - PSO 

6 Leite Neto.- PSp 

1. Amaury .:::illva _ P'rB 

8. Be-zerra Neto - PTB 
Comissão I:special do Projeto 9. Vago _ l'TB 

de Emenda a· Constituição 10, Eáuo.róo Cata1fta - PTa 

n9 1. de 1963. 11. VII.Sconce10s 1'orr.., - 71'13 
12. Eurico Rezende - 'UDN 

Altera a redaQão do incIso tx 13. Mllton campos _ l1DN 

::re:~ ~:7 t~:b~:t~~U1:n;~~ 14. Daniel Kfleger - rJlJN 

8 mulheres é ao trbaJho em tn... 16. Aloysio de Carvalho - eeQueno.s 
Partidos 

dústTia~ insalubres). 

Designada em 23~4~1963 

Membros - PArtidOS 
'-

I. Jeller,on d. AgUiar _ PSD 

I. Ruy CarneIro - PSD 

I, Lobão da Sll.elra - PSD 
I. Wilson Go •• al.es _ PSD 

&. Menezes ~!mentel - PSO 
8, HenbdJdo Vieira - PSD 
I, Amaury SilvO _ PTB 

I. Seze!']'. Neto - P'l'B 

I. V.gO _ PTB 

>. Silvestre Péricles _ PTB 

I. Mthur Vlrglllo _ PTB 

I. .Etl1'lco Rezende - UDN 

I, MIlton Campos' - UDN 
4, Jafta Mrlplno - UDN 
I, JosaJ;l.hat Ma.rinho - S. legrnda 
~. Al~,lI"S1o de carvalho - PL 

16. Josaphat 
Partidos 

Marinho E'eqLlen~ 

. .''''i_ 

Comissão Especial do Proieto 
de Emenda a Constituição 
n9 4. pe 1963. 

Dê nova redação a.<Ul arts. 44 G 
(5 da Const1tu1Ç~Q Federa.1 "para 
conceder imurudade.s aos tereI· 
dores: • 

DeSignada em 21>-S·1963 

senadores - partidos 
JeUerson do Aguiar _ PSD 

Ruy OarneirO -' PSD 
Lobfta <Ia Sllvelra _ PSD 

Wilson Gonoal • .., - PSD 

Menezes Pimentel - I'SD 
Le!te Neto - PSD 

Amaury SIlva ~ PTB 

13 Mlltun (.:ampus - UlJ~ 

14 

15. 

DaOleJ K:'leger - Ol1N 

A,uySl0 0e Can'a1ho _ 

16 JOSi:lph2t Mannho 
Partid~s 

?L I Cot11is,~o Especial nara o estu· 
~,quen", do das clel~os da 1I11'?,-~0 e 

da 10llllca tfl[o!lf8f1J r cam· 

Comissão Especial para efetuar 
o levantamento da produçãc 
mll1eral do pais e esfl1dàt o~ 
meIOs capazes de nossibllitar 
a sua IndustnalI7ar-ão. 

ICno.aa em Vlrtuae au 20'OVO. 
ção -?7(t 18 9 1963 'leSMO "rlt.;m· 
dinana . do ReQIlf'Tl/nfT/.lG n~ .. 
66b·63. 10 $1 SenadOl IO~E: M~ 
mino) 

(9 _'<1E...!\.lBROS) 

Membros - ?arudos 
José FellClano _ PSD 

Atilio Fontana - PSo 

Eug~njo Harros - PSD 

JOSé Erm'lrio iReJator> 

Bezerra Neto _ PTB 

Mel(, Braga - PTB 

Lopes da Jost9. - ODN 

MIltoo Campos ~esiàente 

30110 Leite Vice-PreSIdente 
Quenas 3·epresentaçõe-s. 

- UDN 
_ re-

Comissão Especial para o es
tudo dos eleitos da mllacão 
e da POlítíca tributária e 
cambial sôbre as emprêsas 
privadas. 

tCriúd-a em virtude da llprova. 
Çao, em 2·8·1963. do ReQuerimen. 
to n" 631-63, do SenadOJ Gouvt!a 
Vieira) , 

(5 MEMBROS) 

Membros - parttdOt. 
AWro Fontana 11'resldónteJ _ PSD 

JoSé Fol'OIano (VI •• -PresIdente) 
PSD 

JOIê ErmJrlo melo tor _ PTR 

b.al sõbre as er,~prêsas 

vadas 

pn-

.(.. 'lUrin em r',,'''''f'' il" 'Ip"ora-
câ'l f'111 : ~ .' ') (I 1,'''(1/ ~ "'''71-
tr 7/~ "lT /':;-1 ao SI Senúú.01 c..;uu
t>eu \11,'1'01 

'5 Ml<:~1W" 
1IIe':dllOg _ Po'·/.do:3 

"io f """na (p.t.,." .. L!tl _ P,D 
J) é F'el:clano I V:ce· e;'C's:dentc) 

p~V, 

Jo,5é E::'ll1f1iD rp"'ll':t() .. ~ - PTU. 

A:iJlpho Franco - U!':':V. 
I 

Aurélio U 1na _ p.:?q·:en:-:,S Rcpre-
'ent,a<:6~'" 

Comissão Especial para efetuar 
o levantamento da nrod\lo,ão 
mineral dG país e estudar os 
meios capazes de nos5ibillfar 
a sua industrializacão ,i>4 

f Criada em virflHh' da ap/'mia
çdo. em )8-9"]91.)'1, se~·.~ão extraor· 
diruina, dD ReQlif'r1>n",>/" 1;') r~') 
de 1963, do Sr, Senado! Jose Er. 
mtriO) , 

19 MEMl3Ro..s) 

M em~ros _ Paludos ' 

JOSé FeIlc:ano - PSD. 
Atlllo Fontnna - PSD. 
EugêniO BUfOS _ ~":""'). 

JOSé Ermlrio fRela.tor) 

Bczene. Neto - PTB. 
Melo graga, _ 1: in. 

, 

, 
PTB. 

Lopes Ja Co,ta - UDN. 

MIlton Campos PresidcJ.te 
UDN, 

JúUo Leite - Vlce~Pl'esidente 
.!)( .}uella.& Repr"'SentB.çOea. 
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Comissão Parlamentar 'de In'i _Comissão Parlamentar de In- LJe~le Neto -" PSD, D Icomissão Especial do Projeto 
\ ' .' .. e' 't p f t 0'0 Agr,~",o - U N, d E d à C 't" Quérito para averi!luar a '.,~ ri o ara apurar os a os Daruel Kl'legel' - UDN, e men a _ ons.l ulçao 

, _ ' llpontados da tribuna do Se· __ n9 7, de 1963. 
aqUlslQao. pelo Govêrno Fe· nado, na Sessão de 23 de C ' , E . I d P . t I Da nOva re4aç40 ao I 4' 40 

t b d 1963 t omlssao spec!a O rOle o I deral, dos acêrvos de con, ou u .ro e , ,e ou ro,S de Emend à Cons"ltu'lça'o art. lIl2 da Constzturçdo ~-e"eral 
. .' 'ú ,'elaclOnados com Irregularr· 9 a , \!Tans/.'tnc·a ""ra a reserva ào 

cesslonanas de serviços p - dades graves e corrupção no n, 6. de 1963, • ~~u:' e:~aoat;~:t.%g)·, '~,g;':.~.á;; 
blicos e sôbre a importação De'parlamento dos Correios e Altera o art. 138 4a Con,t.taj. ,,,,,,,,,tt,.. d' SI, Senado. l1aré/.o 

çd:o lt'ecttna, tjTteley'biHetaaen. V'afrna. 
de chapas de aço -para _ ai Telégrafos. ' PT01<to ae m.c;a"'" elo s •. Se-

nacrot AUtéllo Vlanna. Oeslgnaça.o em 2-10-1903 
Companhia S'iderúrgica Na· (Criada em virtude da .prô-,. , Membros _ par!ldOl 

va.ção em 7-11_1963, sessão ex. < Oe:'16o.aç1\o em 2-10-1963 

cional I traOl'd!ná. ria, da. reSOlução. n~ _ 32, \ Membros _ Partid03 Jefferson de Aguiar - PSD 
de 1963, apresentada. pelo Seonuor RUY Carnelro _ PSD 

. Senadoi Jef!erooD de Aguiar -e Jefferson de Aguiar - PSD 
f Criada pela ResoluCdo n' II( outro.§: Senhores Senadores). Ruy Carneiro _ eSD WUson Gonçalves ~ PSD 

dt 19-63'. - WILsOn GoOÇ9JVe.s - ~SD Jose B'e1IC18.no - PSD 
MEMBROS - PAATIDOS JOSé Fellclano - ~SD WaUredo Uurgel _ l?SO 

. f5 MEMBROS) f.... Pre::id(mte: \Vilson Gonçalves WaJ!redo GW'gel - eso ' Argemiro de F14'uefredo _ PTB 
PSD Argemlro d.e Flgueirea.o - PTB Bezerra Neto _ -PTB 

JcUer!Kln d. Agu!ar .. PSD, 
Leite Neto tPres1::!e.nte) _ FSO: 

Nelsnn MacUlan .(YI..:4·Preslden' 
-;... PTB. ,-.! I). • i ':}~~= 
\. Jorro " .... r1nino <Relator)' -_ ODN, 
/ JI)~~T"'l~ 'to Ma~Q -:'_ P1Pr ... V·"l1at. R~. 
p,es$.at,ncôes~ .... 

. Bezerra ".to - PTBC' 
Vice-Presidente: Melo Bragn. - Silvestre Pérlelea- _ tl'l'8 Silvestre Péricle.t _'.PrD 

PTJ',. Edmundo Levl - tlTB "Edmundo t..ev1 _ VIS 
RelaLor: Eurico Rezende _ -UDN. ~IC<! t.i.eJ.e.."lde _. UDN EUr1co Rezende - UDN 

MUtou uampos _ ODN MUtou campo. _ UDN . , 
JefferSt'n de Aguiar - PSO. AlOysio de oarva.lho _ UllN AloysIo :te carvalho _ UD:f 
AtUio Fontana _ PSD. I Afonso Artllos _- UDN Atonso Arlnoa - UPN 

, Artur Virg!Uo _ PTB, J"".pnot MlIl'1Dbo - Sell! Legenda - Josapbat 114&r1nho -, _Bem Legenofa 
Raul (]Iuuerti - ?e~l'lena6 Represtu.. RaUJ Oiubertl - Pequenaa Reprucn .. 

BezelTa Neto - PTIL tacOes, taçô~. 
, Au:éllo Viann, - PTIl, J JOllo LeIto - R<qreIWI Reprea~ta· JÚl!o I.e!to -- fequenu ~~"\lI.-, 

Júlio teite - PTB, 1)6e.o. ~6 .. , 

PREÇO. Dl) t-T6MERO DJJ: HOJE: CRi,O,ll 



ES'TADOS UNIDOS 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
ANO XIX - N,' 20 

ATA DA 9~ SES$Ã,O, EM 28 DE 
JANEIRO DE 1964 

l' SESSÃO LEGISLATIVA EX
TRAOMiNAiflA 'DA 5' LE
GISLATURA.' : 

PRESfn>:NCIA DOS SRS. MOURA 
ANDl!:'DE lr A!)AL,!ERTO SENA. 

As 14 hOl"a..s e 30 minutos, 
achatlhse pl'e$entes os Senhores 
Sen.a.dore.:: : 

Ada.lberto Sena 
Viva.ldo Lim-ã· 
Joaquim pa:renre 
S!gerredo . Pacheco 
r..:_:::ezes PImentel 
Wilson GOnl,!a:LVes 
Heribal-do Vieira: 
AloySio ·de Carvalho 
Aurélio Vianna. 
Moura Andr>ll.re 
Pedro Ludovico 
Filinto M·Jlit'J: 
Bezerra. Neto 
AJolpho Franco 
Mello Braga 
Antônio Carlos 
Guido Mondin 1]7). 

O SR. PRESIDENTE, 

A lista de .pre.3euça registra o com 
p.9.l'ecimenfu de 17 Senhores Senad)~ 
res.' ' 

Há n1.mero regimental. peclaro 
a.bffi"ta ;t. :)essão. 

Va.i ser tida !l li ta.. 
O Senhor ;19 SeCJ"etál'io lê as 

ataS' da sess,lo· e reunião' a.I!t,I:':U
res, que são ~prov&::ias em deb~M 
teso 

O Senhor' tI' S~cretár~o lê o 
seguinte: 

EXPEDIENTE 

MENS,I.GElM 
Do Senhor PI·et.idente da Repúblka. 

110s. seguinte:; tél'1110S: 

Mensagem n? 37, de 1964 
(N' 12-64. NA PREsIDll:NOIA' 

P-A Rli:pp'~rcA) 
Senhores MembI'OG do Senado Fe-

dera.l: ., 

De acõrdo com o preceIto constltu· 
clt>nal, tenho a. honra de submeter à 
aprovaçãó -de Vossas Excelência.s 8 
deslgno.ção quo 'de~jo fazer do Se-

SECA0 11 

CAPITAL FEDERAL QUARTA-}'EIRA, 29 DE JANEIRO DE 1964 

SENADO FEDERAL 
nhor Edgar B<:t..'lcieira Fraga de Ca~~ 
tro, ocupance de cargo de M!DiStro 
de Primeira C~~e. da. carreira de 
Diplomata, do Quad: j de Pei>Soal., Par
(.e Pe.rmanence, do Ministério das Re~ 
lações Exterw!es, para exerCer a fun
çao de Emoalxadvr Extrao':diná,tiQ e 
Plempotenciário do Brasil junto ao 
Govérno ja República Or1ental do 
UruguaJ, nos ~ê.rmos dos artigos 22 ê 
23 da Lei 11" 3.9J.'1, de 14 de julho de 
1961. 

Os méritos tio Senhor Ejgar Ba!l~ 
deira. Fraga de Castro que me indu
ziram &Z eSCO.l1lê-~D para o desempenho 
dessa. eleva'l-l- tunção consLarn da ane
xa informação do Mmistério das Re-
lações ExterIores. _.. 

Brasília, em 14 de janeiro de 1934; 
143.,1 da lndepmdênda e 769 da Re. 
pública. -. João Belchiór Marque3 
Goulart. 

CURRICULUM-vrTAE DO EMBAI. 
XADOR'EDGAR 'BANDE.mA ' 

FRAGA ~E CASTl!0 . 

1. Nascido em Belém, E~tado do 
Pará. em 11 de abril de 1004. Bacha
rel em Ciências Juridicas e Sociais 
pela. Faculdade de Direito -o Rio de' 
Janeiro. 

2. Adido à Secretaria de Estadn. 
em 19-21:1; Terceiro Oficfal, -01' cOncur ~ 
50, em "17' de julho de··1928· Cô:nsu: 
de Ter~eira Classe, de i93l' e- i933; 
pro~ovldo a Segundo SeCret.ário; por 
antIguidade, em 7 de ma.rço de 1933' 
promo.v~do a Primeiro Secretário, po; 
mereClme11to, em 27 de dezembro de 
19-38; promovido a Ministro de Se
gunda Classe, por merecimento, em 
7 de dezembro ,-de 1943; promovido 
a Mi-r:lstro de Primeira ClaJse, ·por 
mereclme11to, em 19 de setembro -de 
1951. 

suIares, em 1928 e 1929; foi membro 
da Comissão de recepção a Suas AIM 
tezas Reais do príncípe Je :.lOJes e o 
Príncipe George, em 1931: Auxiliar de 
Gabinete do Ministro Osvaldo .tra~ 
nha, em 1938; Oficial de Gabinete do 
Ministro de Estado, interino, Cyro de 
Freitas·Valle, em 1939; Oficial de Ga· 
binete do Minh tl'Q Osvaldo Aranha, 
de 1939 a 1944; RepresentantE: do MiM 
nistério das Relações ExterlO!'es na 
Comissão Mista. Brasil-~tados UniM 
dos, em 195-2. 

5. Além das funçõe~ exerc:óas no 
exterior e já mencionadas, o Elnbai, 
xador Edgar Bandeira Fraga de eas· 
tro desempenhou as seguintes ComV3_ 
sões: . 

Secretár:o da Embaixada Especial 
do Brasil à pofse de D. Miguel Ma~ 
fiano -Obniez·,' Presidente_ -da -n.epú· 
blica de Cuba, em 1936. Encs.rr-e~.adc 
de Negócios em Havana, em 1936, e 
1937, 

6. O Embaixador Edgar B.:.ndeira 
Fra.ga. de Castro é casado COm a Se
nhora Celina H ck Fraga de Castro, 
de nacionalida.q.e uruguaia. . 

7. Sua. Excelência é indicado para 
exercer o cargo de Embaixador Ex· 
tre.ordinário e Plenipotenciário do 
Brasil junto ao Govêrno da Repú· 
blica Oriental do Urugt~a1. 

Secretaria de Estado. eL~ 18 de ja-
neiro de 1964. Roberto Barthel 
Rosa, Ç"hefe' da Divisão do PeSSoal. 

A COmissão de Relações Exte
riores. 

Respostas do Senhor Ministro da 
Fazenda a. pedidos de informações do 
Senado (Avisos de 22 de janeiro). 

----y 

pelo Excelentísrimo Senhor Sena.dor 
Aloysio de Carvalho. 

A respeito, cump:e-nos informar 
que o Auxiliar Legislativo PL-I0, An. 
tônio Carlos de.Nogueil'a foi nomeado 
para exercer ca.rgo público, do P-:"J~l' 
Executivo, onde tomou pOSoSe a 10 de 
Janeiro do corrente ano. Requereu, 
ent.1o. sua. exoneração do cargo que 
ocupava no Senado. Seu reque-ri ... 
menta teve tramitação nesta Casa e 
seus vencimentos vinham sendo de .. 
posJ.tados, normalmente, no Banco do 
Brasil, pois, sômente com a aprova_ 
ção do oompetente Projeto" de Reso .. 
[ução poderiam ser os mesmos sur .. 
::;ensos. O Senhor Diretor·Geral, to .. 
ma,ndo conhecimento do mencionado 
Requerimento, houve por bf~' sustar 
1'15 pagamentos a partir de 17 de atafo 
Ôltlmo. até qu~ tivesse ,olução, e!l\ 
plenário, aquela proposição. 

Segundo informações prestadas, as 
Importâncias pagas a partir de seu 
afastamento dos serviços desta cesa 
encontram-!!e. até hoje depositado: ne) 
Banco do Brasil, à disposição do Se .. 
nado. 

Nestas condições, opinamos seja 
da<1o prosseguimento ao· Projeto de 
R.esolução nl? 41, de 1963, e~pecifi .. 
cando-se ali. ent:etanto, a dat.a de 
€-xoneraçã,o, isto é ~ 10 de fevereiro 
ae 1963, nos têrmo$ da emenda Que 
a seguiu apresentamos. Senador 
Rui Palmeir~, 19 Secretário. 

EMENDA 

Ao Projeto de Resoluçjo nl? 41, 
de 1963. 

Acrescente-se ao artigo unico do 
p,rtJjeto, em seguida à expresão lia pe
dido" o ~egulnte: 

l'em lQ de fevereiro de 1963" 

Justificação 3. No Ii:xterior, o Embaixador Edga.r 
B:.ndeira Fraga de Castro- exerceu as 
seguint.es funções: 

Segundo Secretário da Embaixada 
do Brasi~ em Washington, de 1933 a 
19~5; Segundo Secretário da. Embai-

Avlso n\! GB·ll - ~om referência 
ao Requerimento nQ 616, de 1963, do 
Senhor Senador Vasconcelos Torres; 

Aviso n Q GB·12 - com referência 
ao 'Requerimento n'? 769, de 1963, do 
Senhor Senador· Cattete Pinheiro. 

PARECERES 

A emenda visa a. atualizar projeto, 
uma vez que a exoneração deve ser 

; atendido a partir da da.ta acima re. 
rerida" 

'. .. . 

xada. do Brasil em Havana, de 1935 Parecer nO 2 d 1964 a 1938; Cõn.sul Geral da Br..,U em _ . . • e . 
Paris. de' 1945 Q 1948; Minirtro PIe- Da Comissão Diretorc.. sôbre o 
nipotenciárici~ em "Praga: de 1948 a PrOjeto de Resolw:;do n9 41-63, 
195~;' Embaixaqor do Bras!l junto ao que exonera, a pedido, Antônio 
Govêrno do Peru. de 1953 a 1956' Em- Carlos Nogueira, Auxiliar Legis-
ba.!xador dD ·Brasil-na Suéciã, de 1956 Zativo, PL-IO, do Quadro da Secre-
até esta data. - , taria do Senado Federal. 

4. Na secretaria de Estado, o Em-
baixador E:lgar Bandeira Fraga de RELATO~: SR. RUI PALMEIRA: 
Castro exerceu as"segutntes funções e Relator: Senador Rui palmeira. 

Sala das Sessões, em 24 de janeiro 
de 1964. - Auro Moura Andrade. _ 
Camilo 'Nogueira da Gama. _ Ru' 
palmeira. - Gi~berto Marinho. _ 
Adc:lberto Serra. - Joaqutm Parente. 
Vasconcellos Torres. 

Parecer n9 3, de 1964 

corriiE'sões;"' . 
O Projeto de Re.<;olllÇão /nO? 41 de 

Serviu no Gabinete do Diretor-Ge- 1003 foi retirado da Ordem do Dia 
~l dos Negóci~ COmerciaM e COn-. face a. questão de ordem levantada 

~"-.Q 

Da Comissão de Comtituição e 
Justiça .~ôbre o Projeto de l~ei do 
Senl1d~ nlJ 169 de 19'63 _ R' con .. 
cedirfn 11Q,.<:t-m()rtem . .1 John F. 
Kennedy, PreJid:mt:; Ms: F.staf'+-os 
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Unidos d'l América. o título de 
C!aaaâo HrasilelTo. 

.. RELA'i'On: SR. JEFFERSON J)E 
AGUIA1{: 

, O prCjeto em apreCiaçã? pretende 
cOUc ..... el, v03t~mol~em. o tlL~l,~ ae C;. 
dana0 U1 asüen'o a, Jolm 1'1I.zgera.d 
;Kellll<;ay. e:,;;:_Pl'e~luelHe dos hS,u9~'" 
!Unic.os QJ. AmerlCa do Norte. vlt1-
ma_o em atentado oco~'rido em Dftl
la, c~;p.tal -do Estado do Texas, em 
22 de lIovemorQ diste t\n~. 

. JU.:.tificando a pl·QPosiÇão. o Sena
dOl' Eurico Rizende a2severa que "O 
crime do século, com toio o seu lJn~ 
!)la,;; o de emoç::o e injustiça, faz CO!? 
que a nllmanl?ade se. ,debruce, espl
il'itullmente sobre o tumulo e sôbre 
a memória' do Preddente John F. 
K2unedy " e ccnclui: 

lo CO:lferind.o a Ken~edy 'o t1~ 
tulo de cidadão bnsilerro, ? cún
gre,<:..so N acionaI, de' pel'melO com 
a exaltação de uma vld~~ e de 
uma obra impressionantemente 
p-o"..tas a sel'Vtço da humanidQd~. 
reVEla a gratid.ão do povo b:a.Sl~ 
1eiro para. com'o es~dtsta in~lgn~, 
fi cuja compreensão dos IdeaIS 
:panamericanos devemOs uma CO~ 
labOl'ação constünte em favo! do 
nO.~FO df'~'-ienvolvimento. ~m smto
ni,,!. com a nO.<:sa luta mdomável 

. em prol da liberdade e da demO-
cracia" • 

A: Consti1.uiçã.o Federal C(}nsidera 
br8:ille!l'O.s aquéles Que: ~) tenham 
nasc:do no Brasil- (jus sOh);. b) os 
naECÍ'~:O'5 110 estrangeiro, se fJI~os de 
br.asilEiros a sêrviço do B,ra.sll; cl 

, os' que adquirirem a naclOn~l;dade 
'bt;a.<:i!eiru nos térmos ?~ artigo I)~, 

- ;nlis IV e V,- da Constihllçao de ,24 de 
feve~eiro de 1891; d)' os naturalIzados 
pt:.ta forma ';lue t. lei estabelecer íar
ti"'ü 12n inceSO I 3; IV) . 

C' :\"..ti.n~ie"se qu~ a .cida~ânia é fun
ção da. DJ.ciona.llduae, eIS q'Lle SÓ o 
naclOnal. que tenha comp~et6do o 
quadro d3S e:m~:êl:cias legm.s, poje 
exel'cer &ses dIreItos, ~~nde ~e.sulta 
a subordinação do. indIVIduo as le!S 
interna" de determmado po.is, Dai re.
sultam ~ direit.os e <lbrigaç.õe". rec!pro~
cas, situa('.ão de dep~nd~nCla, onu .. , 
cOrno tembém pr~.rrogatlvas e. uma 
defeSa tõda especial que O nact01wl 
tern o direito de ~x'.gi! (Tem1rtocles 
Cavalcanti, Ccnstituição Fedeml co~ 
mentada. vo1. lI,. pág. 6),'-

Consequofntcmente. o reglm~ da. na
Clonalidt1de tem de obedecer a legisla
çãO e'pecWca, -de· onde decx:rrem ?S 
dtf€itcs e obriga.çóe..<; da, cld~dallla, 
aCf'ntua o me.smo C0I!-StituclOnél!l~t:l 

A naturalização tacita. ,pre\'lS~a nn 
const·ituicão de 1891 e relterada n0!l
tros diploma..<- importa na. obtellçao 
do título declaratório, segundo a von~ 
tade do estrangeiro q~e dela queira 
apl'oveit.ar~se. se ·atendldos, 03 requ'
ffito~ estabelecidos 110 artIgo 9'\ da 
ÇOnSUtuição pretérita. E' a.to Jor
::.nn.t. meio de prova. da QbtencaO e 
lcnún{'ia de nacionalid.ad.e, porque ela 
opere. ipsl? jacto atque. 1ure, 

EX PEDI ENTE 
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA f>.!ACIO:':AL 

DIRETOR _GERAL 

ALEER'TO DE BRIIO PEREIRA 

CHEFE 00 SERV'ÇO oS' PuBuc .... ç6e!e CHEi'.FS' DA SE:çÂo OS' F>FDACÃO 

MURILO PERREIRA ALVES r LCRI.I\NO GUitv1ARl ES 
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NACIONAL 

Irnj:.ores:;o nas of'c:l1Il:s do De~attarm~nto. de tmrtll,5õ! N<.c)on:al 

BRt\Sil.IA 

ASSINATURAS 

REPARTIÇõES E PARTICULARES FUNCIOIiARICS 

Capital e Interior 

Semestre •••••• , ••• , Cr$ 
Cr$ Ano ................ 

Exterior 

Ano ............... Cr$ 

Capital e luterlOr 

50,00 Semestre ••••••••••• 

96,00 lADO 

136,00 I ,'no 

~xtel'jor 

••• 0. 0 , •••••• '" 

Cr$ 

CrJ_ 

Cr$ 

39,03 

76,00 

108,00 

- Excetuadas as para o exterior, tque serão sempre 
assinaturas podel' .. se~ão tOluar, em qualqut~r época. por 
ou um ano. 

anuais, as 
seis' meses 

- A fim de possibilitar a remessa de \'alo1'e:-; acompanhados de 
esclarecimentos quanto à sua aplicação, solicitamos dêem preferência 
ã remessa pOI' meio de cheque Ou vale pOstal, emitidos a favó!' do 
T,soureh'o do Departamento de Imprensa Nacional. 

- Os suplementes <às I}dições dos ôrgãos olicwis serão fornecidos 
aos assinantes sàmente mediante solicitação, 

- O custo do número atrafjado será aére~cido de C_loS 0,10 e, por 
exercício decorrido, cobrar _8e~ão mais Cr$ 0,50. 

pôr- Um fim a cs.'a onda de c:::rr\lPG.f10 
~ (It' escan:h.lo.5 que as~ola a n~çao. 
provocad3, de um lado, por mau(\utá
dos· e i.~t:r\Jnistractol'es inLéis e de 
.)lItfO, por uma inf~.ação a,.:;fiX,'i!HI'. 
COl'l'Uptufd e revolucionária. Já .no 
se furta malS ~em cruzeitc5, n2ne. 
p:lís. p(l':que os ~p,:eudmlo.ci{lna1L'lis 
ato ,~c)'ecijtulll na no,,~a mo:=da: ago· 
ra O~ escânm" 1005 glfilm fID tôrnc de 
d6i"re". dt milhar2S de dôlal'e~, <l. me-e
li I. forte áo pOYO nortt'-americaD.J. 

O ( . .::ânda!o da petrobr<i..'l 1'11 "''O~;i. 
E:Cí,'.t- do Govêrno fi ação lha ... " ê:!cr-
51C3. e :;ane·rdor .... porque a:, acu~ H~Õ::~ 
pJl"I('ill dos ,foi'3 ladO:-, De uro "tid, 
fien!imos a pósiÇãc firme e aC:':'.5aó-:r:1, 
je Um general do Exército N3.c:onal, 
ex-Chefe ào E-Hado-:t'La 01' do !l:lm;s
tório da Guerra. ex-Cheíe da Casa. 
Militar do sr, Pl'2,sidente da RCpú~ 
b~;c3. - e ale ontem. conEr.q\.H~ntemerl· 
I;e. detento;' da sua confiança pE's~cal 
- el{- Pre:;,idente do Con::;.elho de Se .. 
gurança Nac:O!13.l, que se diz il1ju~'ia .. 
do peio.s comuni:,:t.P,s da Petrobrás e 
que afirma ali cexisUl' Um Vel'dact21:o 
"tm~; de lama". De outro 10..:10, solo 
0$ Diretcr('s imposto.,> peJGs Síndica
:.os e que aceleram, dentro da Com" 
pilnl1ia. a obra da sua d2strúiçtio e 
deslnoralizo.ção, servindo, ar-sim, à mUls 
rápida cD:rlun:zação do Pn.;s. 

As acusações são as ma:::: graves e 
sérias. Sempre temos receado, e as 
descónfianças e ~ acusações tênl I>ido 
nwitas, que doo cofres da Pelrobnis 
têm saldo os r<>cut'sos para o finan· 
~~aDl :nto da ·-:!ampaniia de comuni:Ul~ 
(:.3.~, d(j pci".., f\gvra, 51', Pl'êSlder:te. e 

I UIP geuer?..l. ex-t)re:J,~e:n~e da Com.pa~ 
nl1j,.. que faz .,(lI~açoe~ e aflnna' G'...~ 
i!3tá sEndo SUO'LHufdo P;)j'que I't',agiu 
c"l!tra os ·romUt:.lrtas e os d~Eone.sl.r>s 
Dl~:::'~ mais .. que daria a vlda p210 SI', 
Pr, ~\ce~te da ;1:.õ1.,úblie-a, mas não em
penha fi 1'=ua hDnnL 

Não brl.sta. pois. substituir-se um 
homem fnl'c,:u':o pOr outro de farda. 
meis bonHa. O que ~e impõe para 
del'e.'-<" do decôro nne10nal e salvaguar-
da áa grande emprê~a. é o afastamen .. 

a um E,st"ado Se vede R adoção de um tenctiuü , de.xando mal ti Co?gre&:(l ~,; do::: Musados e acusadore.s para que 
critério para que à mate.ria nac.iono.- 'e o país, Ilma sindicância e lUll lDquérlt-o se. 
lidade não reja indiÍerente o dire,ito TodavHI, na h:pótese em exame, o 'iew.';, apontem os verdar:lr>ü'os cnlp.r... 
das gentes (Pontel de !vUranda, ob. ·homenageado faleceu, nãO' havendo, !.lOS, o-S ver l .!.adeil'os di1apJt111dare3 do 
cit" pâg. 22). pois, repercussões outras ?fl.S ~l'bjWS t):;,tr:móUlo 1lJ.clonal. ~ 

Mas certQs princípios intl'anspOl!i- intel'lla e externa que n..i.O seja a 
veis devem ;er observados: aJ nao exaltação. de. sua lIngular pe!','O()naU" Instalou~se o regime do m~nc!J611o 

, l'd d dado m",' morecidamente enaltecida de importação de ólEO Cl'U. Não ta~ 
t h pe'o 'autor da propos,'ça·o, ,_ Zrrn ainda trin a dias e as man~hr'+(~.~ I

· deve ser imposta a naClona 1 a e ,3 [O .. - t 
ertrangeiros que não ,en 8m mam~ . á 
'testado a intenção de renu!1ciar a que Dai. por que, com as rest.rIço-es de (a;.,,; jornais j nos dizem qUt; os min-
possui; b) caoucidade de mudar de ordem comtitucÍonal e jurid!Ca aven·· guad-os,cofres fel!él'ais. a nos'-:'=:' peque~ 
nacionaEdade de tl.'Cônio com -a. lei tadas, ll. Comissão de Constituição e lla receita de divisas ia.. sendo es'!J{}lia~ 
nacional do indivíduo, a· qual' deve Justiç',a opina. pel~ aprovaç,ão do pl'v" aR em mais de um milhão àr- dól.a,' t 
5Cr respeitada;' c) não favor~c.er à jeto de le~ do Senado n? 169. de 1963 res, 
expatl'ia.ção fraudu!.enta, permltmdo, Sala das Comiséôes. em 15 de le- A União Dem-e-crá\..lca Nacior.~,] tem 
56 e. aquisição doutra nacion!llida.cte zembro de 1963, - Wilson Gonçalves, um compromIsso com o pOV<I e com 
sem o repudio franco à anterIor, Pl'esider.te. - Jefferson de Aguiar, a grande companhia, da quul ela deu 

A outorga de título de ciência a Relator, - Be~e1'ra Neto. - Edmun~ o ~eu apoio'e participou da ~Ila orga
~.')trangeiro não ill);wrt5. em naturali- do Levi. - Ew'ico Rezende, pele con- nização e fundaçãO, Quer defend~Ha 
zação lmpo.sta, cOm a perda ficta ...te. clu.:::ão. - Ru.y Carneiro. e. pol.' iSso mesmo exige do Govêrno 
nacionalidade anterior. A lei elabo- O SR. PRESIDE:NT~: um lnq'uérito de portas e janelas es ... 
rada. pelo Congresso pode ultrapai'war cancaradas, para a imed:ata apur':lção 
as l'inhas do artigo 129 da Constitui~ O exp&Jiente que acaLa de ser lido dos fatos. Vamos coner da 'admi-
çãoâ A ausência. de consulta 9.(l in- vai à publicação. nistraçá-o públi.ca, de uma vez, com os 
t-eres5ado, COm :repercussão no direito de.sonestos, os prevaricadores quahque< 
interno do paíS ('onde vive e e. cuja Rá ocadol'es inscritos. 

que sejam, por mais podel'Q.Sos qUe se-
nacionalidade não renunciou, não 1m· Tem' a palavra o nobl:e- Senador jo,ffi. mas vamos também entregá-lO,! 
portará em recusa formal e expre:sa Adolpho Franco., e. expô~los à execraçãO públicn ... 
se prejuízo houver par Q beneficiário , 

! .A naturalizaçl0 comum ou expres .. da medida leglslal1va" postQ que com O SR. ADOLPlIO FRA..~CO: O Sr. Filinto Muller _ Permite' V. 
sa. rC2ulada por lei Hei 389. de 25 de , t 't I .. ' ei A 1 Exa, Um aparte?, 
a.brH - d~ lü?,S: le.i tlS de 18 4e se- In·Ul os ouvav S,l. (Sem revisÕ..o do orador) _ Sr, P).'e-
tembto de 1949; lei 3.69'6, de, 18 ~e A lei n? 818 prescreve que" ai co~- sidente. SI'S. Senadores, a imprensa O SR. ADOLPHO FRANCO _ Com 
d p.zpmbl'o de 1959), A Constlhu\,flO ce~sáo da. nat.ul':':liz:lção é da acu.. brasileira e a opinião .pública. estão, prazer, 1 J 

- d f dade exclusiva do Presidente da Re- 1 d 
preCRHu[1: o.~ naturaliza os na 0r:lIW pública, em decreto referenciado pelo hoje, int.eiramente v~ t.a as para os O' Sr. Filinto Muller _ E<5tou de 
qu.e a lei estabelecer. t 6' Irte destinoS da "p€'Lrobrás", empl"êSa que pleno acôrdo COm ~ afirmativa que 

'd MÍ11Í[t.ro da Jl!S iça e Neg CIOS .' foi ctiDA'la. para o povo brasileiro. e V. Exa. faz. A Nação exige rigoroso 
Acentua pontes de M1Tan ';: riOl'é'S" (al't. ,.). como .s~ntt'.se da capacidade realiza-- inqUérito sôbre êsses tatos publica-dOS 

.. A na.turalização faz nadonal Os títu!os de cldadânia a bralli. dOl'a do homem nacional. por Isso, nas manchetes dos jornais, e que es~ . 
() indivíduo a. partir da concC'ssão. leiro-s. no territór:o nacional, como receb1 do. eminente LideI' dQ meu par~ candalizam a opinião pública. Mas 
Os efeitos ex tunD, seriam le::ivos'l tÊm sid,o ,concediAdos por Asse~~léi~ tido,.o r ... l)re Senador Daniel Kriegel'. quero' lJrnbrar a V. Exa. que há uma. 
O naturalizado aInda qU'f'. perc8. Legislatwaé' e Camaras MUUlClpa!s. do hOll:'o,<:a, missão de transmitir B. esta COmi:--,:são de Inquérito para apurar os 
a nacionalidade que tinl1{l. f1CU, não têm eficácia jUl'íd:c-O~constituc!o_ Casa o no~so pensamento e ft, nOSsa fatos, presidida, por wn llustre l'e" 
sujeito a t·udo q,ue d.erivo~ cO seu 111~1, no .âmbito .da nacion~lidade e da p-alavl'a stbre a questão apa,xo;-umte presentante do partido de V. Exa .• 
e3tado até entao, lUclu,''lve as l clcladama. no pa.'3so que trtulo.s de éi~ que vem sf'r...sibilizando () Pais. Deputado Antonio Carlos Magalhães. 
Ob-!'igaçõe-s militares". (C<nnentá- dadania deferidos fi estrangeiros pode_ A taar? da Oposição tem sido, nes. Tenho certeza que essa Comissão, por 
rioo, vo1. nI, pâg. 30). rão l'esulta.r em gra\l~s c.onfli!os. de ta Casa, firme. leal e decidida', no seu lado, há de proourar esclarecer 

~s critêrios rã:? múltif~gfon~li:al:à~: I ~~ii~Y: e~~ft~e;;~;~l! dl~~~~;~Cf~: sentido de pr?(:~rar cOnvencer .o Go- tudo quanto existe de .neQulo.so ~ 
:~ ~a ~;es:a~~:rus cl~l{~, 'que lUa.). e explicita, da, hOll1en.~ :Pl!; .. ~vêrno 4a RepubJlca de que preo16amQ3 .:robrP1.--- -'-~ . .r~__ -
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O SR ADOLPHO FRANCO - minosa. quando se vê o n05s' pais renos :~ CUS~ inais valoriw.das poder~se--la. fazer ou promover il'llQ 

- - -".",.,.... - - -" --- - ~ t r tratando·se ,u.sta~ 1 Em cada vivenda de dez. hectares 

A rade o' o apfil'te de V. Exa. e é isto cont.inuar no ,mesmo C:lll;llnho .. de e:'· ment.e s ,z~n_ S tat:itadas dos cen~ crtação de gado vacum e pvrcinu (:e 
q~e nó~ Cta Oposição, como todos Okl rOs, de adve1sldadc, de lUCO~'p .. e.~ns",),o t' J~ ~a~l~~~oe: ~erra é muito mais nU-las trinta cabeças, o que na SOlHa 
S2nadores t' V. Esa. como enllnell~e por parte de todos ,?S respo.n~ave~~.que .. :.0:> ,P p -' <1.1'0 muíto melhores, e jg>lObal de umas, trinta cabe<;as, o q~e 
membro du ? .... l'tido Sacial Democl'a- d~s.conhecem ou, nao qu:rem ~ ... ,~ as j7ar~la e. ta~: de rodovias como a na soma glo~l de unta. gr.l~1"i'~ {..tJ 0: 
tico quer: ti. apuração da __ verdade e I dIfIculdades por que p(l~sa o 110 ,""O ::;~"Vl~ B~~S?11~ a Belém e que atra~ ~izaçãQ. sigmflCatfa l.uUlta co.:.sa, ,~(j 
a condenação aos culpados. j)OVO. da ,_ n-o é ca ~e:~a ~ma f::w'a de 500 quilômetros de 1..,-:-0 darl.a um. nôvo a,s.p~ClO ~c,)J.l'Jm:,.o 

• . .... A parte poplllaçao que a - .,'. ~ \:>..0 81'(-1.511, pOLS. como e nol,O:'lO. m:;~ 
O Sr. Ftltnto i}1uller - Exalamen- pita·! q8 nem cla~:se rueam, nem pro- mata vllg~m. '11 ~ i 'uc'u e.:slã em condi"óes de '!{).m~n.lr 

te. O pal'tido Soe.a1 Dernoc~·ltt:.co tem r ielá~';; 'mas Que representa o nivel A rod:::v.a qL1e vai de Brasl a a . 1:1:' " 1~.":l ne-se SEtor da J,t,ividade hl'
grande re~pom-:3.bllidade. perau.e a <'lJ-1 íha:s i~fel'lor da.:; nU-iju;:, co~etivld.d,de:'3, . p'OlL'3 C~re;:" UT.U~Çtl, a'"e o ~aiXo: i 0-. '1~1"no~ Só O Bras'} tem tUdO. ~)'Ira o 
çfio. a."s.m como ° partIdo de V. Exa.. i..{ue -são as nlull1ere,; p,lup~rl'j~;,as, mu~. ,,;anr:l~ .nos Lnll~e., de .dMa:tn~l~O ~ I il1cremento de uma pecuária. em lac~ 
O no~:o ~a.rtl'~O d::-fende tudo q~l,a~to ~as ~em e.->pOf'Q.,>. pf'1a aL1Sc.~cla cu pela pa:.a e 19~1m~n .. e .serVI ~ e:: l1~:s -S3. escala. Os produtos do, gajo va
seja de muel'e~.:.e do povQ bH'.Sll€ir.o, rJoenc2. carrcgacbs de fllbos p~que-l ter:as, onue 11.10 h~ o p obler ao 'cum não temem concorrenc.:l, co:n 
e quer que 05 admini3~r:1dore." ai'i co:-I.IGs. '03 hOnH'n., ü0.Jn1,.es ou ~âus. P~-I' e.:;oa,0:n5 P!'Olo~(> . ."eCi~S ~" em que o n~nhun19. outra mercadoria. P\)~'que 
sa pú.bl1Ci~ ",~mpre se .ap;~sel~te-m J?2- :'ém ~em ~ra.j~!.Q f',S~é., [,lm.nta, \'1- ~reç%. ~as, :n~;:'i:~~::e ,elaLHlamell,e ~~~~ I não cr'a gado illtensam~nte. ~u!;'!n 
rante a ."i:açso com a,l.p!'ld,\~.e t~ c..;m ,vendo dá c.lt'ldSlQE' PU;)J.C(l sOfrendo ".0. ,--,o e~sas ,~'-'" ue,., a que. tUt: i~e ~-" ,qu"r mas quem p::;de. Ola VU'a, em 
aüster~d9.de. , ~TY' \l' o1orrendo nas .:;,;3,." v:r2:1':'a,s i1Ulnil-l;Jcdem .compÔ~.l~l.1· lllJ,lS de ,,0 molho e" Ic!ue a indú..stria pastoril constb:m'i E!-

O SR. AD:JLh~0 Fr-L\~CO -. des _' l1ltecra~. Só o, que (em contato I de habitante",. . . , r' nossa maior fonte de renda Do bOi 
Agradeço o up·!ute de V .E::xa.,. I.:úm essa genl.e p:.ldetll R\ alwl' o seu. O Q~; acho ~OllVe~lent.e e c~lo ... ar I nada se perde. tudo se aprovf·t-n. 

Ins:ala-~e o l'eglltle de mOllopol'o de ,~otl'imfnto,.... 10 exce .. _o de pepuJuçao do ~oldesle O tt~envolvimento do Br,a~!J d~~ 
importa<;ão do óieo c:'u e nos primeli'{:" Nunca· o. Brasil pa'SSQu p:>1' lima fase e todos Os brasüClros .que nao po~~ pende, de fattl. d~sa.s refurma.." !Ja~ 
trinta diã~ de Vigência est~ura.o prl- tã() critica como e~.sa em que ViVe-j :mC!).1 Pl'O~l'le?ade~ ruraIS, ,de. ,qualqU~~ seadas no dE'SenVo1viI!lrnto dp. divf'l'4. 
melro escHndalo e a pr,mena aenun- mos dos nossos E5tadoS, que q.~enam cu. Isos fatores de pl'oduçao, como 05 Que 
Cla. 0$ mj;l~Lliidos cofres nacion.~~is.e Não 'hã nenhum eX3:;~l'O no qlle afir~ '1' tl,var a terra. n:~;5as regl~2s a qu: venho de citar. _.' 
a precâl';a receita (le d;v.RaS, Ja la tllO 3J.ucio, ond.e padeIao se tolnar dono~ Tudo isso. entretanto. nuo cal co ... 
send-o t·~pol1ad(1 e saqu::ada em um A inflação cot1L!nua a pasõos ~rá-' ~e um, pedaço}~e te~'ra ~malo~, em ,VJZ mo o munâ d.o céu. Ex:!!;/! .pla.neja~ 
l1l~lh:.() de dólares. . pidos, ~com pequena;" p.1l1;:,a:, com pe4 de ~~l.S ou ue;" h ... cta.e.s para ca a mellt?, entUBIaSmO, honN>hda::le e 

A U, D, N. lem cOlnpron:I;;~os com quenas lllterrup<óe.~, O no,sso cruzei. fatmlIa. ._ ,'.,' ~ energ'la. . " 
o povo e a gl':,nde Empresa .. Quer 1'0 e111 sua del:í·.nlol'l~,aç'ào galopante. ~ I;!:sse ... oequenos pl~pll\,.t;irlOS ~m~~ . Pe~so, no ~nt.;:nt:o, que as provlden ... 
defendê-la tO: por i"to mesmo eXIg'e do E::ila <lDi1.ixo Ja. moeda p3I'águaia" que. cao a?10r a. sua. giC la e nela peun<\ CHls util?rescmdIVelB para se, en.~ren .. 
governo o inquérito. de po:tfls aber- :JÍnüa lIa pU~C"'. el'a bem lufe,rior il. nece!'ao pO!' vCl'lt1,,;rIr que o seu tla~ t,ar a crlBe a~ual devem ser lIn.~dla.tM 
tas. para ~ apuraçúo dcoS fa+o.'L n05~a. 0.-; n~u& orç::tment0.s- contl- /Jalh? terá uma boa I'~compensa.. J?08~ e. de outro .caráter: Urge ul!'a fisca 4 

Vamo.'i COi'rer da administração Pú41nuarn o"lm:Btas e. em regra, deíicitá~ si~i~lta~do-lhes um fut-\lro de t14tn4 l1za('J\O, rIgorosa. na. pro-d.!t9aa e no 
blicu CO:1l o~-:; d2S0nef:t'JS e o.'> preva- nos, com enüs.:õ?i) fl'eQuente.s. e QU~ qullidao.e, . ,comercIO em grral. Verlflcar onde 
1'1C~ld<Jrtis. :11íl<:, v,amos tamben~ COl;' ~ç :mpbêlf' para q\le il. no:m~ \'.da fi~' . D~:JtiO ... S;2-~~?~ U!ll~~ ~equen~a" afs~-1 ~~xi$!e ganância e ~"'p€'cUlasf:w _,~ onde 
dená-:os e e;'po-}()S à exec!'açao pu- '.;1i!.r;CêH·a não ciol:: d.2teur:l. COlldt1tU!l1. t.enCla flllanl:i;.'~HI no w.lIC.O de ~~1,la .n0.~ \hã. como se corn(:!'lr dU,:lffit,.U! 03 
blica.'" ou um Cl'(;UIO ~'.c.o~[) Pel'g;1l1to eu. :abu.a" c ... ·fí1 uma r~<lt·!va aS5ls.t,en~l.a If'xplor:, '}Ol:e.s do povo. , 

(' i !Ut p"{)Vll1e~lCl .... s sen<!". p1'Çlftlnctas, educac~on:tl+ -e san~~n~. o ~esto V':l~;. C?Hero cIta;- um fat,.o qu: li, no,; !~ .. 
Sr. Pl'e-i1pnte e Sr,s. St'nadores. \ 'I'I'~ C;j!'. pr'I'lç~-.. ,.c"T:, ... n..... na"" llaturallllen ... e, de IOlfid a naO oneld1 l,la!S de ho.l .... de Go.ãnlA. u,n CU1W-

GO~I{'!'nn p:'fc . .<'a salJel' que llm po,' t. \O 1:>', ". "- ,.h.. 1:"'" f" . -o l''' I . 
u • :;Olll')atef t~-,:;,.., ma iê, '! Pal'ece-me q1le muito OS co res PUUli.cos. I' ~ , An:'l.-lsa-llllO O preço e lima }"lca.ra 

ql1e -:,ot:·e. q\!t' f' \'í:,ima d'" UID:l .n! '1- 11i1o. Só se ta.d. f'lU l'[;'f:--,l'mas, refor- Nas proxim'<iade;:i do Ara-guaia e ju I ::I~ c~fe, Ct~ 10,00. cheg0ct" ctà cnllclll'" 
<;Ra Ç!f'~OlüeIl3tia, que se vp t',"Dol'llL\ol. , ,_ . t .. " ;..~ t t ' : _ ,~.R(l ~Ie que 00- seus vcn e,o!'8.S ga .. 
diàri?!ll2nte atl'ayés d::J,.--i p"t~o.s qu!.' ,.1li:~ e ,n~LS te Odl.l'<.s •• ~u.e."n an_~ .• e.,<;- TocantinS, Ila pe..<;ca t' os l)aOtll,Llal.~ ·I".h.'.'m 400.7.-- em cacla QIl.110, vi o 
fazem exp!üdl:' ~eus orç?lHf'uto,:, \)<1 r- '8,'" l'eto. mFE _ 30 ~.r.odem ter efel.to EI que podem Cl.!l1C-Otre,f mu!to. p<:'I'8 tll~~ ::,afi> torrado custa Cli 16ü,OO :: qtuo 
ticU!dres é.:3.'<' povo sõ t'vit,~ra a de~ p;a2~ :()ugo: t' l!;:;~a o no"óoQ pai::: em m~ntar iI. l'enC1a de.s~es no,'Oó haOl~ e rende noventa xíca.ra.s 
~o~'dé:m rol'tira e ~ó n:\O aco-mpJ.lll1a- v0n,uH:oes tl~ ~-p~:'ar POl' ela,'::? \ tantas. O rIl;JudO ~em fo~e ae ,gOl" I A parte do ocúcar consum:do nu~ 
rã aqu:"e,: q~le o convidam para a re- .' ~L?~l1em p~l~"e q.llC so~, c:;lfltra ~~ iÍurQ, .e. hoje. prefel'~ ll1~lS o.s. oh>O: ma. xícara. é reiat~vamente pequena.. 
V'J1Hp,.õíO, 'e nnS. todos nós e o Govê!· .etOlllla& de ba·.e, SOoU -a favor c!~ tô vegetaIs do -lHe o,:;. anun;:u.s, pOlS est.e" rm relação ao café. daI fi especulaçã.o 
llO F'r.dptal ::,d{)l~trmo.s a est,rada da das. .. ,.;;.. ,oferecem m~~ores dlnculdade.s par:. ..,e· e ganância a que me refil'o, 
eflc:el1(>~!l. ;dmini~trativa. da AU,:;tí'ti- A refo!l1~a ag:,:,r.a e tn:;l . .sp~J1saveJ. ,em. produZ! .. cs. Outro exemplo .se observa no een_ 
à~1(iE', da df'C'&ncia e da autoridade pu· .mpl'~C.1ndn·el, tel~a com cntenv, s~m Ademais, do b3.baçu se extraem ou- tro-oeflte: um comerciante :}:lmpi'OU 
bl.ca, jemn.:-lJ.,':. :>~m Ullll4l, pre:;,..,a. tr..a.5, sIm tros elementos de grande valor e ne4 na s~f;,'.! p.::tssada., a saca de arroz À 

:',0 ~~nt-Jdo e Ill:el.horar a ~o~sa.yro~ CeSS8.rl0S a muiws ac,lvlóades. Cr$ 5.000.0-0 Três sacas de IU'I"'(}l eJ1.1 
'G'ra o OH:! tinha a dizer. (Muit,o .JUçao e as condll;oes de eXlstenCia (.0 Nas proXlnudades da Bl'asHiã-Belém casca re1.1deu duas de boa qualidade 

l)('ml tl-'allnaf}1 flOmem do cIlmpa, além da quil'cra e do fal'el(), At\lal~ 
S6bre ê.ste assunto. vários e i11lS- encontram~l:)e, no E.Hado de Gçolás I:: nll'llte a saca de RnOZ beneficiado 

O SR. PRt~SlnENTlt: '1 . • d ·d á' Maranhão. mpis de dois bllhões ~le paJ· 
t,res bras1 elr?S tem ifjCC-tTI o. II .'iTn_ meiras. é'llsta c1'$ 18.0O.J,OO, Quer d:Mr só na! 

I'em ;1 palavra o nobre Seni'dor Pe~ <':0 RrlOS- ~tras. o D2puLado ~oHtmhc dua.o; sacas o comerciante ~anha IOQ%. 
0:,'0 L.ujov)C'o. Ca valcallLl upresent.Qu belís31:qlO tra· Felizmente esta riqueza já e:;tá de,· fora o fare'o e a qu1rera. 

o SIL PEDRO LUDO\'1CO: 

(['ma Unta comll11icacão. Sem 1'e
vh'ío de oradon - Sr. Presidcut-e, 
Sr.:;. ~e,lUaorEs, na últ.ima Vf'Z Q'le 

CCUpt"1 .?s::a 11'ibuna declarei que me 
aeiul\'a. dec"pd,mado, desiluriido com 
O~ àlS<,U!'SO::: qlle se pronUncia\'flm, nã-o 
~ó no Sen:do como na Câmara dos 
D2pU:!lG,.Og pO~'que a.'> coisâs cont..inLUl
V:l.ll1 no mf>~'3mo pé. C'-om o me:;'mo as· 
pecto, E me referla .lu..'3t.am~ntt ils 
quzstôes fina~c?Tl'as ~ econômic3s, e à 
gl'Ql1de cUI'eMla rIa \'ida, 

Ainda agO!'!;l. o nobrr Sen~dor Ado).. 
PhO Pranto acaba de falar justamen
te nf"st:? "emiti~o tendo por base de seu 
diScurso o ei-icàll~lalo do petróleo. 

(bmo vê V, Exa:. 81'. Pre;:;idente, e 
vê"m o.s Srs 8enado:'es o Brasil con~ 
tinHa em C:lse de morahdadc. 

Nllmá ent!'('vi.<;f,a dada, há cêrca de 
dois mesE'S. ElO "Viário de Nof,feias", 
dE'Clarei q11t' era. preciso dizer nã.o. não 
e não à Q('rrlll)ç':1o e ta.mhém aO ex~ 
ce!','m dó' emprf'guismo. Aliás. r?pet,i 
frt·..se de V, Exa, que. em dlfiClll'SO 
o~on:t'1CH1'1') l1esla C2.sa. ant.e.~ da pos_ 
'-;<' jf) s~ .. To·~() C1-<Hl1art, dis"'c não, não 
e ni10 a corl'U"'çâo e 110 empregui.s
mo. 

Ma<:. 1pe"ar de tndo. r:,solv! tlindC\ 
O~U1J(l1' e:;~~ tribuna para fahu" sóbre 
!f 'lÍ!lJ'IC:10 an'!.Il,<;t!o!'a Q ~ ncs oprí
m .... rlim;nul e dp"mora!l:7:a, 

Sill·o~mp. no (1el't'I', dE:' q:H~ndo em 
veJ:o d:H a m'nha opini:'io sõbrc a8~ 
?llnl-()~ IlU<' ,~e rt'r~rem no interêsse 
n:l.C'innql. Per.<;(1o q'tl' cnhlr é una omis_ 
f.áo fmpc!·d()á'l{"l. lima restric!:o cri-

b~lho 8ôore reforma a;l;l'Iíl'ia. asroinJ pertando a cobiça de nac:ional$ e 2S- Que!'ie in.,>talem tribunais popu1n.~ 
l~01nO o Dl'. AIl'àlllO ae Carvalho, Sf:- crangeiros. No Lerritóno gOiano vão t'es pG.l'a coibir êsses' abusos que en. 
...:r2târio do ex-~nni.st.ro 'da Ag':!Du~jü- se instalar brevemmte duas grandes riQuecem urna minoria à custa. do !>!l.~ 
t'?, Sr. Dan:el de C.an·a.lho. l'efinarias para a exploraçã,Q do ba- cl'lfíclo de milhões de pes.~oa8. 

Estâ-, I-x>rtant-o, est~ m,atéria intel- bnçu. uma com capitais alemães e cu· Escolham~se homens pjt,rtot1s e 
rament.e ana;isaêa, estudada, sendo tra com capitaJ ~'olano. sendo qu 30 d<,centes para dirigir e~sa c.'l-nlpanha 
'lesnecessárHls malOre-s investigações, ê..s.ses indu.striais vão' inverter ne5::ie de '3.a!ação nacional. cometendo-lhM 
Faz-Se mister, ent·rel-anto. que as me.... nuno mais de um bllhão de cruzei- tare-fGS de maior envergad'l;,"J paJ'a 
dida.s estejam de ácô1'do com IJ nos~o ros. apl:car os meios adequados à restau ... 
momento e com [I:) condições do nosso FazenOo unl parênte.sis, quero de- rf),rão de nossas tinanças e ero!tnmia. 
Pais. Há urgência para que as.'lÍm sp pw .. 

. . clarar que .. iluestão do babacu ~.5~a ~eQa, pOis a tolerância, a n-~eiência 
Não se pode admitu- dema~ogltl ne~ despertando - como disse - a cobiça dos brasileiros devem ter tun 'iml!.e. 

intent~ ~ub-alternos de glÓrIa no afa de nacionaIS e estrangeiros. No Norte t<.:: m1.~tel' que se restabeleca Il equiH~ 
de realIza-:la. Ip.::itá prof~ndamente J1 .. de Goiá.s: na região do To-cantíns, Mu- brl{) f;oJnômico e moral entre nóS. 
gada acs mt.ereSí':es naCIOnais, deven- niclplo de Al'aguarina, vã,o ser inata· O distúrbio socIal disso pr oVf.:ulente 
do sel' e~cantdu_ cOm scrl"1a.dt'. Nela ladas duas .;randes uSina.s, uma com nos )eveGrá fatalmente 9.0 caos se não 
está em Jôgo a ,:tUa de milhõ.es de tra.. capitais alemàes e a outra com capi- tomormo~ um nôvo rumo, ' 
bal.t;udore~ ruraIS,e a .ffi?lhona.da pro ... ta1s gota ,lOS, Só nessas duas usinas Se o Govêrno se lmpu..<:er uma nova 
:b.çao n.aClonal. 1: reClSa ser felta" com sel'{t,o invertidos tmüs de dois bilhões trilha de a.usteridQde de tx,mpançn. 
med~ta,ção. ohser,vilndo~se a !'-eallàade de cruzeiros. niío procurando a,gradar -lU"'m que; 
b:aSllelra. ":lHe e 1l1ito diferente de O Sr, FiUnto líluller - Para explo~ quP- seja à custa rio tesouro oúh!icQ, 
tôdas as outras nações em que foI ração do baba~m? como a subvenção que pret.ende d1tr 
realizada. O SR. PEDRO LUDOVTCO - Sim, 'tOS luizes, promotores e profe$sôres 

.só para .1xploração do babaçu. de todo o Brasil. cujo número ~e cal-E' preciso que Soe lenha em vtsta a 
extensão do nosso ~errit6rio, as dife
renças do nosso clima, a. diVer.'lidade 
das. noBRas terras e dos nossos costu .. 
fnes e a grande quantidade de á.reas 
inaproveitadas e devolutas que possui-
mos. .'. 

Fala-se 'em desaproprlâ~lns nas pro
'íimidades dos centros pOpU!OfOS d nas 
margens das estradas de fe-ro e de 
roda'gem. Pode~se concordar em par .. 
te com es~a orientação, que deve ter 
algum:'!: ,1u:;ttflcattva. 

E' ml.:;tr.r que se pense. porém. Da. 
importâ neia de dinheiro Que êssts ter· 

O Sr. ~"into !'.Iuller - NÇ>ttcia pro~ cuia em mais de 350 mil. emboT8 no_ 
missora. pois pl'àticamente o babaCu "onhpcll que em muit.a,os unida.dM te... 
só é explora.do no Maranhão. -lereti\'as ê~<:.<:es funclonÁ.r1og gR,nham 

O SR. PEDRO LUDQVICO - Em "mlco. o nOSSo pais pode se l'enbill. 
Goiás é explorado também, mas e..'n tll,r 
esca}a multo reduzida. As afirmativas que se atrio'lem ao 

'\inda. outra notícia alvLo;sareira pa- !"x·Ministro da Fazenda, Professor 
1'a o meu E.<;f;ado: uma, firma parti. '"':arvlllho Pinto. df> <'lue houvf' llm su
culBr do Rio de Janeiro está adqt1i~ ')erávit dI' 300 bilhões de crUí':p!!'05 na 
rIndo cêrca de 20,000 alqueires de ~rrl'('~,dRc:'io do orçamento de 1963, 
t.erra para instaiar uma usina de açú. "ltlP. fnt de- um ttlUiãC' ~ uma receita. 
car pn_ra: uma ca;>3.cldade anllA.1 de .-:rI' llln óilhã.o e seiscentOs mJ1hõ{'~ de 
um milhíH) de <;acaS. FC'lizmE'nte esta 'Jnlnre,~. ma-tez. <'luatrocentos n11:hõ(;>~ do 
rIQ1.teza e.e;tt\ de::;perwndo o i.nterés- "'11" ('ri'! HHj~, nn. balançn, rlr f'xpnrt~'t~ 
.~e do povo goiano. çi1ô .• <;50 um dStimulo e uma e-S:,-J;;rall-
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ç.a. em relação ao que venho de afir
mar. Basta traçar um plano de sa
nea.mento moral e financeiro e segui-
1.0 sem tergiversar. 

Há muitos qUe iulgam que ninguém 
conseguirá pôr a Nação em ordem, em 
equilibrio, restabelecer a confiança, 

. .sem um regime forte. lt preciso que 
se tenha a coragem de dizer que essa 
:idéia se acha generalizada no meio 
do povo. 1t.ste já. está tão desiludido 
de promessas. que não mais crê nas 
medidas apresentadas oomo s.alva..do. 
ras. Quando se fula em aumento dos 
.salários. os preçcs das utilidades so
bem abusjvamente. E ning!l-ém põe 
freio nêsse abuso qUe se repete fre
qüentemente, de meses em meses. já 
se tornando uma rotina. ~illgném 
mais respeita as coaps, que se des
mora!i:>;aram vergonhosamente. 

Eu oinda penso que se pOde p.nfren. 
tal' e.ssa crise moral e econômic~ em 
regimE). demo-crát~co com podêr>2..'; de 
emergência, ccmo acontece ria F!'afl
ç.a., onde De Gaulle Os exigiu 'Dar:> 
aceitar o seu cargo. 8 missão e5pinho
sa de promover e. recu-persçã"l da 
Fra.nça. (Muito bem. MuUo bem. 
Falmas) . 

O·SR. PRESIDENTE: 

Tem, . a palavra o nobre Senador 
A::1ton!o Carlos. 

o SR. ANTôNIO CARLOS: 
(Sem revisão do orador) _ Senhor 

Presidente. Srs. Senadores, ocupo a 
tr'l:J.lna para inicialmente dar co
nhecimento à Casa do secr'uinte me
mor:al, que recebi da Associação Ru
ral do MJ'ilicíp~o - de ca.mDOS Novo.s. 
no meu Est.ado, sôbre o p~oi:Jrema de 
tinanci::lmento à pecuária daquela re
gião: 

Camp~ Novos, (Se) 9 doe no
rr:nbro de 1!ffi2. 

Exmíl Sr. Senad<lr. 
Antônio CarloS Konder Rels. 
Bl·asília. 

DIÁRIO DO CONCRESSO NACIONAL (Seção 11) Janeiro de 1964 

produção· de Ieite e derivados, I pooiçã~, me informou que c:i Banco, leciment~ bancário. perfeito con.~ece .. 
15.000 cabeças; ovinos, na pro- tendo em vista a necessidade, do au- dor do ~eca:qjsl!lo daquela institui •. 
dução de lã, lO.{).QO cabeças; sul- mento de produção de gêneros de ção, aplicará as medidas que,genero
nos, 150.000 ca.beças e equinos subsistência,. havia adotado dua~ pro- sarnente me __ anun~ciou na vÜiita que 
9.000 1.lllid'3.d€5. Além da eX1S~ vidéncias da mais .alta importância: lhe fiz há poucos .dia~s. de modo a que 
têp.cia dêsse ponderãvel rebanho a prime1ra, lilJel'ando operações e.grl- Se possa recup~rar ~ ecoDÇlmia agri
de. bovino, suinas, ovinos, etc. colas até O limite de hum milhã.o de cola do nosso país e se evite que a 
observa-se o grande ir~terêsse de,'; cruzeiros, e a segunda, autorizando as queda da produção de ,gêneros ali~ 
pecuaristas na rnelhopa dos cam- agências do Banco do Brasil a roo.U- mentícios venha a se transformar nu .. 
pos co~ .a. introdoção de pasta- zarem operações maiores do que um ma verdadeira. calamidade 'pública. 
gem artIflClal, para. o c.~msequen- milhão de cruzeirCIs, independente- Quero aproveitar a ocas.ao em qu,e 
te aumen~ da produçao. mente da fixação dos novos limites me encontro na. tri1Juna para trans:, 

A .Asso-cIaçã.o Rur~l. fundada que estão sendo estudados pela dire- mitir ao PreSidente do IAPETC e ao 
no. ~no de .1.942, se~pre tem lu- ção central do estabelecimento. Sr. Mmistro do Trabalho a reclama_ 
taao. na defesf!. dos mterêsses do Tals medtdas, se aplicadas imedia- Ção que recebi do deputado estadual 
h~mem do ca~po, b?m C~l1l:0 tem tamen~e, vIrão ~e, fato conjurar gra- \ A~e.n~ar Ghisl, re~resentante do ~.mu. 
p~oeurado apdmor~l.:a. .a",rlCultr:l ve pel'lgO que lXem;OS atravessar no mClp10 de Tubarao, com referencia 
em geral, e a pecp~r!a em parti- correr dê.ste ar..o. Os jornais já anun- à,.S wação dos apo .. entadQs e pemio

c~lfr ne::: te ~un~Cl~~, tr.a~~ cial'am qüe, em virtude das condições nistas, beneficiários em geral daquela 
~ ,e que m~ ra o e~ orço. pu 10- de tempo e clima, (I. produção rizíco- Autarquia, ·através da agência local, 

t.co. e a~õmm~ ~o home~ 90 la do Rio Grande do S\Il será ê.ste uma vez que ali ocorre atr-aso de pa_ 
~~lõ~i~~ f;o su a t~~ancl~aç~o ano de um milhão ~e sacas men,?r do gamento. não, só das P~!lSõe:s e apo
BraslI a a o que a de 1963, e qUe a produçao de sentadorIS:s, como tambem do 139 sa

·0 ·Município de Ca~pos No- cereais no Estado de São pau~o e no lárjo . ..;Esta si.t~a~ão tem criado em 
vos pelas jJ~rspectivas de desen- do. Paran, ,t~mbén; ~m funç!10 ~os TU,barao, ~UnIC,P10 .carbonifero onde 

volv menta que aprc.se..rrta, náo mesm
r
DS fatolE'S ct ne.,atIvos, ~era ca~d{) ex1S~ m.ultos asst;Clados .do I~~CJ 

tem merecido a assi3;ênc!a finan- de ~ê ca. de 40,0 em.relaçao à p,o- um.clIma de desgG?to e mqmetaçao. 
ceira .ofiCial que faz jus. duça? da safra ~nte!lor. . Fl?a!mllnte, deseJ~ faz~r um a~lo 

Nesta oportunidade, pedimos Nestas cO~dl/}oes, ~credIto*" ~ue o à C~mara dos. Deputacl-::r;:, ·c-:Jm refe-
vên!a a Vossa. Excelência inter-I Banco do Biasil, pata man~eI uma xêncUl. ao ProJeto de lei ni? 80a, de 
pretanào os ansei03 agri~u1tores p~oduÇã<? re.zoáyel no .9u~ _ toca a gê- o~~em do Senado Fede~~l e _que re
e criadores de Campos NOVes, no! n~ros al1mentfcloo, teTa que fomentar tlflca o Plan~. de Clas.s:;ü1~aç~0, pro
sentido de 'pleitear junto aos po- j p~r t<?~as as. form~ o aumento de cur~do. oornglr uma lllJustlça. com. 
dêres competentes, os seguintes I.PlodUça? ..;naqueles Est~dos. em q~e refere;i.~Ia às class~s. d~s po.stahstas, 
auxIlios para o desenvolvnmento ·as condIçoes de tempo e cllma nao I telegraflst9.s e nutnclOmstas do Ser-
agrícola-pastorial desta comuni- foram tão adversas. . I Viçp Público Federal. . 
da{ie: E' .bem o caso de Santa Catarma. O projeto, de autoria do nobre Se-

1) AumentD de .............. Ao fim do ano passado, através da nadar Gil':lerto Marinho, re-eeQeu 
Cr$ 2O{).OOO.OOC.(JO (duzentos rui- Carteira ·de Credito agrícola e gra- emenda de .... nossa ,autoria no sentido
lhões de cruzei,os) no limite de Ça3 - devo ~,qui recOl'dsr - à M'a de qUe seja concedido o nível téc ... 
aplicRcão da Agêncis, dó Bapco vontade do Presidente dó .. Banco do ni'co,. de acÔrdo com' a decisão do., 
do Brasil S. A. ~ Joaç.aba Brasil e do Diretor da Cf1rteira AgrI. mais alta Côrte do Poder Judiciário 
(Se), destinario à, atender, pre- cola. Dr. Léo de Almeida Neves. os I do. nosso pais, aos postali,'itas e tele_ 
ferencialm~n.te, aos fi?8.nciamen. limites das agênc~a.s ~aquele Est.ado grafistas. Enc9ntra-se ê1e na Comis
tos à. pecuatla na reg1ao de Cam· for~~ elevados de mOGO a atender os I são de Orçamento da Câmara dos, 
po:; Novos. . pedw.o~ que e.<;tavam SE'pdo. feitos p~. Deputados. Solicito, pois. àquele ór-

2) Aurnento l}o. vr.lor umtário lo!! ~grlcultores das maIs dlVersas re- I·gão Técnico que apres.se o, seu estu. 
do gado, nO mI~llmo e!D., ... :. glOes.. do p3.rl;!. que, em breve. a proposição, 
Cr$ 30.0ftO.OO. (tnnta. mil .cruzel- Ocorre. porem, que .t?m h3.\'ido cer.. v', •. mrtdo corrigir .injustiça que o Plane 
ros) par·a efeito de fmanclamen- ta omissão no qUe toca a financia- de Rec1~sificacão cometeu com rela. 
to: 9 teto .em vigor, para; ga.?--o rmento para m pecus,rist.3.s. A ~eg~ã~ ção aos postalistas, telegrafistas e nu-

Á as:;;:ociação Rural de CSl!l- aaulc<O, . es!u f~ra da _real.-daae. serrana do. meu Estado. constltu!da tric'onisj·ss, possa subir à sanção pre-
])05 Novos e demais Entidades 3) qrlaçao. e mstalaçao d~ um:l I dos Município..'" de Sã.;) Joaqu~m, u=u~ sidencial. . 

classe dJ-s agr:cul:Qtes -e p~cua- c!eaade Arwmma nes a Cldad~ do Sul, Gellito, Curltlbanos, Campos Era o que a tinha a drzer. (l!1uit,.. 
que este subscrevem, ól"gão· de Ag~n~:a do .. Banco do ,BrasI.I soar bICi, Bom Retiro Lajes, Campo Be~o 

ri~.as üêste Mun.icipio, vem ma- ~e C~~pos Novos (Se). que! vira Novos e Lebon Regi,:; é uma re~l~o bem). , 
mfc.5tar seu aplauso pe!a manej- oen~fl9!ar com se.us. crédItos aOs ide31 para crl'3..ção de gac-o. Ainda O SR. PRESIDl:NTEt 
Ta patriótica e altruística com agncu:tor_es e CI1~ClO!es. .! qUe as proprwd:ldes agríCOlas não ~_ 
que o Exm° Sr. Dl'. Léo d,;. JJ- . A CrIaQao e mswa.aç~o de Agen-1iaro mu.to extensas, as pa~tagens In Tem a pal~vra o nobre Sr. Senador 
me~da NevE..S defende 05 interês- Cla rj{) Banco dQ BrasIl S. A. na permitem que se crie intensivamente ..7Uldo Mo-ndm. 
Se;s do homem do campo. Cida.(l,e _ de Campo;~, Novos tem I não só gadQ. de co-::te como também O SR. GUIDO MONDIN: 

AqUi me:;mo, em nosso muni- s:ua.. rnza? de. ser, la que o~tr~s gado leiteIro .. E', pOis, de o E.J.nco 
cíp:o, a açã-o do Banco do BTa-' praças v13mhas, ,em sua ~.al.Orla do Brssil voltar as vistas para os re-
sil S. A. se faz sentir, princi- desmE.!llbradas ~est~ mUnlc}p:?" e clamos justas dos pecuaristas do Mu-
palmente por intermédio da Uni- com menor exples;;ao; eco~oml~a, nicÍpio de campos Novos. atendendo-
da de Móvel de Crédl~o Rural, na cont?ffi com ê3Se me1() d~ RSSlS- os, através da Agência co MunicÍp~o 
sUa tarefa ,pioneira de distribuir tênc+a d T • . .• t ' . d' 
ass:.stência e dar crédito pelo in- Estamos certm. de que com e.s- e -:oJça-oa, nas suas JUs· '3.s relvIll 1-

terior + desta região, v:sando be- tas medidas estaremos dando caçoes. 
neficiar os pequenGS pNdutores. ensejo para' Que és'e Municíp~o Quero, antes de passa~ ao outro 

V, EX!' tem demonstradó na atinja o progresso e desenvolv!- assunto. que me traz à tl'l~u,na, con~ 
sua gestf<.o, profundo conhecimen- mel1to que merece enriquecendo fi!ratulaI-me com o·.Sr~ Medina C(I.ó'-
to dêsses probleroas~ na. defesa as.o;im o nos~o Est"J..do de Santa h pelas duas pro\' den?:3'i f'1.1e. n B:'\.:'l-
da agropecuiria. visando dar ao Catarina e colaborando para o ço acaba ge adot~ 1 !Sto é: l1beraç2;0 
homem do campo, a. oportunida- fcr:taleciment;J do desenvolvimen- ! de_ op~raç~·. a.gr~ço.:e.s.- ate um Im· 
de e o direito de um viver mais.. to da. Na~ão. . lhao .. d~f cruzeIros,. 1ll.dependent~m2n~e 
humano.__ Na certeza de sermos atendi- do lhm~e das. AgenCIas, e. prosseguI-

Contl!do, vem se ressentindo n dos por VOSSa. Exce'éncia em m~n1;9 das operaç?es m~lo.re.s que um 
'Ag-ênc:a do Banco po Brasil So- nossas justas aspirações. valemo- mUhao . de . cru~t::lros, lUaepe~de?.te-
ciedade Anônima, de. Joaçaba. de nos do ensejo para _apresentar os mente da. f!Xaçao . dos nov{)s limItes . 
limjt~ dé apUcação para emprés- P!otestcs üe t':le.vado aprêço e E;Stas m.c~}das. se adotaens com b~'e~ 
jtiI]'l~. pecuãrios,. o que s~m dú- distinta con.sidera.ç~o, ~ldade. !taO d~ certo medo. conjurar 
viáa tem dificultado o desenvol- Hespei!o.sas saudações, o grande peTlgo qUe estamos cor-
vimenfa da. criação d~ gado e l?res 'Assoc!ação Rural. rendo. 
getan-do ÇI~sânimo junto aos. cri- Preso ·Assoc!..ad:io Oomer<:ial. 'Se o Go'Vêrnô não tomar e~sas p:q-
adores. camponovenses. Coletor F~de,al _. Di,etor da vidências e'nél'gicas, ,no corrent~ ano 
s~tjmos que V. "'EX!!- bem com- A. C ,R. E S. C. ~ Pres. C03per:,k certamente fRitará gêne,os .oJimenti-

puenderá os. nossos problemns. tiva Trit. ,C, Novos - P!'€s;O Câ- cios nós rP'andes centros urbanos, e 
po?" issO'. ousamos pondera-:os mara Municip'll - .coletor Es- então o Quadrõ de dificuldades,. de 
nesta oportunidade. tadnar ...:.... p,:,efeito Municipal 'Crises e dessjustsm-entO's que se veri-

O Munfcíp:o de Campos Novos Seg:uem-se aS. [l,,,sinaturas dos f,icam em no~so País estará comple-
fo: crlado hã cem anos' é essen- p':!cnarjst3~ e a!?"...ri~111tc~f'S". to, pO:'OUf' 'será ~ fome rondando os 
c;.almente agrfcola-pastôrJal pre- Realmente,. a· .. Presidfmte~ dep'ois lares bra.sileir.os. 
dom:nan~o a pecuária; esta re- que recehi o roem,o"i::tl subscrito ue105 f Déxo nqui. pois. SI', Presidente. 
gião tem ó~imas cündições de presidentes das entidacp.s mafs repte- êste apêlo ao· Banco do Brasil., para 
de1envoiv~m€nto; o tQ:al do teu I.ientativf\;. daouele municinio. Qutnri- que examine a so!icitaç.ão da Associa
rebanho bovino, atualmente. nun-I dades federais I'! :\lltoridades mUnici-1 çãq Rural de Campos N~vOS. E tam
ge a cê:ca de 80 .. {}!)O ca'oe~as. sen- pais, tive oco:>silío Õ~ t,,~ocl1"'a~ o Pre- bém externo rolinha. cn·::,f anr03 em que 
d~ rnç.[l~ especiD.IIZadas TIrt produ- .~~dentp. (Jr: pqn,!o ti" R;.·8sjL T) .... lI"'e- I o. Pr~~dent.'! do Bat:;lco do, Bras;L fnn
çao de carne 65.000 cabe!;as; na dma GO'2lI, Que. ouvindo a minh:1 ex- ClOnanO de categona da.c!Uele e.sLabe~ 

(Sem revisão do oradOr) - Sr. Pre.. 
sidente, 81'S. S::nadorE,s, 110 !uxuo.sc 
H{)tel Nacioz;al de Brasilja .. Qnde. a 
sodedade .bTasiEen.se - gostaria mau 
d~ chamã'7la "burgues:a .bn\sHieme>t 
-. realiza suas festas; suas pa.~~,arehis 
suas festas de 15 anos, séas coeTc· 
tais. P,O!' ceinc:dência rio se'J Salàe 
Vermelho, também se realiz-a :llg.o q'le 
para mim. é uma festa macabra . fes~ 
ta de traição ao Brasil. Sob a cap-s 
de Ccm.grE'".'3,so rnt~macional de. Tra. 
bc.lhadores, ali tem lu"gar uma ren· 
nião alie insulta a co-Dsciênc:a demo
cráti:cã brasileira. 

Os ·mine!Ios da terrà de Tüaden. 
tas tiveram a suficiente brasilidade, !l 

. ~u.fi('iente indoep.endên.cia. a '3UÍ1c~entl': 
c:)'!'R::em pa.ra não permitir Q..ue, 0 00 
Capital mineira, se rEalizasse ê.'iSE 
Songresso. 
. Congreso d.e "trabal'hadores .. Men

tira, Sr. Ptes:!:dente. Âpenas nma reu· 
niã.o de líderes internacionais, do co. 
':l1un',smo internac:ona1 • Tudo. :lliás' 
que e C6mU..llÍsmo é internacior.aL 

Jl:: de lamentar. S!"", Preside!1te. qu~ 
!e· tivesse pennit:do. na Capital d~ 
Rep.ública. tal reuniã,Q. Ali ·não se dis· 
cute qua!quer tese de sentido t·raba. 
1hista, mas, sim. pu:'a e exclusivamen. 
tf' "ie deSEnVOlve programa revotucio, 
n::~o, portanto, puramente poUtIoo 
Tr'lta-.se, ·naquele congres,'m, ~e Cuba 

I 
tr!lta-Ie da c;);nll:1";,m~ão do' mundo: 
'lão se cuida de assunto de traba· 
~~ad.ores. . '. 
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Er~tão, Sr. Presidente, gueTo lun. 
aÍ'; ne.sle momento. 'n:te'u pt'otesLo, aus 
trotesfos o::iundos de" todo' o pais, 'p.ll'
içu1armente' dos mineiros'. Os eStu
antes ~ás Alt~rosas foram' cul"g,.1c-· 
oS e dem.ocrat1as. çonseguirsrn' reu
tir, num' manifesto, a a.'5s:natura ae 
rinta mil brasl!eiros, em que SOl1Cl
aiu do' Sr. Presidente da R?púh;ll.-"U 
! das altas autor~dades dêste' páís que 
Lbrissem os olhos para aquêJe come
,imento nefasto para os brasilch't.'I!!. 
lussas. cubanos, tcJ1ecCh'5, com,ll:i.sr~l_s 
te tôda part.e, propag-sm abert:lm2Il~ 
e o comunismo na Capit.al' 'da Repu
IUro! E como se i1ão pasta.6,se, sf'gun
(o li hoje nos jornais, reuniram a~o
a agricultores e operários pa::,'a lhF3 
ninistrar lições de marxismo. a pre
,fXto de ensinamentos a-Srlcola s, etc. 

81", Pt'Esidente, quero tamb!:'n (,10-
:~ar a atitude do pr(-feito de ~l'asIL.l, 
)r, Ivo de Magalhães. Não ('nns~nt1u 
~, 'Exa. 'que' o congrE'SSo de tre.!Ç·10 
lO BrasIl se reaHzásse na EscOl2:-Par; 
lue. Àflrúd~ 'oo1'ajos3 a do Pl'NeHü. 
l11e p!'~3isa ser nnáite·cida. Que se le
re à' S. '!'~X<i, o noss,Q 'elogio e H. n0<;,S,\ 
;olidarii!düc:e.' , , ' 

Entendo que o processo de ('omunl
)ação do Bnu:;i1 já vai tã<> longe qUE' 
lã., mai.'" é possível chamar à razS.o 
)s maus branleiros, Já é hora de ~ar
~os de outJ oS recursos: e' expe~dient~.'5, 
!& luta cCl'.tra o 'comunismo; 

OuVimos, hoje: os doiS' prlmetr08 
tradóres 'fixar 'dois dos' aspectos ma1s 
rmves da :vida t)rasileira: a COl'l'Uoc§.o 
! a 'miséria que lav-fam tremendamen-' 
,e neste País "Naturalmente, onde'há 
:orrup<;ão é' miséria não' .se pod~ com .. 
;atu' ('o comunismo, porque, êste é '11-
ho rtêsses 'dois' monstros, Ent-ã;J,' cO' .. 
no fazer para combater o' cr)munl1!
no? Puramente investir contra. êle? 
;abemos que dêste' modo nada COD
:eguiremo,c; e rião temos mei Ires e.s
)Fl'artça.â de Que so1uçõe.s seJam da' 
Ja.~ para acabarmos com a CQIT11pÇªO 
~ a miséria no '8\9S11 E -na .pal!:wr!'l 
'misérIa" sintetiZo tOdes as rnnz!"ta.s 
la vida nacional. 

Sr, Presidente; trago à tribuna. nes· 
;as jJreves pala.vras:' minha' soliddrle
lade .~ to4as ~ p:rasl1elf'os '1tie' pia .. 
:est.aram contra Q rea1izacão do pSeu-
10 (iGn'greMo de Trabalhadores em 
Jra.snía'. V:lVl'O, '4aqUi, '0 meu protes· :o peSsoa!. aAverti~tlo ão 'põvo 'prá.'l!" 
elro aUe não cruze os braços a cada 
~cmetiinento desta Mtureza que- .se 
,em em vista realizar rio Bra.'iU, poI.!!, 
lo contrário, e$tar~mos rcovar,1ementf" 
)ermitindo !) advento 40 coml1ui.5mc 
!m nossa Pátria.' " 

Pat'E'ce incrível, Sr. Pre.c;icJente. que 
linç;uém queira .,ensar 'sôbre" o que 
'.erá a imnlantação 'do comunismo em 
lossa terra, 

O nosso prezado colega, Senador 
Jeribaldo Vieira, há tempo.!lJ. te~res. 
:ando de uma viagem à Rússia. apesaJ 
fe se ter exoressado com tôrla isen. 
ão e tra,naüilitlade, fêz-nos sentir 
[ue, realmente, não há razão para a 
'adicalizacão no nosso comba.te a.o co
nunismo, , Mas, o pl'Oce.'iSO de tal sor
e avanrrm, Que, hoje é preciso radi. 
~a1i7Itrmo,s: nossas ativldadE'~": 0\1 se 
:ombate o ~oll1llnismo, ou nos ('·ntre
:ames a êle para. que, de uma vez 
Ia.ra sem ore, o B"asil sinta na pró
Iria carne, no próprio sangue o q:Je 

o estado comunista. 
Com estas palavras. 8r. Pres:dente, 

'I;forço o meu protesto contri'_ a pre· 
E'nça rlêsses indesejáveis eskang;eirc-s, 
ra 1'l".stjdos de operários, qUE' deram 
: Brasília rea liz3r um con;nf><;~o a 
lue r.hamarei congresso de t-~alção ao 
~ra-sil. 

Era o que tinha a dizer, (:Uui,~o 
le"n! Muito bem/) 

O SR, PRESIDENTE: 
Tem a palavra o nobre Sena.dor 

l1:elo Braga. 

O SR, MET,O BllAGA: 
, • (Lê (') seguinte discurso). _ 8r. 
?res·dente, senhcres Senadores é 
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I 
verçladeiraIpente c.:mtristad,or ~f'r q'1~ mem honrada e cônscio das SU3.1 
ccupa,r e5~a. re.::ipeHaVel tl'.ouna pàra cbrlg.ações. 
tra~M de a';~Ull o l.áo til.~~e pa1'a J1 De5conheço as virtudes dos seu; 

, nac .. onaHdaae qual s=jam os aconte. ãtuoJ.is ,cpoEIitores mas, o que é uma 
ClmEntos que vem se azsenroiando na Ye.l'dade, são OS fatos trazidús a pÚ" 
I?e~robras, patr.món .. o tao que .. :c:o ao.' b~ICO p~lo General Albino Silva, que 
úrasllelf0s. dao o dl~'eito de se pôr em dÚVida 00 

Nmguem d.;conh~ce a luta empe' prGpÓSaOs dcs mesmos, 
nhada pe.Q seu povo 110 ~eIi ... lI.O dE Qu::mdo o Sr. PresidEnte Jci.o Gou
ser a.-,,:;~-:;u.~úa a 11f..c.o;.al,:';""ao ue.:;- [are nomec-u o Geneml Alb:I:O Silva 
ta emp.~za, que .50il'c-il o.E:i'ú'C os 'se- para Presid·ente d';l Petrcbrá,,<, ben{ 
I:.eus p~'lhle,l'c.:; mmuLcs· 05 ma:ore.s c0-~hec~:l ê:ste ilustre militar, vIsto 
lrVpe~o.:;, a come~:tr pela c-onsti.tulçâo 1ue S8la da Chefia da sua Casa Mi
aa com1~St!.O I:UCLl.."fe",aQ;;l, Ut: e.aDo-.. 'al' 1it~.lr, tendo estado antes no ga~.ne· 
li plana por ordem (.tU ri.'2S1d!:1lte lie- te ... do General Jair Dantas RibeirL 
"Ú1<O yargas, ate () env.o da men.~- atui.l MiniStro da Guerra, As Fôrças 
j?,0m ao (;ongt~s.;o ~';J.c_on::u, onda cb.f. Armadas a'nda .são uma gSHntla da 
~ou demrpao.a e que orlgmO!l. ~ nossa demccra-cia e o sustentáculo do 
..:.presentaçao ae um SUOS~i.tuvlVC .::!a regime democl'átic<> e, qualquer ata
.1lHOr1a 00 emâo D2PUL5.do Euzeb:o que que seja feít<> a um dos seus ilus
ctocha, que apresentara o real plano tres membros tem, em última cnáli
Q.ue tl'.ao.UZla o pensamanto ào Pre- se, o objetivo de desmoralizá-l'l, dal 
:'ldent.e Var!iâs. _ o. nOf,so deseja de que o inquérito que 

- fora. pedido pelo General Alb'no Sil .. · 

~.iinistro do TrabalhO, '11,""0 cotl't!:l .. 
g-ionário Senador Amaury SUl/a, U.3 .n_ 
do dos 'Po-dere.-; que lil.S (e.s ltLe CÚUc 
ferem, evite. qualquer 11 'I.nl.fe~(,,,,,ã.\) 
de caráter polít.ico, (Muito bem). 

COMPARECEM MAIS oS SENHO
RES SENADOltES:' 

José Gu:omard. 
Zacllarias de Assump~ão. 
Lobão da Silveira. 
Antônio Jucá, 
Dlx-Huit RO.sado. 
lJinurte M:::'l'iz. 
Ruy Carneiro, 
Jeír'erson uc Agu:ar. 
Vasconcel05 T.ones 
Lino de Mattos, 
Melo ~rag:i (lO) • 

O &R, PRESIDENTE: 

Sôbre a mesa r~quedmento de m. 
formações, subscrit.o pelo n-otn'e :::)e· 
nador Vu.sconcelo.s Tôrres, que vai .ser 
lido pelo 8r. l° Secretário. 

E' lido o seguinte 

Requerimento n9 ~, de 1 ~Ej4 
(Do 'S'enador Vasconcelos 

, SI'. !?residente: 
Tõrres) 

. A campanha em favor da Pe.ro- va, tenha o seu prosseguimento, e, 
oras, faça-se JUSdça, foi In.ciaúa pe- que os trabalhadores da Petrüorás 
lo P,C,B" mas depois dos prnuei- saibam cumprir com os seus' deveres 
cus passos foi encampa,.qa pelo po- sem se deixarem imbuir por quant.os 
vo bras:}elro, que sem distlnçao de se qt;eiram acopertar na fôrça que 
p;:.rtióo veio, para a ru~ pea1r, a sua representam os homens, que traba
criação como orgao -:sta~al e COD- lham. ' 
trolàdor da econOmiA no setor peW.'o- E' preciso de uma vêz por tôdas 
títero. ' . '- ' que o Sr, p. re.si,den,te, d. R.epúblIca se i Na forma regimental r.equeiro de 

para a feitura da. leI, cr!ou.se na CaplG te do pcder que o povo 'lhe V. Exll. sejam solicitadas ao tienlwr 
...... conferiu- e com e. maior autoridade. 

Camara dos DeputlM.l03 _uma grande faça. valer a sua vontade e decisão, Ministro do Trabalho e PrevlctênCH' 
,::cmlssao, que era llltegraCla dos com .. 'F Social, as ~eguintes informações: 
"onentes d, as COffilSS, 'oas de F1TI, an, ças "emas o direito' de pedir i5tO a S, 
<' Exa. quer coma correligionário - 1 - Se já tomou conhecimento do 
_. EconomIa', l'rf!.nspOl'te, Segurança visto que somos t.raoolhi.~.tas desde a assunto cons,-ante dos processos nu
Nacional e outras que deverram faliu fundação do PTB _ qU3~ COmO luta- meres 11.657-63 e 21.3nO-63, do,SAPS 
sõbre o usun'to e, ~nesta' grande~ Co- dor na campanna da. legalid.ade ne referentes li compra ou distriouiç:.ó.o 
missão, sob a llreSidenc1a do malA Paraná, pele. sua efetiv.3, posse, onde de cebolas e batatas deterioradas'? 
Idoso 'dos' seus pl'esiden,es, o saudQ- estivemos a<> lado do General Iberê 
se e· rê"spellável ex-piê.si4en~e da -fte, de Matos, Amaury Silva _ atual 1ii~ 2 - Se tomou conhecimento e Je
púbUca. :ArthUr Berllardcs, foram OU~ nistro do Trabalho ~. Léo de Almei- terminou qualquer providçncia quaa
vío.Os ho·nieilS. ilustres :. que' de 'algú.. d.l. Neves, Wilson Chedid, "âtual 10 li; 'denúncia referente à compra e 
ma' manêlia- po'deríam se 'pronunciar Deputado Fedéral, Gamaliel Bueno distribuição do cDnsumD, pelo SAP.:3, 
.sôbre o' projeto 'de' lei Q.}le criava.- i. Galvão e outros, que deixo de enu- de certa- quantidade de salame "sel'o. 
p'etrobrá;, -., " merar, vif,to Sér grande a relação dos rano"? . 

Muitos e muitos dias foram ga.stOo\, oaran,aenses que formara!n a grande 3 - Qual o laudo do exame pro .. 
ntiro ··verOOdeiio· mquérito 'sôore- o' as- !egião c}a campanpa de legaFdade e cedido no me.smo salame, pe~o De .. 
úmto .. até qUe -aIihai o gra,çda sonpD também c<>mo uirt' dos dezctto depu· partamemo de Anãlises do SAP&. e 
do Presi'd.ente vargas se 'transformou tados·· trabalhistas . Ih' ConstU,ulnte, qual a data dêsse laudo? 
em .realidade, q.igo, nUma !ealídâde, que se b8.,tiam na salv!!,guarda do bom ,'4 - Se tomou conhecimento c.a 
tom o monopólio"ao 'pet,Nleo e 'seia rto~e do nosso s1.udoso amigo Pre- denúncia oferecída pelo Sr. Depu
dedvados:' lllielizmente ês:e monopç~ 3i?J'gt:~gz~%~Odra~~~bl'áS aueremos tado Agcstinho Magnoni, 40 Partido 
U.Ó ainda não atingiu o máxlino êó..· l'rabalhista ~rasileiro, Secção de 
, . . . .. , .' nos colecar' em )J:oslção de Vigilantes, Santa. Catarina, só, bre os PrOCCSS'JS 

mo e'i'a. de 'sé prev~r, ~Sl8 -v~i caml .. visto que a mesma era sanho do ;;ran~ 7 2 2 
nhanc:o lentamente para um apetIei. de 'Presidente Vargas, que preferiu ns, 28.9 0-62, 28,973-6 e 15, 99-63, 
çoamentQ. ' . ~'- 'd do SAPS, referentes a vultosas aqui .. 

morrer para-'n,§,o' assie.tir em VI it. o sições c.e arroz e de leos veg-etats, 
" Sabe'mos que a Petrobrás ainda nât:l <;~'.i nome e{:leme:l/:<: por peS,5J·~t J1k- pela autarqu;a, sem aS formalidades 
é o desejadO por rodOs 'e multas lut~ n·);, escrup l~,j$:?S 4'Je' à sua ~.:mbra legais? ' 
.se tem travado dentro dos 'bastidore:, rrccnravam rta:~:.:.,:'lL' negócios r:o!l:-'e- 5'- nual a providência tomada 

-o.'. . '!12,lE'is. A hL .. ·óri''l 11m dtrl, há <L '"'( 
daquela empreza' e'-uma das-'ma~s Vl~ oont&r em letres de fôrma Og ve:'da~ quanto ao item de denúncia ofere .. 
vas está se processando neste precl·· deiros motivos do infausto aconteci. cida pelo citado Deputado, que se re .. 
so momento, com ~m choqu~ entz:e () menta -que tirou a vida ':lo ~1'3nde fere à· pai"ticipaqão do procuraàor 
seu presidente o honrado 'General Délio AlOisio de Matos Santos em 
Albino Silva' e divêrsos diretores. o~ ?resiqente e neste episódio oolvez o urna ConferênCia Internacional C:e 
casos que têm vindo a público. atra- nome i de Petrobrás e Elet.i'Gb;á,s se- Hospaais realizada em paris, em ju-

, d t' ta 'd jam c.~doo repetidamente,._, .,,' _ lho último, com a gratificação óe ... 
~~~ di~e!n J~lSde;ent:nJi:!:~~' e~~ ,O pedIdo ~que .faço p~ra ,,_f.ns·,;.lçaC, cr$ 1.250.136,60, além de pass.agem 
tr, 00 maiores respon.sáveis pOr aqu,- a~ declB; ..:cao publl~a ao 9-êneral AI- de ida e volta? "" bmo Sinia, que fOI publIcada nos 
la. autarquia. jornais da. Guanabara tem como fi-

O que não é possível se admitir é nalidade deixer de71damente elo-
a. forma agressiVa como certos ho.. cumentado em nossas anais mais 
mens de responsabilidade conduzem' êste episódio da nossa vida plÍblica. 
os assuntos sérios que lhe são con- E' possível que êste a.s."iunt,') ainda. 
Ua.das e que, pela posição que acl- venha a ser Objeto de mltiores cieba
dentalmente desfrutam, procuram jo- tes nesta Casa. Nós, d~ nessa parte, 
gar lama na repU:'.ação alheia. queremos nos reservar fHJ,U em l"p<>-

O General Albino Silva, que co- ca (portuna nos pronunciamentos com 
nheç.o desde moço, descende de uma maiores elementos em defesa de 1105-
das mais ilustres famílias do Para· 'ia coestaduano, que em~oril não seja 
ná e, com valor pessoal, conseguiu se nosso correligionário, ,~mpre d~mon.<1,
impor perante os seus companheiros tro11 pelos cargos e:lterc;dos que era 
de farda, pela sua linha e justeza de :::f:t confiança do Pres:dente: da Repú' 
atitudes, a par de um acentuado pa- blica que é também presidente do 
<;riotismo adquirido no lar paterno e nosso partido, o Partido Trabalhista 
na caserna, onde, como soldado da Brasileiro, 
pátria, tem se distinguido, sendo, in- Espero, Sr, PresIdente, ':lue o in
c;usive, um dos mais moços generais quérito pedido pelo _ General AlbIno 
10 nosso Exército. Silva tenha o seu pros.se~uimento 

PX'~vei 'cQt"11 êste ilustre General um com o maior rlgorisml) possível paro 
bom tempo. quando eu, depu:ado li- bem demonstra.r onde estão os f61OO
cenciado, exercia uma das secreta- SOS e que OS mesmos respondam pe
rias do honrado Governador Munhoz los seu.. ... atos. 

6 - Quais as providências para. 
rigorosa a.puração dos fatos objeto 
das denúncias? 

Sala das Sessões, em 28 de ja.n-eiro 
de 1964. Senador Vasconcelos 
Tõrres. 

O SR, PRESIDENTE: 

o requerimento 1;:i.o não depende 
't-o delib~ 'ação do Plznwi'!J. Sera. 
depois de p.llJ!icado, df>t:;Jac'11.J,) pela. 
Presidência. 

O Sr. 19 Secretário irá proceder à 
leitura de projeto de lei. ~ '-c1 , 

E' lido, apoiado e despa.chad() 
às Comissões de Constituição e 
Justiça e de Educação e Cultura, 
o seguinte 

Projeto de Lei do Senado 
N9 3, de 1964 

Institui o "Dia Nacional do 
Garimpeiro" • 

o COngresso Nacional decreta: 
( 

da Rocha, no paraná, e o então Co- Espero também que os trabalhado. 
ronel Albino snva. era o seu Chefe res da Petrobrás e demais pateg<>rlas 
de poIicia, . ~. . . orofi.'isionais não se deixem levar pe· 

Numa. oonV1VenCla dlada, pude los grunos de pressão para evitar o Art. 1° Fica instituídO o "Dill. Na .. , 
aquilatar a sua. formação como ho- curso dos acontecimentos e que O Sr. clonal do. GarimpeIro" • 
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Art, 2'1 As comemorações do "Din 
Nacional do G a r i m p e i r o '. serão 
~nuais. l'ealizadas no dia 2 de f€Vc
reü'o. 

Art, 3~ Esta Lei entrará em vigo!' 
na data de sua publicação, revV<J,w,a:o 
"'$ dispcsições em conl1'ál'io, 

JustiJicaçrJ,o 

A profi;.;são de garimpeiro absorve 
flS atividades de cerCa de 500,000 bra
tiÍleil'{)s, cuja grande parte é congl'e, 
go:',da pelo seu órgão de classe, o Sin
d:cato Naciona! dos Garimpeiros. 

O inventiva e estímulo dêste ram( 
cas ativi-da.des altamcntil especiali
~adas, € que tantas riquezas prod,'.lZ 
em benefício de nossa pát!'ja, é me, 
dida que se impõe r,traVE!.') a adoção 
de uma dafi mais sentidas e al'dente. 

,-mente deE€jndas d3S l'eivindicaçôr.;;: 
'dos v&101'ow8 e dignos garimpeiro:, 

ào El'nsil - a oficialização do "D13 
NgciQnal do Garimpeiro". 

A cficializaçáo desta data tão cara 
Aes .coraçôes dé;,sf.s nOSI'O$ bravos ir· 
nli;O~, que vivem espalhadüs por vas, 
tas regiões do solo pátrio, autênticos 
p'cllO!ircs do pl'ogrc:3.<"o e da civ.liza
ÇUi) \'iria. tra:?el.', n-o dia de .sua. CÚ' 

lll:;mor~';Li.o, a união simbóllca e e3pl
l':tt.:r.l. dê.:;sç~; uulhares ele tl'abalh~~~ 
<iN';;: anón'mo~ que, em lon3ínQ'JBf 
1lI::H,J..s e rj~s ti:) Brfl:,il, ill.fatigà\'el
lli.:r.te amea!hciam a l'iqurza pal'n ::I 
p,f;.sp~l'Idad e gr"mdezll da PátrIa 

A-:~!rn, nnd:l ma:", justo que o Con
g .• ; ü J.~aciom:l venha ao encontro 
c:G"H! desej.) simplr.s e 'h'lllnano. hu
mlide e nlade.31·o dê".se..s verdR<l-eil',,}'J 
.~ 'cr;rk:'d~:s da tntbn1.hü á:'duo. iu!pe
TO e du;:o, c"llcJ'et:r,undü em um .-li::. 
c.>J c~ü2ndú.l'io fi. ~".!Q uata máxima e 
fril'ern:t, o Dia Nacicna: da Gal'im, 
pE"ll'o. 

S'ala da.:; Ses:(;fS, .till :!8 d~ j<lnelt''Ú 
(1(;' !%1. - .4.arão steinbruch. 

o SR .. rRESU}E~TE: 

S,:bl'e ~l nF'Sa do:s reqllel'lmenro:,-. 
n,' tl'an,::c~ jc,lo de dOCnHlf'ntC.5 no~ 
Atl'J:.S, de 3u,.-0r;u d::. no!y(e Senado, 
J'.1:-~') Btaga, e q'Je vão scr lid{Js pEio 
Sr, 1° EeC:'elrrrio. 

.~ao lidos os seguintes: 

Requcrimcnto 119 6, de 1964 
Sr _ Presidente: 

R2;::U:i:'o tran.scril;iio no.s Anais des" 
t,fJ. C':'sa (h d~ct8rnç:-:o feita p<>10 Ge
n.o-,' \ N ,:nl Silva, Pn::sldente dt. PI;
t.IOJ1<\;:>, em cHrálel' oficial e pubh" 

oodo. em diversos jornaL" da Cuana-- quent-enário dn. ftmde.çfio da Prr.'az!t'l. 11963 '(na 5·B, de 1963, na Câmara). 
bara, em data de "26.1.64. j do "Alto Sol1môe,,," tendo par~c~r nU_I que .aprova os te~xto5 du Convençá4 

Sala das Sessões. em 28 de janeiro mero 355, de 1933, da Corlll&SaO le rela1.1°,a a proteçao dos tf'9.balhado-
de 1954. - Melo Braua. ' Redação oferecendo a redação do res cantra radiações ionizantes ado~ 

I vencldo ctn 1" turno. \ La.da pela Conferênckl lntema<:~onaJ 
do Tnl.!:lG.lho em Gêneol'a, e da Con. 

Requerimento nQ 7 de 1964 3 venção para revisao parc;al das Con·· 
, ! V· - • I ': d P o·"'to I vençõ~ adntadas P('ja mesma Confe-· 

SI', Presidente: ' o(rlçno C.ll mno unlCO, o r J~ rênc;a tendo- , 
de I;':C:t.0 Leg.slativo n." 40, de 10G3, , , 

Requeiro transcrição nos' Anais dc,s- orig ,nar () d:l Câmara dos Deputado::; I Pareceres jCLvorá,:eis, sob rui. B42 
ta Casa da entrevista que o General !,no 7-A de 196.3, na Casa de 01'1· 843, S'44 e 845 de 1963, das Cumi,s,'3.õe: 
t\lb~n{J Silv\'l" Pl'e5idente da Petrobrá.s, gctn) qL'.f: ap:ova t'\ Convew;âo Úmca - de Constit.uiçâo e JllsUça; 
ooncedeu e que foi publicada no "O sÓbre E."ntol'pecentes, assinada em I ' " _ ,... 

Globo" do Rio, ern data de 25,1.6-1, Nova. York, a 30 de março de 19til, - de Legzslaçao Sc .... ,al. 
c:lla das Sessões, em 28 de janeiro tendo Pnreceres, sob m, S06 a 808 de Relações Exlenores; e 

:le ]964. - Nelo Braga. de lh'G3 dus Comissões de: COnstilui- , 
O SR. PRESIDENTE: çáo c Justiça, pela. con:stituciondHda- de Saude, 

, 'de e ]Undlctctade; Relações Exle/lo- \ DISCUSSAO 
Os requerullentos dependem deI res, favorn\'cl e Saude favo\{,vel. 

apOlalnento, I . 8 
Os Srs. Senadores que os apo:am 4 : - t ' , 

quel/am consel var-oSe sentaaos. _ D:,scussao 2m m'no l:1mro, do Re .. 
(Pausa). Votação, em turno unlCO do proJe- quellmeniQ n 4, de 1964, e~n q:l)l' c 
..,. to de Lei doa câmara nlJ 112, de 1963 SI': Senador V_a~concelos 'l:'0rr,es so .. 

Estao l'IpOludos. (nl! ::l 4ü3-B-61 na Casa de ol'ÍgemJ llclta transcriQno nos AnalS 00 Se .. 
O SR. AURE:LJO VIAi':.I\~ que re\'çl'te ao SCl'YlÇQ Ativo do EXer .. nado, da carta pel~ qual Q Senhor 

, . " _ ~ cito o reneme .. Coronel Rubens RI'" I Pl'eSlctellte da Repub.lic~ conV1dou (J 

de vQtaçao, d~l~cia-s° tendo 'Paleceres jat'Ol'avelS para visltar o BraSIl, e da resp::ctiva 
Sr. Pl~Sldcnte, reqü.eno "enflCaçaIJ I b o d s &antas e dá Outl'a,s provl- PresIdenle <kI Republ.tca FranceSf 

O SR PRESIllENTE: sob os 11". 884 e 885, de 1963 das co-j resposta. 
E' ev!del1te ft- falta de llumero. E.'i- n'!~~<:óes de Se!Jwanç'a NaCIonal e de 9 

tão presentes no plenário apenas 14 l' I1Lanças. 5 Dh~U5:::ão, em primeiro turno, t1( 
31'S. Senadores, NflO há. núrnero, por.. Projeto de Lei do Senado n~ 83, d( 
tanto, pfll'a prosi:ieg'uimento dos tra.- Votação, em t,urna uruco do Re- 1963 (de autor.a do S.l". Scnltdor Ar. 
balho". querimento 'no 1.205, de Í963 pelO thur Virgíl~o) que dj.spôe sôbre inde. 

Em (,Áll1f;eqü011cia, VOU encerrar a qual OS 81'S. Senadores ArtUl' Virgilio 'niza(.'l'io a. $cr concedida! em ca~o di 
.,>e::,;::'ü, dcsümf;'lndo para a de ama- (LideI' do ?TE), Ba,lTo$ C9.l'vl3.lho rescLsâo do cCntl'uto de tr.:tballlo s<:!n; 
nhã, a segu~nte fLlder da ~'Iaioria) e Lino de Matto."i justa cansa, antes do emprcgad( 

(LideI' do Blcx:o das Pequenas Repre- completar o per.íodo de doze Uleses GI 
sen te.çõ(13) solicitam urgência, nos serviço, e dá outras pl'ovidênciaJ' 
têrmos do art. 326, nQ 5-b do Regt~ tendo pareceres so bns.-: 743 e 744; d~ 
menlo interno, para o projeto de De_ 1053, das Cúmi~sões de: _ 
ereto Legi.slathro n 9 44, de 1963 ' que _ cüa'<tltuição e Justiça. favorá, 
concede anistia aos membro..<; da FÔ1' - vel com a eOlenc}a que ofeJ'ece d 
ça Po:icial do Rio Grande do Norte. n'" 1-CJ f' de 

ORnR:\l DO DIA 

ãc de 29 de janeiro de 1!)G4 
{Qual'in-feira) 

Votação 

1 
Votação· f.nt turno UHlCO, do Prõ

je~o de Decreto ~gislativo nQ 29 
de 1%3 In,\? 23-A-3, na, Casa de ol'i
~em.\ que aprova o Acôrdo Básico de 
Co~peração Técnica entre os Esta .. 
dos Unidos do Brasil e Israel, con~ 
cluido em Recife, em 12 de março 
-de 1962, tendo ParEceres favoráveis 
sob us. 799 800 8(.1 e 802, de 1963, 
das Comissões: de Constit1ação e 
J1LsÚ'1l(; de Ralações Exteriores,' Ile 
Educaçd-o e Cultura e de F~nal1ças. 

2 

Votação, etn segundü turno do" Pro
jE't[j de Lei do Senado n lJ 4, de 1960, 
que autol'1z~\' o' Poder ate'cuti\'o a 

emltll' selos comemor(l.tiv~ dQ c:n-

6 - I~e~i.slação social, f.avorável fi, 

Votação em turno unLCO, do Reque~ 
rimento n9 3, de 1964 pelo qual os 
Srs, Senadores Vascôncelos Tôrret> 
(Lider da Ma.ioria em exercício) Si
gefredo pacheco tLíder do PSD em 
exerCíClO) e AUl'éUo Vianna. (Lider 
do Bloco MS Pequenas RepresentG.~ 
ções em exercicio) soliCitam urgência. 
nos têrmos do art. 326, 5~C, do Regi
mento Interno para o projeto de Lei 
da Câmara n.9 12"7, de 1963 qúe dispõe 
sõbre a l'emunere.ção de profissHmais 
diplomados em Engenharie., Arquite
t\ll'a e em Agronomia. 

.. T 

Votação em turno único, ~o Pro
jeto de Decreto Legislatlvg n9 14. ele 

pl'<rjeto e à emenda da 'Comi.ss<1{) d 
Constituição e Justiça. 

.10 

Di.,>cussão, em primeiro turno, d 
Pro,ieto de Lei do Senado n(,) 137, d 
1963. de autoria do Senhor senado 
Martins Jünior, qUt~ autoriza o Po 
der E}(ecutivo a emitir selos. cf'memo 
rativos do centenário da AS:soeiaçá 
Comercial do para, tendo pareceM' 
1a.voráve:s sob os ns,: 758 e 759 d 
1963, das comissões de Ccn~tituiç<'i 
e Jtl.Stiça e de FinançOJl. 

Está encerrada a €e~são. 

(Levanta-se a sessão às' 15 Iv, 
ws e 52 7ll.jnutOs)_. 
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SENADO Pres:den~e _ ~1:;~ An.1J f'::1.e (PSL 11 

- SP>. 11. JoFé Ermtrto _ pernamouco. 
Vlce- LJ' e.',14~·n:e 

G,tma. tJTB - ~\.1U I . 
Silvestre Pericles - AJagoas. 

PrUllell o-becl etal'to 
rn IUUN - l..L' 

NO~.'flrB d.1? 112 
I l3. Vnsconcclos forres - RIO de Ja· 

RUI P:lImeJ Oelra. 

Se~Und(l ,..,&~(~!,arlc 

rillll0 ,P::;D - 'j [), • 

Tercelfu-Secre ta riO 
Sena IP'I'B - AI h!D). 

! 1; 
Q,lbtrtc ~la' \ 

Nelson MaC'wsn fttcenetado sem 
SulJStltUh'aul - paI aná, 

Amaury 
exerclClo 
Bragal. 

Slvn Paraná 
o SUpIent,e, Sr. 

'o", 

Melo 

Qua rCo-SecreLar:o 
nhelro (PTN - PA'. 

A~!:I,.lber K 11' 
Oa·te.:e PI· 16 NogueIra da Gama _ ~ljnas Ge 

Pnmelro-8uplelJL{ -
rente _ UUN _ PU. 

hhlo',l\m Pa· í Zaearla,s de Assun~'âo - Pará. 

2 JoaqUlm Parente _ PIam. 

Se~urldu~Supleme O'.l!I.lO Mon I 3 José CândIdo _ PIam. 

4: Dm8rCe Mariz R o Norte. dm 'i''61 .... - :f.:-\. I 
TerCel)M}·SupleLte \'l:tSconceJ.(),." 5 

;~~~~~~SN;A~~~ PARTlOAR;A/ ~ 
João Agripino Paralba. 

P.\ltl'lUO ~Ul'I.U. Ut<:MOllt.a,lll.tJ: 8 

RUl Palmeira - ~J{t;oa.!i. 

Eurlco R,t::'ZE'nde -, 
Arnnso Arinos 
rals. 

tl'!lU, 1 
17 B("i',err~ N't'to. 

José GUlOm8.r Acre tem exerCl· 

FEDERAL 

I Partido 
IP, S. O 

RESUMO 
SOCIa..! DcmocrátJc...l 

) .. ' ............... . 
Partido Trabalh!sta Braslleil'O 

lP. r, B' ." .............. . 

Uni ã o Democrãtica. NGcioueJ 
lU O .. '4.' ................. . 

Partido Liberoodof lP, L) 

P .. rt:do 
IP l. 

rraà<llhJ,sta Naclun:tJ 
N) ................ . 

P a r r \ cl o 
IP S p) 

Social Pro~rl'ss1..5ta 

P a [[ cl () Sooivliste. 8r\-]~ lt~lro 

(p S ~ i •.••.....••. · •.•••• 

Pa.rt.ldo Republicano'P .) ..•. 

PartidJ 
4P D. 

Democra to. Cl'lstÍlo 
C,I ................. . 

'.., T,·q",:htst.a 
vador 11-1. T R) ...• 

17 

lj 

2 

• 

-:1 
\ 

, 
21 

3 

2 

gu~enlo MManhao. I 
l";:i." •. 

3 h.ugmo HarrooS - M3·ranha·.l, I 

IJ~IAO OE~IU~'W:~T1C.\ 
Il~USI 

N,\('IO~ALi Sem li";: ndll. 

~ Padre Calazan~ _ São t:'·lU!O. 
ToU.! .• ......... , ...... -: I 

IG 
" SéoaSLlão ArCher - ~ara ' .... 1\0 .• 

I 11. lrmeu BOl'nllftu.,,~n - S6nta ~-
i V«!GvrlIl(J r~relre lem ell.elo"',,,* I t .• 4. 

ôUpletlLe, Sr. Ml;:uel L;n.:-d - 12 
f\l<1rannao. Antonio Ca.r!os - S'ilnta ("'·'!'\ri~la 

6 Sl~et:~a() Pdchecu _ t'tqll!. I 13 Dafnel [{r;e~eI 
Sm 

Riu Grande l, 

7, Mene:ies Ptmeu.Le! 16m e.xe!'clcic! 
o dl.lflletlLe. ':)J WaJuema., da AJ-11 14 Mut.on OD.,mpo! 
caUi.!;I"tll, lá, Lopes da CoM" _ .\18.'0 (;ru ... <,.o 

8 Wl.LsGD vonçaJ"e" -:;ei-fl_ ) 

e. Waltredo GUIgel 
do Norte. 

R.IO ',.}:aI,de· 

10 

11 

Ruy Carneiro Paraí'la. 

Leite- Net(! _ derg pe 

12 Antõnlr- BaJblnO - liahla. 

13 Jefterson cte Agular - ~)plril.(. 
'::;dnt.o 

l4 

I 
PAU nl>u UnEM I A"UR 

\I'L., 

Aloysio de Carvalho _ Bahia. 

1 Mem t.e Sã - Rlt.> Grande '0 SUl 

p,ul J lHO rltl\HlU.HiS 14 
~.\t IU,,,,\.I,. 

OLJ/Jer/() Mrillnho - O!1.ItlrlOaril I' 
15 MOUrll And'ede - Sac ">:1.'l tO. 1 Catt.etr Pin1-j"lro -- Par. 

L~uro • ..-l Mat.o& t· 18 Ati/lo F'unt.'ana Sant.. ~ata 2 

17 

18 

rma. 

0'1100 MUnflln - R 

Vah1ctare,s 

o 
I 

SUl I 
Mi!ljl;~ 

I'AI\ IIUO SOt:IAI I'HOt1RESSIS'I.-'\ 1 
tl'SP) 

11 

20 
,21 

22 

BenectlCt.o 
GeraiS 

Fi! nw Müller, 

J{).6~ f'ellel!~no - Golá.!. 

JllI,celino KlltJltschek - Goiás 

PedrQ LlldoVl('O ~ Guiás. 

I ' 
Raul Glubertl - E-"""" 

Mlg'lel C. ;) - RlO 

PAIt nlJo 

',) Sa:' 

le Jane:.rn 

SOCIAl IS'I,\ ttl{.<\~II.rnRO 

P\K nno 
1'1:'\H,\1.1I1 SI.\ t-\H . .'\.SII.".II!O 

I'Tlh 

A(i}tlb"'rk 9t.'na 4,cre 

2 Oscar r'HS':'()fI _ A.:n0 

3 V1II:J1Clo l,lma _ ~m'lZon.:\..s. 

4 L<:dm'Hlor Levi •. Am:l1'~)nfl.6. 

5 Artu! Vl!',lltIO 

C"SUI 

A.'lrélio Via,noa - (..,."".,u .. ,a. 

.\lU \' 1.\1 E:\::"O I'R.·\t~,\I.HIS·1 A' 
HKNO\ <\hO!t 

A,'ll'r ~ 91 e m .... ucn . ~ Role tje JI'l 
n~u'o 

l-::\K I.II'U IHd'l'UUl.\-,"O 
,Pt-{r 

, t··\J~ IIHO H" .. WWH.\ 1.\ 
n\)I Hltll Rn,quio _ R.IO Gr:ln"f I ('J~J~'I "O j 

7 I"Hel 
dI) "ilnrte 

B 1\~"gF'tTl!ra df' P\~'.l€'Irê'(jO ~ p", A:non cte .\-. d - A' :oa.s. 

9 
r!'ll\")t\ I 
n'1~J"'~ f'flrv:"llho peITl .. ,l1,h'lr-.... , 

10 i"':>',)a d:: Qt.t:':I\J'Z Peltl.,tll , .• "",jp\qj \l,:r:nnn C\ Ihljl 
Ht:!'Tib\:llctv Vlê'lfa - S..:r:;l;Je. 1,l'J('(J 

BLOCOS PA!ntn~RIOS 
39 :.vlemOr'J;'" : 

PSlJ 

P">S 

29 _ M:OOI':l <171 .\lé'mbl"OSf,: 

lJU~ 

PL 
,~ _ PeQ'llenas R~pfe&-::'I'f)e:óeb 

Memoru.'>, , 

t:Yr,\{ 

PSP 

PSB 
MTR. 

PR 

Pu. 

1I0ERANCAS 

.' 

DOS lU H«'OS .. ',,, IIU:\HIU; ... 
'M.-110KIA 

Lider: 

Barl'U!' Carv\'tlho _ lP''I"lH - fPE 

VlcS' L.,ldel e.1: 

Vlctortno ti'l'elfe / PSD _ 1\1;\ r 

Va.-;c~:n~e(\03 fune.s \J--"J H 
fW! . 

Serter'!fJn de A~'llar IPSD 
&S., 

Lo~flo 10 Stl'telfa 'PSC, - PA , 
Artul V\r~HJo - fp'n~ - A;\,II. 

Bezerra Netc - IP'I'HI - ;\-1 f). 

1\1t~tJHI.' 

Uder: 

Jofio '1':n1no - 'UD" - PU'. 

VICp.-l h1~'e3' 

Oll"n!t'1 ;:("lf'!!er - (UfJN - RS· 

M"'tl1 Of Su - Pt - foISf 

urte?' 

UOlJ OI!' Mâtr:~ - /PT~ - SP •. 

I 
I 
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Vice. L.t4eres~ 
Auret10 Viana _ (P.3B _ OS,. 

li - DOS PARTiDOS 

PSD 
31'l'1edlt..to ValIa dares 

VIce LW eT E.I. 

'MO) • 

WU.son Gonçalves ICE) • 

Sigetredo pa..;heco - 'pl). 

W1;fr~dlJ Ourgel - (RO) • 

/'"l·S 

LzcUr 
Artur Vlrgflio - (AM). 

VIce Lu1e! es· 

Amauri SiI\'a IllCt" :('iaõOl. _ 'PRf 

Vlvalc" LIme 

Bf'7{'ITl'l Neto 

UIlN 

l.taer: 

cA.\'1) • 

(MI) • 

:,);tOlf>! Krll'p..!'r - 'R..:-1t. 

Vu'p I jl"1·~·e.· 

F,q,IM Rpí'~nrl!" - F'~ I. 

PL 

I. lfU"T . 

'-1p/l1 1( -;11 - 'R~I. 

'B:\) • 

P'l "I 

Lwp, , 

p<.:.p 

lI,11,H'8 
"": [), 

p. e \Ciento 

N )'.np\r~ r!~ Gn'l1:l p., HI 

R'11 Prtlnt"lrlJ fl}uNf 

ti J<H'll·u M'lrlnno t--'::iUl 

JO<1q'j m Parente 'U~I 

CatLt't.e tI\JillelI(. '1--' 1 Nl. 

Lr~I.au l\fJuIl1!U t-'~'u, 

V)..H':ufll'elí' J oc' es .... , lil • 

... eun.oe:oo Q .&/" ..... ., [~!1 i:>.~ ~ lC 'n .. 
"as 

'::it'ctetar'o 8v,111(jru M~'nu~.'i Vl«Ua. 
LI:l dO! . Uenl.l 

Comissão de Anrrcuitura 
·7 .\.li· .... ! Kii,USI 

VlCt! 1-'1 t."ICh'flli!' 
(',sUl 

CU,\il h JSll.:!\Q 

p ~ tJ. 

E1J'~;'nl(' rl"!'IUb. 

J!J~e I"tll\!iri:lu 
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SOPLFNT-e;:, 

J. AtillO Fo:s- ... na. 

Z Pedro LuduV1CO. 

P. 8. 

ITULAaE,S 

Rlml ÓluoerLl. 

Dlx- HUlt :t.u~aOO. 

--..,..... 

.NeLson MaeUlitn -I Licenciado). 

SUIi't...e:NTf..s , 
1 Edllardl Cl::IL"ufto •• ). 
J All.rau SLelIJmürucn. 
3, Vagu. 

U D N. 
l'rrULARE.S 

Lopes da Vo.)ta.' 

•• AnLOUlO :]arlos, 

WPLI'.N"lf!:a 

1 Da nlel Kr:eger • 

:iI Juão AgrlplOQ, 

snBSTlTmos 

ReulllOe~ 

~·Quarws-felras. aÍ'> lb horlo-. 
ti:.'eretar:o:· J ::o.:ey r'h.:>':;;~ Oant~ 

·~'.i.xüar ~g1.S11H)VO PL-\;j, 

Comissão 
de ConstltUlcão e Justiça 

(11 ~:EMHROS) 

Presiopnte - Mt1wn Campol' IUDN I 
Vlce·t-Iresld~nte _ Wusun 

Gonçalves \?SUI 

CUMPOSI<;AU 

P 'S U. 

• fT'Jt.ARES 

JefterSIJD oe Ag'J,ar. 
Hu: lJflrnl::ll'u. 
LIJoac Q<i' '::)Lva. 
WI • .suD Uónçl:;l.JVf's. 
Jo,sap!la( MannhO. 

SU?LEN1ES 

1 Menezes P:..'l1enteJ <licencIado). 
:.1 unt.e ~eto, . 
11 Benelllcto VaJIAda.re~ 
4 t\arao ::stemorucn. 

P 1'. 6. 
TITUUI.fIES 

Amaury Bllva ülctnclado) I 

Be:t.erra Neto. 

Eumllndo Lev!, 

SUPI.EN'I~~ 

1 ArgelllirQ ae t''1g~,el!·~do. ("'l. 
i Sllv.estre Perlc.e.s. 

i. Melo ur'1ga.. 

U. O N. 

rnU!.AUES 

Aloysic de ..,)arva J t . 

~l;lwn Uamv,s. , -
l, Aloru.o AflllUS, 

a . Danlel Kneger. 

a. Joao Agnp,nf). 

. C OIl1issã O 
do Distrito Federàl 

'7 MEMBROS) 

Preslaente - LIno de Matos. 
V1Ce Pl"e.sIQE'me - pearo Ludovlco 

cOMJ>nsÍ' .... ~AO 

P S. D. 
TITU: AI!ES 

Menezes F1.me.i.ltel. 
f'eC1ro LUdovICQ. 

unu ne Ma tos. 
sU"Pu:!\1F' 

1 Fumt.o tviúuer. 
. - . 

:.I a;u~eJ!Ju Harros. I 
3. Henoa.l.Qo ·':elra . 

P. 1. a. 
'11: n. L .... gES 

Ô~càr P~-sõs. . . 
1).;\ tiUlt Rosado. 

Aarão St.;lUo;·utn. 
• &.U1..QlHo J'.lca. 

U. U. N. 

DUlarte MarIZ. 

EUrICO Rezenae. 

5t1PL.ENIES 

L. Lopes ,da C~La. 

1. ~·ucntl.nas ae I\.Ssõ.1nçàó~ 
Re·Cln'I.Jt;,'i 

Ql.l.ffit.as-telfa..:; aos lU nljr~. 

SecleLarlo; JWlet:l .l;i.lb('.flJ aOS Sa...."1, 

OS- OtIc!a..L Leg~latlVo f'L 8. 

Comissão de Economià 
l!j l~lJ:jttUl::iJ 

Pre;:;lGent.e _ l'~llmto Mli.ller _(PSD,. 
ViCt-t'1"t:!loerne - J<J::.e .a:..rlIUflO _ 

P·1.W 

COMPOSIÇAO 

!'. s. 1). 

1"ITlIl..lU,E;õS 

~Uinto' .MÜller. 

Eugt:nlO $~l";o.:. .. 

AClllO P·oDtana. 
Jo,se (JUNmai-a wcéncladol 

süPL.Ufl."ES 

1. Jefferson ~e ~guiar ~., .. 

<l Slgetredo f'~heco 

Seba.sLJau Arcber 

.._ ~,jS~pba' ManLho 

1. Jose lS.am~ja-

P. I' B. 

IUBSTlTU10S. 

1'lri~E.S 

José ErDÚTlo 

NelSon MticUlân (liCencfa.dô~ 
JüJ.to ue'te 

"'Quarta teira. -l3 J.ti nOl'&.... l. Oscar ft.s.so,s l •• ). 

'SecretariO! Ronalf:10 Ferreira Dles d. Bezerra Neto 
)fICla! LegiSlatIVo ~L".8. 

, (.) Em. substltulçâ.O ao oeD..nOl 
Nel.son Maculan. como titular. 

f'·\"1 Em ouJlIitltu)~ ~ ~or 
Amaury Silva, como tItular • .?~ . . 

(.). - J:'""t:). substitUIÇão M ·se~ 
nhor JoSé ()womard como 

. titular, 
( •• ) """:" Elnl subst1tu1ç§,o· a.o Se· 

".......----. riliar tqelson MacUlan. eoDle. 
titUla.r • ~.'" ---- ~ -'\ 

St1BSTITU'IOS 

J.' . A "..,r'!icr 
L. MI!10 E!': ... a 

U. D. N. 

TlTULARII';Qi 

Ad::.:fc f':'ar.co 
Lopt::i do Costa 

SUPLENTES 

L J":JSé Cf .dicl. 
2·. Z>\caría.s dp. .Assun·OO 
~·eun,ões ~rça-fei!"a - 16.00 hora' 

Secretaria· ~id Bruggel", AIlX1l1a. 
l..&gls,aínc PL-10. 

.--
. Comissão 

de Educação e Cultura 
(~ MEIVfBRO~" 

Presidente - Menezes Pimentel 
(PSD) 

Vice-Presidente. - Padre ~ala'l.ans 
UUN1 

éoMPO€j1ÇÃO 

l". ~ U. 

TITULARES 

Mere'zes pimentel 
WaUredo OurgeJ . 

SUPLENTES 

1. BeneditO Valladares 
:d. $lgeffedo Pacbecy 

sua:s'i1'!UiOS 

L. .r .. elte Neto 
P. f. B 

t'lTVURZS 

Pessoa. de QueIroz 

Amaury Silva 'l1~enclado) 

1 Vago. 
~. Vago. 

SUPLENTES 

ií:---ô N. 
TITuLARES 

Anoon10 Carlos 
Padre CaJazans 
Mem de ,sa 

SUPLENTES 

1 Adol!~ Franco' 
<l . Milton éàmpos 
$. Àrnon de Melo 

ReuD,ôes: 4I)s-feiras" 1500 hora! 
\ 

Secre'Arlo: vera dé All1arenga Ma 
~ra. OfICial ~eglSlatiVo P ...... 1. 

Comissão de Finanças 

P. 1:'. B 

TlTl1WIES 

Ar!!P'"'1iro '1e fi'1gue'reo.",. 
He" rra Neto. . 
D1X. H'tlit RO{>ado. 
PessOB de Queiroz 
J w.st Ermlrlo. 

J 
SUPLENTES 

i. N-el&)j, Mar.uiàri úicenchitiô)'.· 
2. Ll!lo ri€' Ma tos. 

i\'malJt'Y ,SUt.'». fLt'!enc!adtil •. 
4. Aurélio Vlanr.r 
5. Antônio J'.Ípl. 

5UBSTlTtJT~ 

.1. I;9.IpLn,do r~evl. 
2. Melo .Br2.ga . 

O. ,.,. N.: 

l'ITUU REà 
áanlei KrtE';?::r. o 
DIntlrt{ l\lariz-:-·. 
{rmeu Bornhausen. 
í..o~es di co..<::t3. 

SUPLENTES 
" 

/' -',,1. n F~~-n(;o. 
2. Eurlco Rezpnde. 
3 .1"f]1) Agr1plno .. I, 

4. ~hlion càmpos •. 
~ 

minARÉa 
Mem d~ si. 

Sui>i...ENTES 
.. ~ ~: 1 • ~. 

1.).Al?Yst? !''', ~arva)hO •. 
ReUn"1et3: 41ls feiras __ íó,ÕÔ ho .. 
,.IS. 

5e~'r~tárlo: bid ~ügge~. 
i:.,p;iSl:'~l~O, Fi.: 10. 

. COmrss§ô 

,1",- • 

Auxiliar 

dê legls, ai;ãh S06iaJ -
19 ME)I.fl·qO~) 

Pr~sldõ.nte~ ylvaldo Ltm~ _ P~. 

'v.,.<r::;,::· •.• ::lt!!: :- y carneil'O _ 
tPSDJ. 

•• " .1' 
COMPQ<3TC'ltO 

. P. S ~. 

TITULARE' 
,Ruy CarneIro. . 

Walfre-do Gurgel. 

Jn< ~ C: JiO'llRrd, Õ1cencládoL 
Raul G1ti6ert. / 

SUPLE'NTEI 

1. r,eft.j. ~~ ..... L I. 

:.I, Lobio d~ SIlV!llr~ •. . , 
J E'lg(,lllO 

PresldentL - t..:gemuo de Ftguet~ 
"edo _ .PTHI.· I Jn": T ,~e 

(15 MEMBROS) 
ro.. 

Vice' Pre.Sident"e ~:. oantéí Krle'eei 
- IUDNI. 

P. s. P. 

Cf ·""reÃo 
'I'.!TU~RES 

Vlctortno FreIre 
't..oOflo ela S1:veJ.ra. 

Siget'fef1o, f?achectJ. 
\\?Uson ·Gonçalves. 

Leite Neto. 

1. José Gulomard \l~cenCHHIO). 

a. Eugp.nlo. BarroS. 

3. ::1enezes Plmentel~ 
4. Atr.lo F'Ontan.. (' 
3. Pedro' Lúdovlr.o. ' 
.,1j<"o SUBSTITUTOs 

1. José Ka..1rala. 

SUBSTITUTOS 
AWlo . - ·<"r.a 

Jose ct'".airala. 

p ~ 

rniri· ..., 
A.l!lP"- ~ tva IUêe: dó)' 
Ber. ).l"'~' .~,. "'il'a 

Vtvaldo t.l1Íla. 

. '·P:'''' V·<"'..,"'.,. ( .... ). 

Pe.!isqa. ae .. ~~;lrOz. 
j Antô!i1o Juc.é, 

(.) - !!:rr> S'Jbs!itulçPJ ~ó c:!l"nh)! 
Jose GU:Jm..l!'d come tItular 

t") - I9n ... ,sllhst·t:.1lçâf' !tO S"..,tt;Jl 
~:::,ury tU " oomo ftU:a.r 
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&UBSTITUTOI 

1. Melo Bra.ga 
U. D. ~ 

TrWtAREs 

.t.Urico Re:.::enae 
. ",t~ .,10 :"" .1('1<: 

2. Lopes da Costa 
4. Zacar'~_< de Assllnc<'lo 

Reuniões: -!. s. feU'a; às lO h~ras. 

STTl'l.,* 'HS 

Cfeeret4rf.::>. Ve-ra de Âlva:-~!lge Ma· 
tra, .Jficial Le~1slat1vo, L'u-'l. 

Comissão 
do Poligono das Sêcas 

(7 MEl'· .... ~OS\ 

l'-eslder.lt(:' _ t.uy ~rr<>lro ,:lSD) 
Vlce·Pre.sldente Au.r~l..,J Viaune 
. (Pê':.' . 

• 1 ~-···I\RES 

Wi! on Goncalv~ 
Ruy Carnetro 

SUPl.EN'l ... 

1 Sigefredo Pacheco 
2. Leite Ni:!to 

T B. 
l'ITULARES. 

Ulx-!iUlt Rosado 
Aurélio Vianna 

1, Argerp.lT'D_ ce Figueiredo 
2. Ar "n d, Melo 
3. Jul10 r.e:~l:! 

U. D. ~ 

'l'ITlTL'?ES 

D!nart.e Mariz 
José Cit~dido 

/ StlP!ENTID! 

1. João. Agriplno 
I Lc. ){I," dã Custa 

Reun:/j:-· Sa teirs.s _ ltl noras 
SecretárIo: ro.:rey Pa.~sos Dantas 

. .Amrjl'~. Legislativo D"[.·9. 

Comissãb d-; Redàçã~ 
(5 ~'.L.3~OS) 

PTl:!s\de.tta D'.lX Hult Rosad{ 
(PTBI. 

Vlce-p.~sident,e _ Padre OruGzans 

CÓMPOSIÇAo 

P ~ D. 

TITtr1.ARES ..... 

W~lfredo Gurgel 
SeousUao ~rcher 

1. ["obão d3 SllVeIra. 
2 JOse f'el1cIano. 

SUBSTTTUTOS 

1. Mt?tlezCB PtmenteJ l1lcenc1!1do). 
P. 'I. B. 

TITULARES 

Dtx~Hu1t Rosado. 

SUPl.ENTES 

Heribaldf;; Vieira.. 

V U N. 

rITUt.ARES 

Pad're CIHazans. 
JuBa Leite 

, 'Ul'tEN'I'ES 

1 João Agripmo 
2 JU!l(lphat M",-r:nho. 

Reunlôês· 4a~ FelrS$ às 16 horas 
Secretario' Sar'\J) ADrdhao. ..H ,c,a 

LegISlativo. PL-a. ' 
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Comissâõ .. 
de Relações Ex.teriores 

(11 MEMBROS) 

Presidente - Jetterson de Agulal 
(PSUI . 
Vlce~eresldente - pa.s.sos ele ,QUel~ 

roz lJ;>'!'BJ. 
COMPOStÇÃo 

P. S. D. 

'ItTULARI::S 

~eneqJto. yalladales. 
Fl1mtu MulJer. 
Jettersun de Agular. 
Aarão Stemllrueb. 

S,trPLEliI1U 

1 Menezes P.uneme1. 
2 Ruy f.:!arnelfu.. ;/ 
8 Jose GUiomard ll1cenciado). 
4, Vlct.onno Fre~re. 

SUBSTITUTOS 

1. José KalraJa. 

P. r. B 

TITULARES 

Pessoa de Qu'~troz. 
V~valdQ lJlma !' 
Eduardo t:al,aJaO. 

BUPLEUTE3 

1. Oscar, ~a.s.sos,,: • 
2. iVg~m1ro de. Figueiredo. 
3. AnLõmo Juca. 

O LJ N. 

TITULARE,!l 

~nWnjo CarlOS. 
Jo<'.e ~àndlC1o. 

Padre CtUtizan.s. 

Arnon de Melo. 

e:(fh~NTES 

1. DanIel Krleger. 

2. Eur:co Rezenae 

3 João AgrIpmõ. 

4 'r~em de ·S~. 

ReunIões: ó).ls-felras - 15,OU ho
ras. 

. Secretârl_o: .CasteJon J. B. 8ranco 
Onelal Legi,slto!i;JVO. Pl,..6. 

Comissão. de SaÚde 
<lo MEMBRüS) 

Prestaente ~ Lopes ciâ COeta 
uDN. 

VIce-Presidente - DtX-HUlt EtoSadl' 
IP'1'B) 

COMPOSIQAQ 

P. S. D. 

TITULÂRÉS 

Pedro r"UdOV1CC 
Slgetredo Pacneco 

SUPL[<.;N l~ 

1. Eugenio Bastos 

1, Waifredo Gurgel 

P:l B. 

TITULARES 

Dix· Hua R.osado 

Suplentes 

Antôni() Jucã 

O.D.N. 

SUPLE:NTE 

J.. Lopes da Cos~a 

SUPLENTE \ 
Padre Calazans 

=~='==----== ~= ,-====~" 

SUPLENTIlS 

Raul Gl1bertl 
Reu01oes: QUlOtas-felrea - 11l ~ 

rasl. 
secretArIo: Eduardo Rui B'ZLl'boSi1 

AuxWar LegISlatiVO PL-IO. 

ComlssM 
de SeQUI anca Nacional 

t7 MEMBROS) 

PreSidente _ Zacanas de Assuni;t1.c 
(UUNJ, . . 

VICe·-Presldehte - ~::illvestr(' ::'6:1-
cl~ LP'l'!:i1 

'.J I 

COMPOSIÇAC 

pSlJ 

nTULA~ES 

José GUlurnard (UcenCi)'ln r • 

V.ctonnu l<Telre 

SUPLEN1'ES 

1. Ru'y carn~,!'ro 
1. AtllIu ti'ontaoa ('t) 

SU~ôTITUTÓ 
a. JOSé Kalrala 

p 1 B. 
rlTULARES 

Silve.stre Pp"ncJes 
OSCtll flassos 

BUPLENTES 

L DIX- Hult kosado 
2. Vagu. 

U 1J N 
TITULARE!) 

111neu Bornh€lllsen 
Zachanas de A."$';rr.nçAo 

SlJPl.l:!;.:. ... n 1:.$ 

1 Adoltc Franco. 
a 1!:UrlCU Re~E'ncte 

Pc P. 

l'lTULÁR 

prorro'Zaçóf's: 
~ntop.lo Carloo 
Padre Ca!a1.ans 

Supu!n:s 

1. D!nart.e Manns 
Lopes da COSta 

PL 

TITt/l.A"R 

Aloysio de Curva t\O 

SUPU:NTB 

Mem de Sã. 

Reunloes: 1erças·fehas - 1ft 0-0 ho
ras 

Secretârlo: J Ne-y passos Dant·as. 
1 AUXlllal c,egll;;atlvo PL·Y. 

Comis~ão de -Transportes. Co
municações é Obr'as Publicas 

I~ MEMHROS, 

President.e I~e Fel:clano I PSDl 
Vlce·prel;,ldenLe - lnneu tjulunllU~ 

.;en IUUNt. 

. PSL 

TnUl.AftES 

j'osr F'e.j(,IRnQ 
SeOà5Uãc ArCher 

. SuPU:! rES 

1 ~effeJS{'I" de Ag~lar 
C! fi'l.Jlnto M '.!der 

PTB 
TlTUl.AJoI~. 

BE'zerra Neto 

Lino de Matos 

SUPI.ENTE$ 

1. SIlvestre pe;'lc:e::l 

U!JN 

l'rnn.AR 

Crmeu l3urnna 'J.5Ptl 

SUPLENTES 
Raul Glubertl 

SUPLE:NT't., 

1. MIguel êout<J 

ReU'llOes: Qui~tas. feiras 
rast . 

Zacharias de AS,!,l.H'\cão • 

Re'.lOlõe.5: Q'Jarc.as·telniS 
- (ld 110- tlora.g. 

- 16.00 

secretArio: Ale.~andré 
SecretArJc; AJexaudre Ptaendet Ofi'l Jtlcia~ Leg1..s:atJ_vu, PL-8. 

elal Leglslatlvc PL-8. 

Comissão 
de SerVlco Público C/vii 

(7 MEMBROS) 

/?resIdente - SHvestre P é r 1 a J ~ S 
I P'l'1::S I 

V1ce.President.e - {,elte Neto (PSDI 

COMPOSiÇÃO 

PSD 

l'TTIJl.AREa 

Leite Neto. 
Slgefredo Pacheco 

SUPLENTES 

t. _ VictoMno Freire 
2. Benedito Vailaaaru. 

P'I'B 

TtTtn.AR~ 

Comissão. Especial do Projeto I de Emenda à Const!tulção 
nY 2, de 1961. . 

,I 
Dlspoe soore: Altera Os arU .. 

gos :.!fi 58, ... 8, 60, 110 e o P-? .. ", .. 
grato UOlCU ao art.. 112 da Con,s
tlLUI"::lp l"eOeral. 

orga-n:zaçao adm!ll:strativa. 
elo UlJimtc t"eaeraJ. 

- V'enCl!nentos dos desembar
gadores do .1i.lblmal de Justl";a. 
do L)lStrlt.o Federa-i: 

- regune oe reodas do Distri. 
to .FeqenlJ: 

- compuS1Cã.ci da Câmara dos 
Dep;loooo,s e Qo SenaQo F'edel'al 
• du tribUna! superlor E!leltoNll; 

- p{OCesso Co escolha do Pre .. 
sidente e Ou 1{'1Ce-Pr".~ldenre ao 
'!T1buofU :l.eglonal Eleitora! elo 
DlStrlto Feaeral: 
. - -a.Pllcaçao na cota do impOsto 
de renua " ~lD:1àa 'aos Munlcl ... 

SUveatre Pé:1cles . 
Nelson Macula.n Il1cenctaoo) 

SUPLENTES 
~ pIOS; 

'\. Eleita; em 15·6-1961, com exceção 
\10s Srs Senadores: i. Edmundo Ll;!vt 

2. Vago 
ODN 

TtTULAREI 

Antonio Carlos 

(.) - Em substituIção ao oro ..
QUlomard. como titula.r. 

Barros Carvalho desIgnado em 
:..u 2-1962 . 

.. Z!lSon .M.a.culan designado em 
'5·5-1963. 

l..o:Jao da Si! velra _ fi. z.stgnado em 
~3-4·1963. 

Lopes da. Costa - d, tSignado em 
~9-10-1962. 

-' 
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SuPLEN'l'J: 

Até H 12-1962 - Requerimento m). 
n,~['o GIL-til, aprovado em H>-12-6c 

Ate 15·12-1963 Requulment.e. 
IlY 178-62. apro~·a.do em 12 12·62. 

1 
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A-lemoros - P~rtido.s 

Jet!erE.on ae Ag'llar - R!~lator~" 
P.:::;LJ 
L.voa.o c:a Silveira - PSD. 
l-Wy CanHW'O - PSV. 
l::kLJe(.m:;:.,o v.ua ares - PSD. 
Wll.:ovn uonça.ves - PSD. 
Z'-Ie~son MaCU1an _ PTH. 
Sl:ve.'>~fe l:'enCles _ PTB. 
Nog;.Jelra aa G!'I.ma ~ PTB 
Harr06 Carvalho - PTB. 
lJan~e, Kneger - Vlce-tlresiden 
te - VDl'L 
Lupe.s cta costa _ UDN. 
MULon ;a.npuc:, - UUN. 
Henba!do VIeira - ODN. 
t{ uv Pl> IIM-Irll - U UN' 
AI()\'s)O ai" Carvalho - Pl... 
~'lem De !::la - PL. 

Membros - Pa,rtidOS 

1. Jefferson d.e Agular - PSD. 
2. Lobao Cla SIlveIra - PSP. 

f Ruy Ca.rneIrO - Pt,:;D. 
4 BenedIcto VaHaCi6.l'es _ PSD. 
5 Wllson OOnc3JVeS - ?SU. 
6 SUvestre PenCJes - PTB. I 
1 Bezerra Neto _ P'I'B 
8 Nt)gueua da Gama - PTB. 
9 Barr0.s Carvalbo - PTlj. 

• _22. ~. ;: .24_ zese _ 

GUido Mondin - DeSl'gnado em 30 
de outubnl de 1952: 

Jefferson de A ~uiar _ De.s1g-nado 
em 23 de abri! de 1963: 

Comissão Especial do Projeto 
de Emenda· à Constituição 
°n" 10. de 1961. 

R.uy Carnelfo - DesIgnado em 
de abrlJ de 1963; 

29 Acre.:.centa pa:ragrafo .iO art 15 

EurIco Rezende -~ Des:-gnadc em 
de a,bnl de 1963; 

Pmt-o Penetra _ Designado em 
de abril de 1963; 

d~ ConstitUIção Federa! aplica-

23 1 pão da 'J?·i'ce!a ,I(ovenlente das 

I 
cot,a!'; de impost.....:: destinaaas aos 
!M.llmclptosl . 

23, Eleita em 28 2 1962, sal'! ~ ~ Srs. 

I
LO U.:lllleJ Kneger - U Uh'. I 
11. Lope:s de Costa - UUN. 
12 1\.1Uton Campus _ v!Ce~PreS[Qentf Bezerra Neto 

_ UDN de abnl de 19ü'.'.. 
I St np,'lor"s: 

De,signado em 23
1 

Lopes da Costa _ designado em 
30 3 1052; 

Henbaiào VieIra _ ODN. (Aruaurj' ~;ilva 
Ruy PnJmell'S _ UOi"l. ,abnJ de l!W,!. I ~; 

de.51gnadu em :l;;! 

I 
GUIa0 Mon Ln - de~ignado em 

15 
, l6 

A!Oys!o ae Ce.n:aiho - f'L, 
Nl.';!-ffi a~ l:Sa - PL. 

I Comissão ES~eclal do Projeto 
de Err:enda a ::onstltu:cão 
11" 7 de 1961. . 

Da nova reqaçao ao art 65, item. 
L. da Constnu1cáo j;<'ederaJ. 

19 ;(J J96~: 

W.lso-n Gonçalves Qesignado em 
Ate 15 ae dezembro de 1962 -' 13 -4 1963-

Prorro~ações: 

RequenlllclHO OI' 1}o8:61 ap:u,'ad() em 11 

H de de:tul\lro de i.9til. , "}\;r,co Rezenle 
l3 4 963; 

designado em o., 

Atei:') U~ tle',mIJ:o Oe 19ô3 - Re· I 

qUt'I.men,O 1:" i~:-ti:J apruvadL. ~I.r 1 JllflO Agripino - deslgnaJc em 
:.! de cezmol'o ri.e 1!Hi2 I t3. 4 196:'1; 

Membros'_ Partidos 'Silv~tre P ! ... icle" 
~.) ~ 1963: 

designada em 

Comissão Esoecial do Proieto 
de Emenda a constltUlcilOj 
n" 3. de 1961. 

AHer~ o • tO du art. 181 da 
CUIl~!.Jt.w';ao fi'edcra... 

'Ul<::põe .:>óbre a.5 matenas ClJõ 
COll'pN-enC13 pnvaLH-'a au ::ier~hCjL 

llIrJH:JOUo H4 de pr"lJU! <t exvot' 
rl:u.;au a-os Chete~ Oe \01.:;[-><1..: .. uP,{J
m,,'.Je3 ae- carar,er-.- 2 1fi",rH'Ole t 

tl"pr'OV:.;,r·'1 ('.~ta!Jelt>clmf'Ot'll ,omm
uwnlo e rel\!t!nlf'n'IJ (lI! 'e,a/,:Ô~ 

(ilPiUrnatlC8... cum p..l.,e-b e.stl.iO· 
gel(Q,6 i 

1 , 
3 

• ·6 

• 7 

l\1ene:.:e.s. PImentel _ PSD 
RUy l.Ja-rot:!II'O - PSU 
LoiJao da Sllvelra - t'!:iD 
ft'et1erson ie hglual eSO 
LiUldu Mon,Ow ~ P;:)U. 
PJ!'lto f>'~ne.ra _ 'PSB. 
Be:terra N C LO PTB. 
Araury ~llVa ~ fEL 
V,valdo L.l.rna _,PTB. 

Catt.eu 
:!3.'1 ·1963, 

Pinhairo desIgnado· em 

:I 

J 

senàdúre.s .-,; Partido~, 
,\efferson· ao! .• guiu· _ PSD. 

\\o:Usqn ,Gonç .. Jve,s - ?SU. 

Ruy ,Came\rQ - PSP 
I Ap' :-Sf"lJta Ourla ao funcionar:I. 

au,s tl'lllta an\}~ oe 5êrV1ÇOt 

E:lelto em ~I ~5 62, salVU Uo! Sl'S Se-
tl.hJ UI e~: 

a 
9 

!O 
II 
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Eh~j"a em 4 de oututJro de 1961. sal· I 13 
'lO os ~tm:nore $~n<h.lU(e.s· H 

U',IH}O Mundtn -' ae"lgnado em ~ 15 Luoau na Sd,'e,ra 
V,'!Í.'u!l o..:;n;;,'an;f'.$ e 
Am,I'll"Y ~J,vu. Q&>lgnado 

I QP .aui;lwro o~ W{i2; 16 
em :J3 dei VIV<tJOu LoUni! - Oeslgll,HlO em 3UI 

O~n!e, Kfleger - ULlN_ . 
EUflCO H,eZ~'1de _ uuN.' 
MIltun Camp05 - 'u'U.:-l. 
Hefloaldo vteUa _ UUN 
LOpeS da Cosia U UN. 
AJU.\'~lO tle Ca. va.ho - PL... 
LlI10 de Mat{-~ _ . P'l"N. ' ._-

• 
• 
7 

8 

Buril ae HHi~ 

P~urruiJ(lçbes: 

! le mal''iiü tle dJ6:t; I 
; Ruy Carneir •. , - aeslgnado em ~ Comissão Especial do Proieto ,o 
de a.oru Oe Hi63; de Emenda à Constituocão I a 

Lotrão da S;lveira _ PSD • 
GUluQ M(mdilJ _ t:'SlJ, 

Sllvd5tTt Pertcl~~ . P'fB. 

da Uuma - PO':S. 
B:..nos Carvalh...J p'rB 

vkgc _ c'Tb,-

MlHon Camf..'OS lJON 

Herib-.1ldo VIeIra UUN Ate la l~' 11i&:.I _ k.eQll(>rimento nu- Wl.l .. <,on Ui)(Wt11Iies - 'deSl~'naao '!U1 
r-l~IU 6;\H;i! Ol.p-nJVa.Oo em l4-l;!-11I6l J3 Cle a.onl Qf> 1963.; .. 

. _,' ,". Eunco ReGenoe _ (le~lg[]aa{,o e-ru 'til Acre.:;;centa 11Spo.~:tlvo ac arnW 12 Lopes da Coste, UL>N 

A~e,. li)·~2 ~,903 ._ HeqUCl'-ImeOid'!le aorU Ol' W63; 15 !'CVug.a (I nem V e o f 6'" dI ,3 
n·li.l1e,Q l!:Il1-6Z. apfova.cto em 1:& d.e I;-'lnt.(! t"erre'f'a _ de2tgnlldo :!oro:W art.lgo 19- S~'1~t!lUlU o ! 5'" do lir 
a,,'.t.l;!'nlorc oe U!6:.!. ae aon! dI" 'altl3; tlgo 19 e o J.,l"t 'l2 da C.unst;.lIUIÇâo 14 

il,'lemo!l.Ps _ PartlClos 1 Amaurv SilVO de~lgnào.j)!!r. tb . 15 

I
de aoni ele 1963: tMudlJlCa L regime de d:.scrtmJ-

1 Jetl';l1>-un C/e Ag'U"H _ 1.-'3D, naçüu de rendas), .6 
OI LA)tJU· ... ou :;)IJ~'elJ'a - Rc.awnD _ Prorrogações: EJelta em ::0 de oovembro de 1951 'I' 

l-'~"'.LJ I ALe 15 de aezem'Jro di> 19li2 _ RC!· salvu us 81'S SennQul'e,;;: 

João ~grlpm\l - ·UUN. 

Eurico Rezend,e _ UDN 

lo.sephat l\1Aflnhe 

L:iI~O de i.\-l atO~ -

, 

_ S -1egenda. 

P'l'N, o 

J ct:.Jy Carneiro - PSP. i qUli!nm'ó!nr.o oi,> '-lil \ ... 11 u'. udo em 1011 I 
.. ot'dC"llN v~ .. ",aa:t .. ) PRD. I de (1:"Zt'mbro fie .961 Bdrros Carvalho, - Designado (;m Comissão Especial do Pro:clo 
;) \', .)~t:U Liull~·tl'\~t P,:,u .:lO ae março de 1902; E 

ti ':'.,\-'é':'~le .t'er!l,;.eo) ht:uU"vt _ Ate 16 Cle tezemol'o Q~ 1063 - Re G'.ndo Muf'\OU1 _ Designadl em 19 de menda a Constltwcão 
t' ", I qlld lnH:'nto n'" 7au .. ~ aplu\l,ldw etn .l~ ::te O!l~Ul)ru d", 196'J: n~ 11, de 1963~ 

• 7 tü~ • .l Iry SIJt'll _ P'l'~ de de:lcrntln; Oe :9õ2. 
U l.- _[I< '~'" b (K{ '.'::i I ' o:'lg '1 13:: Membros _ Parudo.!J Jellerwn de Ag~llar - d<!,.,lgnad(J Acre.~\""i \ rr.Jrltr,;r'-\to~ f" e 5~ 10 

. _~ 28 de aon de 1963' al't MI da CoMUt·) cfio Federal 
b ""'J~ .. '~L<I . Ui::! \,.ii:lUla :- t'-II:C, .' ICf'ÚIl'~I. _o~ novo~ ~,t'unl(.'r,·os' . 
l-J Bâl/v.-, v(:I{v,uhu _ P'I ti. 1 Menezes ':nle:,.eJ - t-.'::iD. Ruy Carne!l'o _ déslgnadc em :.13 . .. 1'\ 

lu 1MII.'}, Kri~gel _ ULJ!\<. 'J WH:Svn oU-nçd,ves - !:'~u, dl a.bnl de ,96::1; E:elta em 2-83196:01 salvo 08 Se&. 
;1 Luoa"" aa SllVe.ra : P;:jU. 

l~. 

lMfJe ... (la C{;$t·a - UUN, 1: Ru~' l'ifrUf'd'c _ P.'::iU 
.. \H.Lvtl 4,.;au.j)\}S - vuN. 5. G'..lldo Muntlm _ f'':::.l) 
t{,'I} t-iL!liell'a - UIJN 6 SiJVe,<;tre tJel"cles I-'::5D. 
HenO~JClo v;eU3 - UlJ,'1 1 Vlvaldu lJHlla P'l'~ 
p,,"V"IU Cf' CurvoIolhu Pre .. ; 8 Amaüry Silva _ p'rL; 
Oi'me - PL ~ ra,t u l"f'rr,ctnl _ P I'I:J 
M.'lll oe :::la - PL. 10 g<!r:co Rezende uuN. 

t1 U.lOle, Kn .. '\'/('! _ UU~ 

\!1Ji'lIo Canli.ll)s UUN. 
H<,: I' , l,!,-'H(!(' li "'r~ - 111JN. 
i-,orre.<' I'IR r:o,c",ta' UI)l,\< 
'\!lIV"HI 11(> t ''-f t·.-qlt .. PLo 
l .. I;'O de Ma1f)t> - P'l 'N 

EUriCO Rezer.~,e _ designado(.. em ;,J.;; 
de :tbnl de '9-63: c..uidc M-ondin 

23 .!b 'Jtj l!)íj:!, 
Amt111ry Silva .- des'g'1.t. rk 

at llbril· ae HJü3; 
em ,Wt!SOD GonçaJv~ 

::i-4.' \[Hi3; 
Beurr!) Netl. - jt;!.51g:ladCl em 2::1 

de ao/'lI Oe 19-6:i; 

PrOtTOl;a\;óes: 

E'':r!co Rezende 
J:'~4-19f;3: 

·JoàQ .-\gnplno 
\'1-4, !!Jca, 

ALE' I;) je d~11>Ir:bro de nc·- - RI? C:.Itl.f.'(.e PUlheiro 
Tlen01ento n" 61"0 Jjl Hprun,Oo ~n' I ;J- '1-' !963 

ALt 15 de je.'.l~nl0~U Cie 19ti3 - n 

de,'iignado. em •• 

dt.81gnJld'O ~m 

de':1gnado em 

It 

Cf)rY'i<;~~O E,nec!a.t cto Proit?lr.l;~ 
de . Ep "rj~ a COllsiltti!cã, i '; 
11" 4, de 1961. '/ i '6 

lhl :h,"ll 'euacao "'0 'ti'm n 11, \1' 

an :ta a" u"n,:;ll'u,~'a-l) f'e~H:';·'" 

:4 de :::lt!'/.eOlt:llu de 9tH. ,-",.1 ' Pr(Jrroq31,~tiO: 

q!!f'nn t'nt·o o" ;j~:! ti~ ~p JHtdu em; A,te 15,12-1963 - R"'Qu(>r';"'~n[.c o.' 
!~ àe dp'l.Ptlll)fQ Je l!lô:' ,,:4 tiz IIpl'uvadt; em 12 II ro'"l, 

'Ir'i'll .'r i )IIH1'lQe d,>s \encunen 
t(l, l<~" '\\'1t'~\." 

,,:,'" .1 f':l\ .r, r n. ~3J"O o.. SeU.' 
re" --pn>l':UI ef' 

L(H1,f'~ rp , ,,_'(l' rieslgnaaQ em '~9 ::lI· 
0',/"10",) O" 

1~"Hr~t n·~ ':"Í:' i .' 'I l1eslgnOlr10 em t:
';1,~ ,,-in. np ;!l":j 

tl '''f''''';I ,'''rv 
~t)n: 1'1" I!,n!~ 

p"prro\! ",,()p.,. 

A:" i.i I:!_ ~!!;;:! Rf'OI1",rt.,,"'nt,(', 0''1. 
TlP" 'l,fI) til o'.:}' '\""1<' pm !4 \'/ f:' 

11..'(> ,~ ., '<" q~-o;" ""n'\' 'll\ 

f)'lefO l'~~ ,ti2. ltDl t"'tiO~J em 12~ l~ (\~. 

Co,."i.~~o ESlle~,al do Pr.jje!r 
de E~'enrl~ à Cons!ltulCã!\ 
n' tl. de \ 961. 

i\ (:n"",c~'n:{I (,1-"[1 '\o a rt ~c de.. 
C'<lPHuJO U _ t'r('.c1l1: /I'e (I~ !-te-. 
l.l11nlle Q!l ';'I1~'::la (:·un· 1 'tJ 
elOn.'1; n ll J;<> ',:/tn tl';P ln$tlttllll 

o ... 1:<;If'tlIa 'nr1alll,-,ol>-l1 rjp !!!l"f'rtJl; 
'Rn'1f'e 1 '~1<.,·,"-r"ld,,: 

pu.,!.a 10 '3rn;-Flo dr 
n.,,:.~ii.{, rtll;liflrna,!(',(\ de 

aor oro 
r'JH>fP df 

carall~' 

~ 
3 , , 
• 1 
a , 
o 

i1 
.2 

I!!!e f.d "'m ~ <1<" "lI t t!l)ro' "e 191H I '3 
I?,VO (),' ';;;1"::; <"::"''l;-l'1'1l~~ ! 

Ví":,;O!' . ,'TI.', lk:<:'1::;'{\~\..h'; eo' ~\} H 

te {HeltÇO de Hl:!i2; llâ 

Memo.w, - p:-l.rtl:'lOS 

J ~tl f'.;'.~un ele- -\g\jHH~ - t>HU 
M<'!I1ê'zt!J. tlln'~'l;-:.el .... i:'>u. 
!"'U!D!'tJ .\..1'lLel t:~ 
,-,'1100 ,\'1 11()ln _ (·~U 

R!l, Cu Ilt:ln. _ 1"':;1-< 

"-mau: V clti\!B. _ ~"I H 
B'\dO~ ,'ll:V,ilho _ i'TB 

A,I'<!;f'n.lrr ti>'~'l"'\lt'(lO VI B 
Be'l,prr" Ne"-o - V:'11 
Uan'el '<;"~i!f> - OUN 
!!:'lrlr'(' RP'I' p n1e '- l!UN 
\1fJ!Il'1-n ("(l\n~',~ _ tJUN 
H~"'hll!"n' 1/ "'ÍTo _ lf1JN. 
R-=I.V p~; "'I"I"\! _ ll'D!\ 
..... ~fW" 1" · .... \\f·'!'Iitu t-"t.. 

t.!no de Ma[.H3 - P"l.'!'-I .. 

Mt'tntlro,. - PartIdos 

Jetlef~OU ae I\gUhll - PSO 
'J Wlls'lO n(,n~'lIlvf'.~ _ PSu 
:~ btu,V ('orneJro - I~BU 
f t-"'J'}!l" 'dil ':;11Vf'lra ., t'~O 

UUiOd M nt11p - f'til) 
~tlle.st!f' Pf'rl(;\~ - P'TB 
'\Iq2'1If'."!J na I }~mlt ri rB 

::s ;H:1rro.. .. Carv!\!ho _ P'I ~ 
.\11ivm Campos .- ·ULlN 
HI~)"t,~<Óu ViPJra - l/tiS 
Eunf'(J -lf>~~l'l1de - UlJN 
Jf)!1c >\!!r'Plno - lIU;'\. 
U)D('~ fi}! ('o·ta - Ull,"'J 

, 
lI! 
11 

" 

16. 

'~'H><·)(I f~ ('~rt'1Ih" I'L 
'vhl':lfP' ("01"l'n' _ p:;p 

catelc P!nhelrO - p'rN 



Quarta-feira 2S> 

Comissão Especial do Projeto I 5 

de Emenda a Constituiçác \ 6. 7. 
llQ 1. ôe 1962. . 8 

I Altera a redação do art. 186 9. 
d<l Const1tult:;ão reterente a obn
gatonedade de concurso para 8 10. 
invest,toul'a em cargo tnicial (Ia ~1. 
carreIr.a, instituIndo a prciblçào 

Lelte Net.o - PSD 

laenf1zes PtrrienleJ _ PSD 

Sllve3tre rlérlcles _ PTB 

Nunelra Da G<im~ - PTB 
Ba.!"ros Carvalho _ PTB 

Mllt.on Campo~ - UDN 

He:ibaldo Vieira - UDN 

de nomeações interInaS). 

Ele:ta ('Im 10-5-1962, 5a}\'0 0$ 8rs. 

12. JOsGpha-t ~.1.:lr1n.1O _ UDN 

I3: Eurlco Rezel.de _ UD.~ 

Senadores; 

Mene.7·€'S PImentel 
15-5- Lfi2; 

Wtlson GonçalVes destgnado em h .. 
23-4-1963. I 

A10YSip de Canalho - PL 

Lino de Ma ttos - PTN 

LCILe Neto - desie:Da·do em •••••• 1 . 
n '-,963; Comissão Especial do Projeto 

Eurlco Rezende - des1gnado em 
~3-.-1963; \ de Emenda à Constituicão 
JO~u A.riplno de.slgnndo em nq 8, de 1963 

23-4-1963; 

AL1rtl1o nanna deslf;Dado f.m IOnginÍlr'o da Câmara dOI 
23~4-1963. DeputadosJ 

Prorrogaçâo: 
.'\,1,(> 16-12-1963 '- RequerImento n.~ 

735-62, aprovadO em 12-12-1963. 

M~mbro" - Partido, 

1 Jetters{)c de Aguiar - PSt: 

:l Wilson GonçalVes - PSD' 

3. RU)" Carneiro - PSD 

• Lobão da Silve1ra - I'SD 

6. Lelte Nero - PSD 

6. Menezes ptmentel _ :'S:C 
'lo Silvestre Oérlcles _ p'I'B 

II NogueIra da. Gama - PTB 

e. BarrOs carvalho - PTB 
10. Mllton Campos - UDN 
11. Heribaldo Vieira - UDN 

12. Eurico Rezende - UDN 

13. João Agr1plno - UDN 

14. Daniel Kl'leger - .UDN 

15. AlOysiO de carvalho - PL 

16. Aurélio VJann.a - PSB. 

Comissão Especial do Projeto 

de Constituição 

Que dó. neva reoaçâo ao I 1. de 
art 28 da CoQ&titulção FecteraJ 
ta:JtonomJa do.s MuniClplOS). 

Des:gnação em 22 de outubro de 196::! 

M.embr'J! - Pa,rUdos 

Je!f,,;rson de Ag'.llAl: _ PSDi 

Ruy Ca.ruelro - PSD; 

WUson Gonçal';e.s - PSD; 

Jose Fellclano _ PSD; 

Lobão da Silve1ra - PSD; 

aezerro. Neto - PTB; 

Edmundo l,eVi - PTB; 

Argeomo de e'iguelredç PTB; 

Melo Braga - PTB; 

Ml1ton Campos, PreSidente - ODN: 

AlOysjQ de Carvalrt; _ UDN: 

Alanso Arl0o::l - l)DN; 

Eurico Rezende - UDN; 

Josaphat M.arUlho lReJat.or) - .f'e~ 
quenas Representaçôes; 

Aurélio Viann~ .- E'equenaa Repre~ 
sentações; 

Júlio Leite (VIce-PresIdente) 
Pequenas .tlepresentfH,:õe.s. 

Janeiro de 1964 225 -
Comissão Especial para o es I Jo'.ph.t Martnbo 

tudo das causas aue dlflcul- I!:mioo Resende 

tam a producão agro·pecuá· .ligU"1 Couto ,designo o --, 23 d. 
_..r.ll de 19631. 

na e sua, repercussões ne 
gatl\ as na eXIJortação. 

!CnuGa em l}j~tu(le co Reaue
r t "to ti" ~69·61, ao Sr S€''I1ad01 
Jr;se E~mmo. flprofJad:J na se.!s{, 
de <!~-R· lC63~ . 

l!l \'[E~1BR::JS) 

Sige!l'edo Pr.chec1) 
- PGD 

psc 

\ Vlco-Prt>sidentel 

JOsé E'l'mlrio 'Pn$ldente) - PTB 

U>p~ d,'l. C~ta - UDN 

Aurélio Vianna. lReH'ltr.m 
nos Partidos. 

do Projeto 

Prt'rrogação: 

Até 15 12 1903 _ RequerImento n' 
189 ti2, aprovad.o em 12 1:.1 62. 

1. Jefferson >Je _~.g!1jar _ PSD 

J. R:1Y Caroeiro _ PSD 

3 Lollàa da ")!lveira _ t't.D 

4. W ;wn Gonçt\lvel! - Pt:3D 

6. Leite NeLO - PSD 

6. 

7. 
Menezes Pimentel - PSD 

Vago 7" P7'B 

8. : T oguelra da G~.ma '- PTa 
aa riOS Ca.:-valho _ P'l' H 

lG. MiitvD campos _ UDN 

i!. lIerilJaldo Campas - UDN 

12, J ooapba t M.sTinho - UD~ Comissão EspeCial 
de Emenda à 
nq 3. de 1962. 

Constituição 13. 
4 

Da.nlpl Krleg~ - UDN 

E'l:-lCo R.ese~:(le - UDN 

!\rIem de Sã - pL 

1,H{fuel couto - Pb.P 

15 
IDlsp.Je sôOle a data de plebis, 

C1Lo prtVl;:~(! 11_ Emenda CQn;;.tl~ 16, 
tllclúnal nO '.:). 

Ele ta em 1~ 7 1962. s ... I"O os Sn 
Semldofc.S: 

Wl...::.On GopçaJces 
LeIte Neto 
Joãú Agl·!p.n. 
"!urlco Rezencf e 
Josaphat M<t.lUhQ 

23 4 1963). 

Pro .. rog{iç~O: 

(designado em 

Ate 15 ji ,~H~::I RequeMf'nto n~ 
787-62, aprcyhOo em 12 12 1962. 

'llemo .. .oS - Partidos 
1. Jelter,eoo de AgUIar _ l' SD 

~. WilSon G()nçalV~,) - PS:c 

3. Ruy Car DeIre - psu. 
i. Lobâo da Silveira - .?SC 

4_ Menezes PunenteJ - Pf'D 

B. LeIte Neto - PSD 

7. Silvestre Pér:c]es _ PTB 

8. Nogueira da Gama - PTB 
9. Barro.! Carvalhi _ PTB 

~omiss:o Especial do Pro!eto 

de Emcnd~ à' COl1stltUlÇã" 
n' 6. de 1962. 

Altern a ~ed:lI~ãr- ~O!': ~~ l' , 
~~ do a.rt. 60 da <':utl.:..~;!!11ça(l 
FeaeraL 

f Aument'. para 4 o nCt.rr.ero 1. 
rt>pl'e.';(:nt.:.tnte.< dos 8,·T.ado· t de 
O.l.3l.nto Federal no ,C .. AQ01. 

Eleita em 13 9 1962, \a,lV,l os Sr. 
SenaCiores 

JO~'r1phat l\1arlnho 

Wilson Gonça.lves 

Eu!'tco Resende 

Julo l,eite Idesigna:tos em 23 ~t 
abril de 1963). 

Emenda a 
n' 2. de 1962. Comissão Especial para estu- 10. 

11. 

MJ'ton Ca.npo,o: - UDN 

He:ibalrl(, VUra - UUN 

João Agripino _ UDN 

8:urlco a_ezende - U uN 

Prorro'13çâo: 

Até 15 12 1963 _ Reo'H"rlm"rto n' 
8tJ-õ:.! aprovado em 12 I'; 1962. UnstitUl nova d1scrimlnaçã.o de 

rendas em favor dos MunlC1ptos 
bra.:illelros) . 

Elt'!ita em 23-5-1962, ,alvo os Sn. 
SenaOore8: 

Wilson Gonçalves - des1gnado em 
23-4-1963; 

Lel te Neto - designado em •••••• 
23·4-1963; 

Josaphat Marinho _ destgnado em 
U3-t-1963; 

Eur1C',() Rezende - designado em .. 
13-4- [963; 

Prorrogaçâ,,: 

dar a situação 
Moeda. 

da Casa da 12. 

/ lS. 

(7 MEMBROS) 
14. Dan;e!· K{leger _ OUN 

15, Mem de $a - PL 
Crtada em virtude da Jprova· 16. 

çflo do Requentnent nl' ):il-~3 do 
Sen JellertlDn ã8 Aguiar. :.a #8-

JQstlpnat Marlnl~o - S/1egenda 

8io 1e 14~8-6::i. lJ Comissão Especial do Projeto 

Me'ubros _ Pa, "'ldos 

L Jefferson de Ag'11nr - FSD 

Ruy Carueirc - PSD ~. 

3. 

•• 
6. 

Oesi~nação em ">S-8-19G3 

Membr~ Pc..,.ttdos , 
Jef!rI'son c. Ag'lltar C 

[>SI'; 

Lobã.o da SilveIra - PSD 

Vilson GvoçaJves - PSD 

Benedito \"e}1'ldare.~ - PSO 

-M~neze.s Plmente] - PSD 
Vago _ PTB 

de Emenda a Constituição 6. 

", 5 de 1962. 7. 
8. Nogueira da Gan~fI - PTS 

Da novô redação ao ut. 20 da 
Q'onsLltu.çáo 9. Barro.! CarV'alh - PTB 

A" 1< 12 1"62 R rl ~ W1Lson Ooncalves - PSD 
l.Ç ti 11 - 8QUfl menU) D'· 

700-62, a!)rovado em 12 12 UI'62. Artbur Virgfl10 - PTB 

IDet.erm:na a entre~a aos Mu· 
Dtclpt:;.~ de 30'% da, arreCadt1ç!'H 

10. MUton Campos - OON. 

dos Esr~dos quando exceder ~ .0. 
H':-;oaldo Vlelre _ OUN 

Membros - Pa.rtidos 

1. Jefferson de Ag'liar _ PSD 

I. Wl1.'iOn OonçaJn .. - PSI) 

•. RUJ Carne1ro - PSD. 
A. Lc>,t)àc aa SlJ7t1ra - k'fi1{l ,.. 

Adolpbo Pranco -
Eurico Rezende fVic •• l'r· ... I.de:""~' 

unN 

rendps munlct",nls), 

2leita em lJ 9 19&2. ,alvo De Srs 
Senadores. 

Wilson N!':aOll,VM , 
~. 

". Josapha t nrinho _ UUK 

., Daniel Krlpl'lf'T - lJD' 
14 E'.1rlru Resende - LJ U)I' 

15. Mem de Só - PL 
16. Jl!Il<I Leito _ PR 

• 

.. 



::;,.. 

~;l!'i G1uarta~f~ira ~? ",-:-... ==~ _ ..... 1:'\ 

(:olrlssão Especial do P.rojeto 
de Emenda à Constituição 
n? 7. de 1 g[i2. , 

CO!l1i~s~o Esp.ecial ~o Projeto 
"de' Emendá' 'a "Constituiriao 
H~ 2: 'dê '.f963: ' ., , ..•. 

Altera os arts. 141, 146 e 14'1 
da COn.stitU1Ção Federal fretereD~ 
te aô' tlireitó' aé propriedade' 

Designada em 23.·{-1963 

Membros - Partidos 

Revoga a Emenda Clm.stituclo·' 
Dal n~ 4. que tn..ltllúlÚ Ó :il1iiema 
poar",men\Ja: o.e ~0]érnl) \. D art 
fiY'd<l c~r.~tJtuú:ãO'~ :rfúal de"1r 
de ~E'I,embr,J d~ 1!H6' .. ~. 4. 1 . I...· , I ~ .' - f. . 

Jefferson de Aguiar - PSD 
!iuy' üaftlelfO ... éSD Eié ~~ em ,l.12 19 ... '. saJvtI CI'd Srs 

EüTl<:'O Rxsendl;: 
. ~. . " 

Amaurv Sllv. e 
Ra-ul'" I Oi1lilertl Idesl~J.ados 

~e R .. riJ de 13(;3). 
em 23 

Prt. :og lçao: 

A~ 15 l~ ~91~1 - fi:.QU~n!!l~I!~{) 
IW1-(i:!. aprr..,s,&c em 12 12 )962. 

! ' - '....... II t;' .11':-' 

1 
'cc 

lL 

4c 

5c 

6 

7 

~ 
9 

10 

II 
12 
13 

14 
,5 
16 

Mf'm~"os ;- ~a... t1~os ' 

Jeítel'son tie l'~gu.ur - PSD 
.f-c.'uy'-'Jarne-íro·':'· pau .... 

lI! •• ,-

PeUro l..udoV1CC - PSD 

WlJ';~n G"nçai7es -- 'PSD 
Berledlcto Vaulad~rés -~'lpSD 

• ~ • 'u ~. _, 
Menezes Pün€'ntel - PSD 

Amd '.1!y Silva, _ PTB 

Nm!1ll>\ra d~ ')-ema - P'\"E 

B'l;"o~ . C~r~a~hô \:... PTS". 
/ .- -

Milton Campo~ - Ul?N 
Hf'rio~!d(! V'''~p' -. BD~ 
Eurico Resf'nde - UON 

D'.l. J;el ,,:rlezr-: - (1l)N 
, ... -" -, -," 

Joftn Ag-rtpíno _ uq~ 

Mf'~ de Fá _ Pl 
'I,'. • t • t '" 1. 
Ra uI Glubei-t- - RSP 

n' 

, 
3 , 
5 
6c 
1 
B 

9c 

L.Nbãó· da ~JJveira - PSlJ 
Wilson Uonçalves - PSD 
~\I] enezes - Pimentel - PSD 
Lelte NetO· - PSD 
i\.n ... ury· Silva :-:- ?'J'B 
13~zNta Nêtõ - .P'I'1.f 
'{Ja,gC _ P'l~ 

10. Silv€stre Péncles - ?TB , .. ~ ....... \- . .-
'11. Arg~mlro ae FigueIredo - PTB 

12 .. Euríco Retende .; ODN 

13. ':d!lton Caiiipos - UDN 
14. Vau:eJ Kru;ger _ ODN 

..I \.J ~. 
15. Josa-phat Marinho - S, legenda 

• • •• • ... IU 

l6. Aloysió de Ca.rvalho - PL 
I • ,., ~ , 1, 1," •• ,.:.... 1 <ti!' 

Comissão Especial do P.rojeto 
de Emenda 'í\ CçmsWu(ção 
nq. cj~ 1 ~pª. 

Dà "lova redação e,C$ aJ'Ugos 
n,Ys 26 e 63 da' Cenâftulção . fi'e-
deral.'t~nidmínístra"çAô rdo Distiito 
Federal e matérIa da êompetên: 
cia. privativa ~o -·~en!\do) • 

EleIta em 2-5-196~ 

M"embroa ':... ·'pàrt"tdos 
_".:',j .• H··, _ - ," L' 

1. Jefferson de AguIar _ PSD 
a. Ruy CãrnelrQ - I pSi) I 

,""~ {~fJl"" <_ 

4 ~~oq Ç!<Jn~w~ - psp 
J. Menese, PlinenteÍ - PSD 

6 t..elte Neto - PSD 
t. Amaury Silva _ PTB 

I 

8. Bezerra. Neto .:... PTB 
COfTliS~ãO I:soecial do F!rojelo 9 Vago _ !"1!1 

de Emenda '3' Conslitulcão 10. EQuar_do o~t""ão - \'TIl 
.. °f ~:I MUPI," ·1 

nQ 1. de 1963. . c",,<i'!i- !l. Va.sconceloa rorre. - "TI-

Altera a redação ~~ ~~~ IX, 
do art. 157 da ConStltu1ção' Ire. 
ferente ao trabalho de meDorea 
e mulheres e. aotrtibalbo 'em tn~ 
dústrfa~ fnsaJubres~. 

DesIgnada em 23-4~ 1963 

Membrós - Partidos 

1. Jelferson de Aguiar - PSO 
""1 .. ~ ~."'~'~ ,- "-'-1 

gc Ruy Carneiro _ PSO . -, ".' -'.~ . ""\ 

- 3. t.o.blo da. Sl1ve1ra. - PSD 
. t" • -"."' ~' • ..,..!! ... ! r-~ 

12. E~lcq Rez~nC!e '- 9l?~ 

13. l4~ton q~!DPçs - qDN 
14. Dap\e! Krl~ger -" P-qli 
16· ApIOYt'd~O de q~:a.~~1? - éle~ue~os 

,~\t~s 
16. Josaphat M.arinho 

partlÜoS~ ~ ,'1-."-" 

Comissão ~special do Projet9. 
de Emenda a' Constituição 
n9 4~ 1Je' 1963: ' 

. t, W~~~ ~~~9~~~ ~ rê~ ~ 
... --.. Menezes PlInentel - PSD 

l?á. nova redaçâc! aos, a.r~. 44 e 
45 da coootltUlção Filâera.l para 
conceder imunld·a.des 80s vereA~ 
4ór.es:-" 1 ,:." ,,-" ;. • . ··ut .,... • ...... "!\ 

8. Herlbo.ldo Vieira - PSO 
'lo Ama.ury Silva"": PTB-:t~ 

~ ~, ~" • ,~,: ". . , • "7 
8. c Bezerra Neto _ n's 

~ .. ' " '-,. • 1- t ~ 

D. Vago - P'l'B .... .- - ;1 

10. S\\y~\r~ p~;1~l .. - ~ 
,it. ~I!'U! \T!!gll~ ~ -r:ç~ 
12. Eurt"'? ~zel'~~ -: ~7l 
18. Mliton Campos - UDN 
cH. João Agrlplno _ UDNc -
15. Josaphat -Ma.rinho ~ S legenda 
18. Aloysio de~"Ca.tv·â.lho- _ .... PL .H .... 

Designada em 2Q-5-1968 
• 

Senadores.. - partidot 
Jefferson a. Aguj~':.. "PsD 

• ,.,,~ ~i~'~', .. t·, . I" 

Ruy OarDelro - PSD 

Lobão dá" SíiVeira::': PSD. ' 
~I'" ' -

W*o!! qon!~!~ - r1>~ 
Menezes Pimentel - PSO' 

Leite Neto - t'f!D -' 
Amaurv Silva _ f'flI 

\ 

Bezerra Netq - ~ 

Pinto Ferreira - PTB 
SUve-stl'e ~Péricles .-:. ?I'B 
Adaibert.o Senl. '-~ PTB . 
Eurico Rezende _ UDN 

• Ml1ton oa:-npôs - ·tfÓN 
João Agripino _ -UDN' 
Aloysio de 0arvalho _ ?L 
Josaphat Marinho" _ silegendn 

-, 

Comiss~o Especial do Projeto 
de' ~mendá 'á' Constituícãii 

. n9 5. 'de'1963. ~(~' .. , . 
Dê "lava redição ao :tem t] e 

ao § 4.Q do ar·ugo 19 <da Constittl1. 
/ ção referentes ao' ImpOSto De 

Vendas' é ~onslgDãçôeS: .,. ,-c 
1. Jefferson de' ~gq!ar _ t"SD, 

2c Ruy Carneiro - t'SD 
~.' ',- . ,-.) 

3c Lobão do
c 

Silvelr. - "SO 

~, Wt!s~1) Çll?nç~ve~ - ~§P 

5, Menezes pimentel - p .. &1 
1:'<" • • 

6c Leite Neto - PSD 
7. Amaury SUvà ~ PTB 

't1':,'" ' .. q, 
8, Bezerra Neto - PTB 

_"~. Vago !... .~. 
10. ~umoerlo "1e~er _ ~ 

• 

Il· Ar~e~!t~ ~~ f.~~~W:~~ - ~ 
1'. EuriCO Rezende - UDN 

• '- -. '" '~-F 

13 c Milton Dampoo - UDN 

14c DanIel Krleger - UDN 

15. Aloysio qe Carvaijlo - ~L.· 

16. Josapbat Ma.rinho"':' r-equeno.s 
Partidos, 

Membros - ~a.rt1do.s 

Jo.sê re!lc!an~ - ~ 
AtJJ10 CFontana - t'§D 

Eugênio Ba.rr~ - PSD 

;1", 

JOSé Ern11rIO c'Relatorl PTB 

!!ezerra !ieto - r!!! r , . ~ 

~elo ~raga - m 
LOpes da .:1OSta! - .. UDN 

Milton camp""c ~esl!l.nte - 'JDN 
Júlio Leite, Vice·PreSldente _ E'e-1 

QueDas ~.epresentã~6és. 

ÇO!l'i~~~º ~fiP,~9l!\\ p'ªrl} \) es
• c tudo dos efeitos da Inf!acãp 

e !Ia . P.~!lllcª !ribHt~ri~ e' 
cambial s6bre aS"empresa~ 
privadas. ,.. . , 

(C'rlada em virtUdE da anrova· 
QllÔ: em" 2~8':1963 'di)' RêiiueNnien~ 
to n'" 531~63. da' Senad01 qouvea 
VIeira> ..... ' ! .:"j + I 

t5 MEMBROS) 

,uma 
Membros - Parttdol 

Fontana' (pres1dente) - PSD , 
José Fell C1aDo \V1Ce·Pres1dente) ":'" 
'~D . r "1' .. -::-

José Ermirlo '<Re4>tot _ PTB 
, .... ..., •.• , t ~ ... ~".... .... .. ..,." 

\ ~4~\~n~ Fr~~~~ -
Aurélio ViaIlDa -
se~ ta'COes ~ J 

1l1?t'! 
Pequenas '.- .' , 

Repro
.')1 

r.9mis§~o Par!am~!n\'lr !!e In
qu~ritº l\ªra av,~r\!lu.~r. a 
àquisiQM.· Il~lp q9.y.~r.n9 fe
rt?r!\1 rt\l,§ ~mVº& de. coneg§
cionária~ de servicos públi-· 
t It)tHJ' fr~:, :',: ·~ ... I' ,t"t 1 :11~1.J J 
cos e sôbre a importação de 
Chapas de aço para' ª- çQtf1-
panhia· Siderúrgica Nacional. 

·tnL, .• 

,§ Mli;l\m~9f!! 

\?r\~~~ ?e~~ Resol,-\~~ ~~ u-i~' 
Membros _ po.rtid08 

.... ' 
JetferSOl' de ! .. gular - ~SD 

Lêlte Neto \PtOSldente) - 1'51) 
~ T'I~~ 

N~~p M~ç,~la~ - ~ 
JoãO _ Agr1lJino (Relator) - UDN 

JOSaphat Marinho - Peauenas' Re-
presenta0'" e.i:'''' ... ~~,~ ..... 

Comissão ~~pe?i~1 P,~~~ ~ ~~tl!
do ~R~ e.tei!~~ ~í\ Irl!%~O ~ 
da política tribufá~ia e cam
biai sôbre as erriprêsas pri· 

,~'I ._~ ~ !t~, ".......... ~-

va~~~ . .~, 
(crtada em fJfrf.uãe da !Zprova· 

çdo. em· 2,8:lf:6S. dc..' Re~qui!timeli .. 
to n< 53)-63. do.~(. ~ena4<l' 'lJ<\u-
véa Ví~ra) . , 

r' - " 

15 MEl\!BRr--, 

Me.~~~C?8 ~ fatt~~o~ 
f «11-0 Fontana. (~reslqente\ _ P3D. 
José FeUc1ano 'Vlce~presléIente·)-::' 

?SD .• ~' " \ • I \ r·· ,,,u·/ i.., ~. 

JOSé ErmfIlo (Relator) - PTB4 

Adolpho Franco '"' UDN. 
Aurélio /1c.nna -I pequenas Repre .. 

~e.ptaç'~êF.: ,:' '. ''':1;'.'' . 

Comissão Espeoial para efetuar 
t> .. ' I;"" ~ ... ' - '.' •• _ '1 .~ 

olevantaníento da produção 
,r"'·' " 11' "1 l , 

mineral do pais à estudar os 
d',-l't~1 J. ,,1;: ri" .. " t' ,:'-ir!.!' \ 

meios capazes ~~ p'g~~i~ilitar 
a ~4~ i!1qll~lriªIi~~~ªq 

(Criada em tnrtudp da aprova
ç4o. em' 18~9·1961. sessão eztraor

.dinâriii, dó Ret71Jer1mén1t:· n~ -r~5 
de 11:163, do Sr" Senado,' JÔS6 Er-
"fI-irto) >, ", ' ":"~": ;1':'" 

(9 MEMBROS) 
, -'" .. -. 

M em!1ros - partidos 

JOSé FéUclabo .... PSO~' 
AtOlo Fontana - PSD. 
Eu:;;ênf,o Buros - ~-? 

{~ ~mt:i,~ fRe{~tor~ - P~ . 
B~zerfB N~!O '"":' m· 
Melo Br!l.~(\ - rf~· 
Lopes c da CoaI' - UDN. 
f .f\.j ••. -: .. f< •• i~, ';~, 
M:il~n Campus - Pre.sid€ .Uia 

UDN:'n' ,..... '. . ~11 

. JUl10 Leite - Vlce-: PreSidente _ 
?~ -!~e!la~' R'epr~.septaçfles"· 
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TRECHO DO :i:>rScuR.sO PRONUN
CIADO PELO SÉNHOR SENADOR 
VIVALDO LIMA ,NA SESSãO DE 
24 DE JANEIRO DE 1964, QUE SE 
~P.oDUZ POR TER SAíDO 
.;co,,! ... ,OORREÇÃO. 

o SR. VIVALDO LIMA - o apar
tt' de um cultor de Direito, ins,fl't9 
nestas m:nhas palavras, realmente 
dá-lhe mais fôrça. E o testemunho 
de um h<lmem t'ambém dedicado às 
coisas do Direito, um dos seus ex
po~ntes mais notáveis, reconhecido 
pela prõrrie. Pátria e que ne.<:ta, Casa 
tão biri1!umtement;.e se tem h:wido 
Aloys;o de Carvalho enriqu~e est.as 
palavras de saudade. num dos mais 
bel{)s e oportuno.s testemunhos que 
desejaria para continuar tudo aquilo 
qUe acabei de pronUllciar, sem qual
Quer exagêro. Agradeço EI. V. Exa. 

ATAS DAS COMISSõES 

Comissão Parlamentar de 
Inquérito 00 D. C. T . 

ATA DA 11' REUNIÃO REAI,IZADA 
EM 16 DE D~EMBRO DE 1963 

DiARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção li) Janeiro de 1964 227 
~~-=====~==~~ 

N.ada mais havendo a tÍaÚtr, <> Se
nhor. presidepte, às. d,Qze horas e qua
renta minutos, encerra. a presente 
t"euniá:o e, parã ccms~r. eU, .] . . Ney 
Passos Dantas, Sccr~tário da Com~
são la1o'rei a p.resente ata, que" uma 
vez lida e aprov;lda, será assinad,a pe_ 
lo Senhor Presiden te. 
ANEXO A ATA DA 11' REUNIAO 

REALIZADA NO DIA 16 DE DE
ZEMBRO DE 1963 AS lO,OLiORAS 

PUBLlCAÇAO AUTtlRlZADA PELO 
e,ENHOR PRESIDENTE DA 

Pr,e.sidente: Senador Wilson Gon
çalves 

Est>à.s transações podem ser qualifi- 1 'J SR. EURICO REZENDE -
cadas _çoroo freqüentes, esporádi~as O\l' M~ recorda-s.e da gestão d<l Cmonel 
permanentes? Gustavo? 

O SR. pEDRO J{)S~ tOFREDO - O SR. PEDRO, JOSl1: LOFREDQ 
Mais esporádicas.· - Sim. 

O SR. EURICO REZENDE - (di- O SR. E"'clRICO REZENDE 
tando tIo Secretario). _ (DitandÇl): 

"Que ditas transações são. re:l- "que, n::o se recorda, no mo .. 
]izadas esporàdicamente"; l mento, do nome do DIretor Geral 
~s transações que o Senhor ale- do D, C, T" quandO, com esta 

ga fazer com~ o De'! são precedidas Repartição. o dopoente inic:ou 
d-e concorrêncja pública ou de coleta suas operações comerciais, lem .. 
de preços? brando-se, porém, dil ; ub.stituiçã.o, 

O SR. PEDRO .rOSl!! LOFR.EDO no referido cargo, do Cel. um-
Das duas formas, . tavo Borges"; 

O SR, EURICO: REZENDE - QUal.; C Senhor tinha ,.t:elações de amizaje 
a Que predomina'? 'com o Cel. Gustavo 'Borges? 

Relator: Senador Eurko Rezende O SR.. pEDRO JOS:e LOFR~ O SR. PEDRO JOSÉ LOFREDQ 
(Tomada do depoimento do Jenhol' A de maior vulto é sempre de con- - Llgeiras, 

Pedro José Lofredo) corrência púbLica. E O SR. EURICO REZENDE 
O SR. PRESIDE!NTE _ Está. aber- O ·SR. EURICO REZENDE - Rela:;õe.s de a.m zade lig'eiras ou CQ. 

ta a reunião da ComiBsão Parlamen. quanto ao número? nhecimento ligeiro? 
tal' de Inquérito do D"C.T. O SR. PEDRO J"OS"f: LOFREDO O s..~. PEDRO lOS!!: LOFREDO 

São pouca.s as de coleta de preços. t - .... Conh~cjmentn l;geiro. 
O Senhor E,ecretário· vai procejer O .. SR. EURICO REZENDE O SR, EURICO REZENDE 

à leitura da.s atas da penúltima e da ,Ditando): E CJm relação ao Cel. Dagl:XJerto Ro· 
ultima reunião, drigues? 

O SR. PRÊSíDENTÉ _ ,Lê 9..<; " .. ,Qj1e .referidJs tran~açõe~ são O S3. PEnSO JO:3Ê LOFREDO 
precedidas ora por concorrenc.a - Eu o vi uma ou duas vêzE'~. Não 

atas da penúltima e. da última, reu- pública, ora pelo si, tema de, col~. pos;o pr'Ecisur se foi uma ou dua.s 
nião, as quais são aprovadas sem 'ie- ta de preços, sendo que o pmne1- "í.es, 
bates) . ro tipo, tanto pelo numero cDmO O SR. EURICO REZENDE 

SR RESIDE TE S· P. pelo significado finanteiro predo- (Ditando): 
Aos deze.ssels dias d::> mês de dezem- O .. , P N, -. r, . . e~ ...... 'n"'.. "C] G -' B 

d Jose" "Iredo s -' a- a com .. ,.. ... qu~, COm o- e, U'~ e.'.'~ oro bro do ano de mil novecentos e ses- 1'0 .LN ,ua po.::lÇ o o - Tô·:n .. es' -•. as f,'r'mo', '.nenci(lnadas .por 
nt t • à ti h as Sal -- pal'ece1' nesta Comissão de Inquérito -","", "" C T ge~, teve "co;lhecimento li<;teiro' se a e res, s ez 01' ,na . a ~ V. S'. te'm t.··.,o rclaço.-s oom o D. , , e reJa','vom nte nA Co] C'"C 

Co . - d F'n as dA S nad F ~ result,ante de deliberação do Senu~.... , l>.. e· "V L. 'O,.,' missao e l~ anç v e o. e- de concorrência e coletas de preço:.. berto Rodrigues, "v·u-o ayena, 
d J b 'd- el. d S~l do para apurar irregulari-dades. de- . era, S:l a presl en o'""u lar ou, apenas, alg'Jmas.· uma QU duas vêzes", 
Senador Wilson Gcnç.alves. p.res'dente. nunciadas como existentes no D.C,T. O SR.' P11":D".O JO".'~ LOFRED, . O v__ • d' • • • ~ 1:" ,~J:'.< _ .!:aSSa unica. VEZ Oll es..'as ua; veze~ 
Preen[e3 ChS Senhores Senadores Be· - assemelha-se à de testeniunha. A _ Com exceea-o .da Cl·'. ~m p".s- ,... I i C D 

] . '\ ".DV '" em que o ~en l~r v U o ej ago, 
zerra Neto" Jefferson de Aguiar, João el. que regula- o funclonalduen;o das otr, as demais têm operado cO:'ll o berto Rodrigues foi no gab!n te? 
Agripino, Atllb Fontana" L~te Neto e c.om.ssões Parlamentares e tnqué- D, C. T. . O SR. PEJ:;RO JO,s!!: N.i'1-{.!!DC 
Eurico Re~ende, reune-se a Comissão rito, diz que Se aplica, neste caso; o . O SR, EURICO REZENDE - _ FoI .. s,m Sr, 
Parlamentar de Inquérito, criada peIO'l Código de Processo Penal. De forma (Ditanda ao Secretário): I O SR. EURICO REZENDE _ 
aprovação da. Resolu~,Q. n9 32, de que V, S~, na introdução dõ seu de- "" ,que, excetu8.da a C:om~a- No gabinete dêIe? 
1963, paro. tomada de d~poi:nent::l do :Doimento deve ser advert...'do do de- nhia .B~m Pastor, aj demals ~em fi O SR, PEDRO JOSli: LOFRIillC 
Senhor Pedro José Lofredo, Industrial. ver cívico de dizer a verdade. e sQ- operado dent.ro da. relação men- - Sim, 
estabeleddo à Rua São Bento n9 11 mente o que fôr verdadeiro Ou pe- cion~ll!a ur.::te d6p',::m.:utJ com o O SR. EURICO REZENDE _ 
na c'dade do Rio de Janeiro, Estado dicto, . D,e .r' .. ';. Converruam? 
da Guanabara, Está. com a palayra, portanto, o no- Q.u.ai,s são as mercadorias ou .se1'- O SR. PEDRO JOsrt LOFREDO 

Delxam de comparecer, por c.au~a t· br~ Senador El:l'l~O Rezende, como viçcs objetos dessas oonc'Jrrências e -- co. nversa.mcs. Fui lenldo lá pa!o 
justific'lda, os Senbores Senadores Re~ator da ~omlS.sao.~...... dessas cGleta de preçüs, ! Dqmtado Cri.santo Mo!'eira da Rov 
AuréI:o Vianna, Ar.tur Vil'gilio, Daniel O SR. EU~CO R!!!ZENuE - Se- O SR., PBDRO JO.s~ LOFRItiDO t 'l3. 
KrieJIer JüU(J Le't.e e Melo Brava. nho~ .Pedro José Lofredo. pe12 .. sua -:- De uma forma geral são .sacos para i O SR, EUIÜOO REZENDE _ 

E' lida. aprovada e assi,nad'l a ata qual~pcação vejo qUe V, EX!). é cO-, corrcspCndt1ncia, ma-W::-i~] de cünsu: j ~dita) : 
da reun~ã~ anterior, mercmnte, Come\,o, portanto, per-j mo habitual ,"lu.' Corre,ex:; e roupa..:. 1 "üue esclarecendo, a única v,ez 

O Senhor Presidente, abrindo os ~un.tando, a. V. Sil .qual a ~ir .. m. a ou OfJla ca.rte·;,[tt,. e .:nensage.[Of~, '''''' /i ou nã~ duas V.êzes que teve con .. 
trabalhos, fêz ver ao inqui.rinte, nUl1J.R I fIrmas. smgl!!ares ou coletlVss., das. O sa. .EURIcO RE2'.END.i!i - ta.cto com o Cel. Dagoberto Ra .. 
erlvertênhia, Que a sua posiçilo nes,s,a qua1s V, S!l é titular 0}1 partii!itJ.:mte. , ditando); _.' drig~le.s, fQl no knb:nete dàste; 
Comissão assemelha-se a de teste- O SB-. PEDRO JOSÉ LO;FREOO - : "" ,q~ie, ~€; modo geral. Cl:?(lEtl~ Foi levado 14 as duas· vêzes, ou UfiR. 
munha, tendo o mesm:), portanto, o Sou tituleir, presidente, da Comp3.nhia tui c.bJc;..o. daquelas tr:l'1.l';Of:·S o I vez só? 
dever cívico de dizer a verdade e, de 'l'e-cl~cs Bom pq.iitor. cuja" fábrica forn9,:;õn}en.'Q de ~aços pai.'~ cor· O SIL PEDRO JOSf.: LOFREDO 
em seguid3, crn~e a p9Javra ao_ Se 4 fica na. Rua São Miguel, 783; tam- resp·)lH.1el ela, mate;l'lal de co~su- _ Faz d(}~ a.nos e pouco, não pos~ 
nhor S&no.dor ,Eu~.co Rezen,de, ~~J~.. bém s:ou Presidente da,. firma "Cru- mo usual e roupas pa:'3, carteIras so prec'rar certo. 
tOr para dar miClo a SUa l.nQumçao Z3.dt}r", !ndústriàs e Confec"çõ'es 80- e men;<;a.g:-airos"; . O SR. EURliCO REZENDE ~ 
a. testemunha .lesta oportul1ldade ar .. I eiedüde Anônima, estabelecida à Rua A.3 .sUas fnrl1as podem ser con.:3l<le- (dita): 
rolad'J., .. ! c5a Cande!áría, 85; Sou acionista· da ra<ias, d~ mpào geral, como as c0t?u- "em uma das vêzes, pelo me ... 

CC!m a palavra, o Senhor ~e?adül. I Porlido Maia. Comércio e Indústria. mente vitoriOSas, quer pas eon~or~en: no.s, foi levado pelo então DePU .. 
Eunco Rezende, faz uma SBI!'le de S. A" estabelecida, à Rua São Ben- eias, quer nas concor.renC!as publlOO;), tado Crisanto Moreira da Rocha",' 
perguntas ao depoente, I' t 11· Lo'· t bé i quer na coletas de preços. P S f' d·· • O SenhOr RelatQr dá. par term~n~_ ~', - .Ja, e am m S?u ac 0- O SR PEDRO JOS~ LOF'REDO arque o . r, 01 con, JZldo p?lo 
da suas indagaçõe." a testemunha de n~la da. FlI'l!la, Jorge PereIra, Co- _ ~ão. ' DeP?utado Cflsan~o. Morelra ~a Ro. 
tudo o qUe. ela sabe a P,!'opósito de, ~ercio e Indust~la, S. A., estabele- O SR. EURICO REZENDE cha, Qual o obJetlVo ,do as".eSSOla-
detelminados fatos ocorrido;: no D!?-' Cld~9: Av, o PresIdente Vargas núme- Pelas ~tatísticas que V, S~ possa ter menta do Deputado C"nsant-o? 
pRrtament<l d03 Correios e Telêg-i:aí03 ro - 9· andar. predominam Qutras ou a de V, ,S~â O SR, PEDRO JOSJt LOPR:eDO 
e, pelo E,Bnhor Presidente, é dada a O SoR. EURICO REZENDE _ (Di. O SR. PEDRO JOSl1: LOPRH:DO - O objetivo er[l.que o Diretor q1J"a 
palavra ao Senhor Sen-ador Jetfer.~on tado) _ Outras firmas predominam. antecedeu o atual do materia1 me 
de Aguiar que passa a interrogar o O SR. EURICO REZENDE - hav:a recusado uma mercadoria e 
d ~ Que o declarante é Presidente da d t· . ) '] h enoen.e, Companhia de Tecidos Bom. Pas- (Ditan o ao Secre ano: queT2Rm anu ar os empen os. 

No decorrer 40.0:; trabalhos, em re_ tor e da Companhia. Industrial e "que, estatisticamente, ~ fir- O SR EURLCO REZENDE 
posta a uma pergunta. d,o Senho,r Se- Comercial Couraoadús e Cruzador mas !epr<=;.sentactas pe}o. d.ecla.ran- (dia 29 Secre~ário)' 
nador Jefferson de Agmat, () Senhor Indústrja de Confecções 5, A" te nao !.iao a..s b.eneflClaoas pela L. 

Pedro José LOfrC'do, apresenta, espon_ com enderêcos à Rua S, Miguel, concorrêp.cia, e ~!etas. de pre- "que a c'rcuIIstâncla de ter ido 
tane-amente dois documentos relacio- 783, 'Elua São Bento, 11 e R\1a da Ç02, de vez que oueras f.rmas es~ o declarante 
nadOs com 'o fornecimento ao Depv- Cande!âria, 85. resnectivamente: tranhas às atividades do c'espacho u, •. à presença do Coronel Da ... 
J)arta,;mento do~ Correjos e TeléQ:rafos aue é ~ciõnista de Borlido MsJa, C<?nstitu~m o. maior !lÚIne,ro das goberto Rodrigues, na comp:;!nhia. 
de Sacos de Lona, E, a requerim':!n_ C.ia. Indústria S. A., a Rua Sã·o que efetuam as referIdas transa- do ent.ão Deputado erisanto Mo-
to do E,~nhol" senad-or J€ffers-cn de BeI1to n9 11. lcia e Jorge pereira., ções"; l'e:ra. da. Rocha" decorreu do fato 
Aguiar,. dêferido pelo Senhor Pr~sl- ComérciO Indlj~tri8 S A com Quais são as ruas relaçõe.s com o de h.âver O Diretor do Material 
dente, Os citados dOcumentes são ,<;pde à Àv. P~esidenfe Vargas, Coronel Dagoberto e V. ]!xl. referju do neT. que antecedeu ao atu'11 
juntado., aos 2.Ut08 do processo, 294, 9? and?r": ~ue. há cinco ano:; inicl.ou sua ativi- titular do cargo, criado emb:':l,r~-

030 debates trllV\1dos na prese-r.te sd ade nOO"" concorre·ne,·o. e coletas ço à awitação de merea-dor.i~3 De e qu;;.ndo o Senhor transacÍo-"""'" ~ f' d d f reunião foram gravado e taquigrafp.- na com o OC'T? de preço, portanto, no tem:w do Co- orneCl as .por uma as rmas 
·do, E, o depoimento, t.omado a t;êr" roneI Borges. do declarante," 
mo foi aS3inado pelo Senhor Presi- O SR. PEDRO J'OSl'l: LOFREDO - O SR. PEDRO JOSlt LOFREDO O Deputad-o Crisanto Moreira da 

. dente, pdo Senhor Relator, pelo ,Se- Há cinco anos, mais ou meDOS. _ Anteriormente. Rocha era. autoridade no DeT, ou 
nhor Depoente e pelo Secr.et.ário da O SR. EURICO REZENDE _ (df- O SR, EUIUCO REZENDE _ u. t ';"0 pes·sQal. íntimo do Coronel Da~ 
Com~são > As notas taauio-ráfícas. tando). Quem era o Diretor qua.1.jo V. S!l goherto Rodrigues, de modo a que 
por determinação do g~mhor Pre.sl- "Que, arproximadamente. há. começou? pudesse_ exerc~r os seus bons o.ficios 
dente. seTão publicada." como parte clnCf) anos, transaciona. com o O SR. PEDao JOSlt LOF'REDO no sentido de ser afastado aquêle 
integrante da presente ata. nc:'T": - Não me re.cord-o. embaraço? 



223 Q"",a-fefra 29 DIÁRIO DO CONCRESSO NACIONAL (Seção 11) Janeiro de 1964 
--~~~~===-====-=~==----~-=~-=~--=-=-~==--====~~~ 

Nã-o tenho outras Firmas a.l~m O SR. PRESIDENTE - As saca.,> o SR. PEDa,..? LOFREDQ -! mas, como se processam essaS toma. .. 
~V;} C.:.i:',' ,'U'P., q,',' Eó1J.nho niio se- d3 ~ es.sa.s coletas de preço? 
:~ re~_J :10, ónt.1o, p.Gc'l!'e. um 'lffii-' O SR. PEDRO JOS~ LOF1REDO 
) Co::eum... _ gr,r...s sã.o afixacLas num quadro 

dessa. do D.C.T. sã-o com. lonas adquiri-

O ~. ".!'\."Íl}R EURICO R,E,"ZENDE nos Correios, julgo eu, porque VOU 

"::;'l,2 c.Juh?ccndo as- relações O SR. EUR.tCO REZENDE -
_ (:1J'3.:1(101 - . I muito pouco aos Correlos. 

(il' 3!1L:-'-J.d{' exis'e.l1i!S ent,re o :'8_ N110 são publica.das na _ impre:nsa? 
f2.::l0 D'PU:2do e O Cornnel Da- O SR. PEDRO JOSE LQF'REDO 
n("','~~H) R d~i~Ü-ê..<j. p('Q \1 ~\ luteI- - Eh\.S são pUblicadas- num boletim 
f~:[~n2:a d3.qu~h. flprn9s com a de conconéncia pública, 
f n::tl!d~rle de Ler aGe.s~o ao Ga~ O SR. EURICO REZ~DE -
binE'te do D:"'c or-G:ô.ral do ocr, BOletim? ' 
p::: s. s::m e.3,S'1 innúência talvez O SR, PEDRO JOSÉ LOF'REDO 
fô.:s~ ~mpo.<;~ível oa dêm(lrado o - S:m. Boletim Informativo de Con~ 
rê'í'e!';do ace: EQ. COl'r~ncja pública, que cire'lla no R{} 

.:31'. Pe::lro LO{:'{'~do, em que con,,;s- .de Janeiro. 
u· e de ql.1? dõ':'j','Ol1 o e-mbal'ilçO ofe- - O SR. EURICO REZ:&"\fDE -

: :-cido D~;O D:!'e;or do' l\,IBterial? E' de circuloação l'etl'ita ao Gmbiente 
Qual, . Na a- n1erca(bria? comercial. melhor dizendo, aos assi-
O SR PEDRO LC>FREDO nantes oU é de venda, pública c di-

_ Era S3 :os pR~'a e0:'espondência. VUl~(lção coletiva? 
\ co~'tllra em \.~.?Z rl~ estl1r a um ce~'l, O SR. PEDRO. JOSf: LOFUEDO 
!me'tro. est.ava â me o ceutimetl'O --! Ele é reStr.to aos .a~sínanCes do 
o JU1ar ílldic~do, ,Boletim. 

O SENEOR EUR!.CO REZENDE I O SR. EURICO REZENDE -
(D'.'_flndo) A divulgação é feita ·at·ravés de edi. 

"que o embar:1ço. mencionado I t8'S afixados no D. C, T. e divuIga
n:'3te depoimento, oferecido pelo dos, também, ne.sse bc!e,im? 
D!l'etor do .L~ia:er:al do DeT, re~ I! O SR, PE!DRO JOSE LOFREDO 
B~tl~{lU di) bl.o de estarem o-s sa~, _ NessE' boletim infotmativo, 
C,:)<i '.p3-:·a .c3l're~pondência, obje'o O SR. EURliCO REZE::NDE -
de cOllcorrê!1c!a pút!iC3:. com a O 81'. não se lemhra de o Diá"io Oli
l:nhá ele cost'll'R de.slo-cada. doa eial ter publicado, e,. tamWm em al~ 
e .pecifica.ção. isto é, COm um gum jo!'nal da impret'..s~ livre? 
a.fnsta,rn:>nto de- Te"o í:ênt1met.ro. O SR. PEDRO JOSg LOFR]."!JO 
q~ando o enrome-ndado deveria _ Não não. 
ser d,:> um cent.lmetro:'· O SR. EURICO REZENDE -

OS", ,fêz af! re::Jamacôes ae) Co- (dit~mdo). 
';}neJ Dél'!'0bed . ., 'R.odrigues e o que "Que a chamada. pal'a a coleta 
;o~'-11tr~tl disso? de preços referida ne.::.se men-
O SR PP;DRO LOFREDO clonado oflpo:mento . fie opera. 

'le m"lndou que eu f z~.sse por es- ah'3vés de um qtUldro afixado no 
:oito a re;:1Rmaçho a.pres(~YüHndo as D.C.T,"· . 
"1eSm~l;-; ra7õ~>" e. d-E'~orridos algllO' 
les~~, fui fl,.u':c\ri?ado a· retirar li 
Jel'c[!dr,ria:. t'e:ostwá-Ia e en~regá-
1.- n')Y?-mtl1!~'. 

O SICNHOR EURICO REZENDE 
(Ditando) , 

"que" apr€SentadH a nclama
(,'3.0. o Cel DU-1"Dbel'to Rodrigues 
respondeu ao dei?!arante qu-e a 
traduzisse por e.sct'i;o O q·le. feito 
peJ-o dC'vce-ntc resultou em que 
fi 1Q;1lUS meses depo:~ o declaran
te retiras.';e a re.Ferida mei'cadQ1.'Hl 

a reC:Osturfis.se na forma da e5-
pé'.~jf!(:ar,?o, sendo. então,. aceita 
pr.:o Dcr:'· 

O Sr rece!:l::m. logo depO:s que eu
tre!ou a m~rca.dol' a rec~l::ieu o dinhei
ro oa Ie-,OU muito tempo? 

O. SIl. PPDaO L0FREDO 
Levei um ano e rneio, 

O SE:-:1H()'R gURICO REZENDE 
_ Qaer d;'w:: que a ida do- Deputado 
Gri.~an;o de Mil'anda Rocha Junto 
com V, sa à pre,senç:l do Ccli Da
'{o})?rtO Rodr:g"leS pj,orou a- Siitua~ 
çá-o? 

O SR: PEDRO LOFR.EDO 
_ A id Cêle era ::.oment-í' para ex
tlor c.1: rnell~ mú:.i';os. nada era como 
fa to!' de- I'ei!cber, 

O ~ENHOR IroRICO REZENDE 
ID:t«mdo} , 

'·qile. entregue R mel'ca.dGrl.a 
11"3- condiçóe::: l'etro referlda.s, o 
DCT. levou ainda. .. cê-rca de um 
ano" , 

O SR. PEDRO JOS~ LOFREDO 
_ Um a!lQ e meiO, 

O SR. EURlCO REZE!<DE -
(ditando) - . 

"um :'1.110 e melo prtra. efetuar 

,~gora, o BO"etim ptlbl:ra o quadro 
todo ou faz referência que está no 
D.C,T. o quadro? 

O SR. pF.DRO JOS';; LOFREDO 
_ No quadro há a coleta. e Os fun· 
cioná·dO-5- vão e cD1_:am do qua-drlJ 

-:> SR. EU.':l.ICO REZENDE (dI-
t.<:ndO'l ç 

E com ·as re::pectivas referên
Cias n'.un Boletim Comercial In
formativo que cLl'cula entre os 
assinallt·':'1 : \ 

O SI,;NHOR EURICO REZENDE 
(DItandQ) 

", .. que.. nem a Imprensa. Ofi .. 
c'aI, nem o;.; órgão.<; da Imprensa 
partieular divulgam os assuntoo 
relacionados com as coletas de 
precos. 

V. Sa. tem tran.sa.çõel também 
com ou~ras repartições, aiem do D. 
('l. T.? 

O SR.· PEDRO JOSÉ I.oFREDO 
_ Tenho. . 

O SENHOR EUR.ICO REZENDE 
_ E com relaçã-o a ~ssa::: nU .tras t'e· 
parttções' os edit.ais de .co~et·a· de pre ... 
Gf)s têin divulgação mais !>.!Ilpla? 

O SR. PEDRO JOS" LOP'REDO 
A mesm,l coisa. 
O SENBOR EURICO REZE~rnE 
(Ditando) 

"'" que as fli·mn..o;. do decla .. 
rante tran.s.3chma-m. tl'l..mbém, 
cem nut;j'as rc:partlções públicas, 
é_ a ês.<;e r~s?elto o s.\ste,ma de 
coleta de preços é o mesmo qlie 
vjgora no Que COl1cerne ao D. 

·C. T. . 
Sr, Pl'es'd(!nte, nada maEs B. per

guntar. peço a V.' Exa. que dê a 
palt-:1':·:\· ao nobl'e Senador Jefú'er ... 
Bon de Ag'líar. 

o SR. JEFFERSON DE AGUIAR das? ••• 
- No edifício da Rua São Bento 11 O SR. EURICO REZENDE 
não há outras tF'i1rmas, a~m das A pergunta inicial do Senador Jet~ 
que pertencem a V. Sa,? ferson de Aguiar ... O dep-oentt:- e 

o SENHOR EURICO REZENDE distribuil'dor, aliâs o maior, deSsa !ir
- Funciona alí, também um Escri- ma São Paulo Alpargatas. O E·eno
t6r'o da Companhia de Tecidos Bom dor. Jefferson de Aguiar perguntou 
Pastor. se a distribuição é t"eita. por êle pes-

(Ditando) . soalmente 011 por int-ermédio das fh'· 
O SE..lTIIOR EURICO REZENDE mas e êle 'l'('spondeu das' fmnas. 

", .. que, além das Firmas men. O SR. EURICO REZENDE 
cionadas, não tem sede à Rua ,Dllanc \ 
São Bento n 9 11, nenhuma, outra '" "qae dita distribniçãQ é fei_ 
Firma valendo, porém, esclarecer ta. não direta ou pe<>-:walmente pe-
que no referido enderêço existe 10 declarante, mas por in lerme-
o E.'>Cl'itól'io da. Compa.nhia de dia das firmas qUe repl'e.smt.a e 
Tecidos Bom Pastor, da qual o das quais é t.itular:, G.'Ut' o s3p.o 
depoente é Presidente". de lona, objeto das t,t'ansaçô::s no 

o SR, JEFFERSON DE AGUIAR depoentl" com o D.C.T. :o:ão (10· 
- Que pllrticipaçãQ t€.ffi, direta 'lU . tidos através do, Cotonil!Cl,)S 
indiretament.e, Ou relações pes.'iOalS N. S. da.'3- Remédios e AssUllçao, 
que mantém com 0.<:; Diretores ou aelo- e, ver. pOr outra, utilizando o p~o_ 
nistas das segltintes firmas: J, Tor- duto "Locomot.i\'a'·· 
quato 8.: Cia. Ltda .• Indústria e 00- O SR, JEFFEl{.SON' DF. AGUIAR 
mél'C'lo Rooll Lt.da .• Cvrcão Cartiim _ N3s concm'fênc:a;:;, mio hâ especl_ 
Socied~de Anônima; ISEt, Cvmércu; flcação pura o fmnecimento dos C'l.-

e Indústria Ltdn.? co.:; de lona: .Rrgma, fios, .. ,.? 
O SR. PEDR9 ,rOS~ LOFREDO - O ~,R. PEDRO JOSÉ LOFREDO _ 

N_ã~ as conheço. . _ .Ha, sim, , 
O SR. JEFFERSON DE AGUfAR O . SR. EURrcO REZENDE 

- .,. Albino castro Comércio < ln- ConconenC'ia ou co.eta de pl cço~? 
'dústna. S. A.? O SR. JEli'FERSON DE AGUIAR 

O SR. P~DRO JOSl1: LOIo'REDO - - coul'o1'rêucia, colela de p,'eço, 
SOu ami.g{) peso .soaI do tlLular !la ,vrn-!. -o .sR. PEDRO JOSÉ' LOFRIillJO _ 
te anos. . . Há- UnJa' especiflcaçã-c do DCT. 

. O SR. JEFFERSON AGUIAR _ O SR. EURICO REZENDE -
Onde tem sede Ci:iSa. firma? (Dda) 

O SR; PEDRO JOSlt LOFREDO "que, tanto nas conoorrê!]e:~s. 
Rua Teófilo Qttoni n? 36 ou 40. como nas coletas (te preço, fao 

Q SR. JEFl"ERSON 'AGUiAR - esCipul<lda.s e~pecJ!icaçõ:::s. oorxa-
E a \Jia. Indústri.a e Comércio Luco- das pelo propTlo DO'1', dent.re a,) 
motiva? quais .18 qUe se refp,l'e à larg:lr~~' 

O SR, PEDRO JOSlt LOFRroO - e comprimento dos sacos, ntém-
Não existe "Locomotiva"; I.ocomoti- da. posIção das l'e~·pectivn.s' !u3~ 
va. é a ma.rca da S. paulo Alpal'ga- turas;" 
aos. SOU seu distribuidor e o maior O SR. JEFFERSON DE AGUIAP.. 
frguês, . - Os prOdutos "Nossa Senhc!'o 10s 

O SR. EURICO REZ&"~-oE - (dl- Remédrn", ·'As.'mmpç-tio" e "Loc;)-
tando). ..' , ~ , I motiva" são iguah;'! 

.I'QUP desconhece a eXIstel1~la O .e,R.. PEDRO JOSÉ i.-oPREDO __ 
das ftrmas, J: TOl'QUatg ~ Cla. Simfkires. A lona Qoedece a uma. 
Ltda. Ind11Stl'la Me Com.erei0. RO: cla~slflca.Ça.o int.ernacio!la.l. Eviden'.i€_ 
nald Ltda. Corçao Cardlm S. A.. t . t t'·,· L 
e ISEL comércio e In::iústl'ia Li- men 8, (Illem ~nl uma laça0 me ' )1' 

mitada: relacionsdas na' pergunta prodU~ Um artIgo me~hor,. d~ melT,?1' 
do Senador J'efferson de Aguiar; aSpeCl(), Mas aS t.re3 fabnc::.s ,ao 
que. 'por~m, conhece a firma Albi- 19UBI:S. ruuto que as. lona~ sa!) co-, 
no Ca~tro. Comércio e Ind(li;trfa n~ecld.as pOl' uma. nome!1clatl1nt ~e 
S. A" de cujo tltular, Sr. João llumel'Oi. A Ic-na dez poutos, da ~ao 
Martins Freire. o dp.clal·ante é PaulOw Alpal'g3tas. obed~ce fi um t)po 
amip.;o, ha cêrva de vinte anos; de fio ig 11al ao da As..s~lmpçâo. E' ln-

." Que, relativamente, à fi r- Cernaclom{l !!te. 
mo"·;.. . O SR, EUR1CO R8ZENDE :.-

Qual e a flrmf? (Dltco 
O SR. JEFFER80~ AGUIAR. -

É a firma fabricante da lona "loco- "qUE' o:; P!.'O':llltO.'i d03 cO~f}tLfi-
motiva". isto é, a São Pa'_l~o tüpar.,. cios mene:o[U-tdos n~.'>te depoimp,n .. 
gat,a<:. da Qual êle é o maior distrl- to ~ão c~rac~e-rj~A.do3. p~la : 
buldor I lhd.nr.~a. mesmo porque obedece:.! 

O SR, mRICO REZENDE -, (di {l lima e.~.pe;Jiticaçtto intel'mv.:io~ 
lando (/0 Se(~ret.ár-t(J): naJ. de acól'do ct.'m uma nl101?tl-

u .•• au!?, t'elf!:ti,,~m.entF' à fir""fl clat:ura de L.,mer(ls. va:'jando 
Sã', Paulo AIDarp'~t.RS. f:llJrlca.n- 3p~'hH., na sua QlJalidade, o ,pe 
tI" ria lona lUE!'Nl "llV'nmot.ív~". (] se (~Xprlme por lima menor oa 
df'r-l~rClr+e P 11m 1"1. seus ~i&t!'i.~ llH>.H1ur fiar;ãu;" 
b'l\dor!;'~ """, Ql" ?\lfl!" n rnt'}wr,. O SR .• lEF1:'-''l<~RSON DE AePJT/H!-

O SR. JEF'F'F.!tSON AGUTAR - - n p:'e~'o dcn; três pl'Ocluto.'3 e ,di'n
tle di.s.fcrilJlli, pe,<;.'Ooa!mf'.tte, QU umu t.ic.'O'! 
da . .::.' f1-rn!R."? ~ O ~',R PEDRO JOSIt LOFREDO -

O sn pF.nR0 .T0~f:~ l,oFT{FDO - Qml-"'e ldênt.lco. 
As m1nh*' firm!><' " l1'lP "a'n"l"fl\11 e O SR. JgFF'ERSO~ DE AGUL\!-\ 
"evE'ndt'm ''''lt'íl São Paulo Alp!'tl'grt- _ Qual lo a d!ferença? 
t!'I.<:~ tr·:m~formar O .e.R, PF.nRO JOSÉ r.,oF'REOO 

O SR. ,T?Fl<'F.qR('r"! 6,CHTll\R. - E' tninima; e 2 ou 3% no valor. 
()~ .t:::;l.rOg de lo!1!'ls dn D.C.T. ,,5,0 O ~m EURICO REZENDE 
fabricado.'; (!'llTI l{'~[I'l "locomol-;"fi"'''? (Dot.al 

o respectivo pagamento". 
Dl'. Lofredo, quanto a concorrên

ela publica, todos nós sabemos como 
se processa. porque previ.'3ta q'lulifl
caàamente no Código de Contablli. 
dade~ ATora. com relação a coleta de 
preços. em Que- D Código de conta .. 
bilidade est.abelece revisAo, mas de 
modo muito esc:lssO, deixando Quase 
a-o ?rbitl"o e convenidncis dos res
lle{'.t' ·.r()~ t<:~'1\\1-d"'\{,s {l.~ ure<;o., ?et<. 
gunto: no ,que se refere às . suas fir~ 

O SR: PRESIDENTE - Tem a 
nalavra o nobre Senador Jefferson 
de A~uiar. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR 

O f!:1:1. PPrl-q<i T()cn;' r 0r.>,"~li'" -
"':ClIn lnn~": (l"n r~'1f ... ~t-n"',, ~. S. ~i~C 
'Remfinio<;, Fi~f':~o.?-, .,.1>('e1" .... "''11 ~<'

t::un(!~o I" n1I!"utl.1''I''l "<!'7.!'~ ti" I,,"'~'<' 
U10C01Y1l"'tivrJ<;", C:!\\('" 11\.~",'l r1" ·,.. .. ..,.11''''' 
!".':m~ial (O n. ~~o pf!"ln Al" ..... "n~<\' 
no"mnlr"''''1te nfio e-e interest'. n~1n O:::Uf' 

"qUe 
bl'e '.}S 

firma ... 
mnnt.e 

o~ prc-dutos incidentes ~õ~ 
D"odnto-" rlecol'rentc!;l d(~3 
mencionadas são Pl'jl.LI"1a
ldênttctl3. ' 

ITiPnCiOnHd!'ls, são pri'ttira_ 
_ Se pode informa.r quais as outras 
firmas localizadas na, Rua Silo Btn .. 
to, 11. além das referidas, de' IlrO
nriedades ou participação do d~,,"" 
ent-e, 

O SR. PEDRO JOS1!: 1.o1"RlIDO 
_ Só M que acabei. d~ dccl:lraT. 

fnh"~r-""'::;!'). 
O '~q 

~'D ffn ndo' , 
EURICO R!'2F:NDE 

mente idênt~ca~. nperando-<::~ ~pt' _ 
nfl,.;; um~ \'H.rk1Ção de ,2 a 3%. 

O SR. JEFFl:<-:'RSON DE" AGutAR 
- De llnha,- qlwl o meJho~ proo;lta 
do" ~-rê,.,? 

O F,R, 
.', ~nllP d!tn !':p~t"'l-)ll:"~" f. fp! 

t1 1"00!' l>'l'tNm"'lio dos finuflii clt) 
dl.<:l!l.r:lnte ..... v[llizam,-se enü'l' 8i a Assunção e a 



.'\Jpa:-gat..a.<l, Para mim, Eão as .:nfl-I Armando Juliano. Rodrigues e 
lhores, só que e~tá últimoJ. tem ít!<l.l& GUson, não se lembrando, no mJ_ 

O SR. EURlCO REZENDE - vas relações empegatícias". 

cr$ 7{)O,OO 0'-1 Cr$ 800,00; e série "li", 
d:: O,WJxO,40, ao pr-eço de Cr$ 600,01}, 

Ci SR, EURICO REZENDE _ (lJ1-
tanrtol. 

P!'c.peg:1nda, e mais conheCida. I ment.:J o depoente, da,:; l'especü· 

\Dltan.10) O SR. JEFFERSON DE -"\OUlAR 
"que o ctEcli>.rante con':dt'lf11- Quanto ganham é-;;ses v(~ndedon'.)? ." .que as Finnas ao depoente 

que 'OS pro::".Jtos dos cotoll,fiC .... " O SR. PE'nRQ JOSÉ LOFREI.O Jà ,tol'ne..::eram ~acos para correc;-
N, S. da~ Remédl0s e A.s:"unç:J{, - A[~'WL'} dêle::; são, até, acionbtas pontlênc1a do D C T mercado 
.são 03 melhores da p!'aça, bÍl 1 das fU'illns e DJrf.'tol'es, t.ambém. rias e.".<"as distribuíd~ ~m" quatro ti: 
virLude de melh<n 2.pu,rpibam,:'"J I O Otlando Vaz dI' O;Jllc;ra êle é ~f~~e!~<::,·saber: o t1Po A, com a,c:; 
to tecnico d<J.quelas orgjn~z8qije.., tambem Diretol' da "Polido ~1aia'" .' -~ m~s O,25xO,70, ao meço tln:-
apesar de naver m~i:~ propag,]!": ... Ed~alao 1'1arqut',;. e DIretor da "Cl'U-' ~~llO <,!:ll'o;.cimado de CrP; 1,200,00; 
dQ. da parl.c de Alpnrg'atas, ' ~'a(,or', e faz, tambem, a função de pc a, COIn l.úOxO,70, de aprOln_ 

O SIl.. JEFFl.!:RSUN DE AGUIAi1 vendeaor. Normalmente êies perce", mll.damentf' C~$ 1.0BO.00; t.ipo t; 
_ O pai do d!?p08nt-e foi produtor d,' oem wlárlcs entre Cr$ lOD,Ü{]i}QO f gol~ .O,80xO.60, preco aproximado' 
,LllllU, ou teve pnrticipr:çãü nü ~;'to Cr$ 120.?DO.OO por mês, por retirada e 1$ 70'0,00 a Cr$ 80000 e tino 
Paulo Alpargatas, ou o depoente tem e um premio por :mo: Dl' c~m,l O 61)xO 40, ao preç'o únitário 
_larticipesáo? O BR. JEI!""FEHSON DE AGUI'\R doe Cl'S flD.fl.Üü '" 

O SR. PEDRO Lql;'REDO _ Não Pl'r~entual _ 3~0 5'7, - _ O ~..,H t ~F,PFFRqON DE AGnlAR 
nenlmma, O cotomiicio N. S, 00& O ++SR. PEDHO .Ú)SÉ LOFRElJO Qu"n,,,~ \m!dl'ldC'" d<> '<:R-CO."l de kma 
Rem~d103 era de minha famílj~ ,e 'Jl ::- Nao, de acôrdo com o u10vime!lto rir:;~~h~~o~(;rnccel1 ao nCT, nestes (~J+ 
WUdH,V,j' Senador .José l'::rmll'lO há eles_ l;<10 I)fnefjc~ado!'i cOmo 2,Cioni;;tas 
sels ono;;, msis ou m~no.s. e W;l1, participaç8.{) em cada firma: de O SR., PEDR,O .JOSE LOFREDO -

O SR EURiCO REZENDE per. SI. ~ Não há o fator de Comissão Em 19tH, forneci 16 milhões; em l!lfi? 
,'V land.o) (a, ~el1d~dor. Tra-balhn,Ul cem <::"la'.'l'f'l~ Pflrece O,H? foram 30 milhôes. Em 1963' 

"que o pai do declarante ja+ IX(}S. -" i "'" não vf>nrll nada. ' 
mn,.'; teve vinculação co!Uel',,~,al O SR. EURICO REZENDE ErJI 1961, a compra foi feita no tem-
com a. firma Alpa,rgatR; (j'ue, P-,). ,Ditanaú) po do Sr, G~l.stavo Horge!i. M~s [,.6 
rem, a famli,l do depoente tvi I "Que d' rec-eb~rnos o empenho em dez-emb;'o 
propriet.ária' do Contonific!o Nos, be '.' ! H03 \'encledore~. ~ :e- O Tl'Ibunal de Contas demorou. f!:m 
,'i~1. Senhora d(l"'; Remédios, o" .n:t Gtuamh·nte .. 11m salaJ'lo que 19.~2._ pal'ece qlle foi na casa dos 30 

O SR.. JE}O~F'ERSON DE AGUI-\R Cr$ ~~~l~(}QenJre Sr':l 100.0.00,00 e ., mlJhoeF!. 
_ Onde e:;tâ mstalad.t t,.";:,a fâ.b!1c I? I O!.'lR· FéoR'" O ~R. EURICO REZENDE - (Vl-
No RIO? . U ~'. '. O JOSJi~ LOFREOO _ tanda). 

O SR, PEDRO LOFREDO _ :e'_1 Ng~ PCUt,u m:ll~ ou meno.'j do que :S:õo. "Que, nos exerc1cios de 1961 e 
E,ân PeulO. 'I p0s..<.;o f'~..,hu· ~rt,o. 19(;2, a representação comet'claJ do 

O SR EURICO REZP",'NDE _ la~a.o~R..· EUTUCQ REZEl\'TIE _ (di~ depüeIlte vendeu saro" nostais no 
(Vltcwdol I '.: va.1or apl'OX1mono de Cr$ 

, .. cem sede em S,'.o Paulo. o Un "'"ou .P0~H:O mRi~ ou mf>nt,-", 46.0C? DOO.no; Que. nn ~o;';'~~t~ 
qual, !1cerca de ~ei::, anos foi '/ell+ j d~ ,<; ~ .. e acwIll.sk:..;; e dll'etores, se~_ ex~rcIC'jQ. as firmes do df'lJoente 

did(, ao grupo Jose E:mÍl:io de Mo- . q e todos pf:fcebem, &.Inda, um na.o vMlderam dita me:'-C8dIOiI'la 
prernLO cem ba,qe na P'od 'c'- ao DCT:" ... 

1'[1:.':, anu~l. ' • l.,ao O R 
O SR, JEFFERSON DE !\OUIAn OS, .JE'FF'ERSON DF AnUlAR 

_ QJa_1lo ja venneu ae DC'l em ClJ+ SR. >~EFFER:30N Dl!' AGU!,\R - O depoente aw'e<;ent.ou umB, re-
letl'l,5. de pl'eço, em conc{)'rl'énct~ (lo -" ~e as ~u'mas do depoentA:! tem t,>:'_ Ia.~âo de custo. Requereria a juntada 
DCT no período dH adm!nistl'fl"aO n"cldo unlI'Ol':n,es e sap8tos ::w O C. T ao p:'o('.e<,~o. 
D ' R I' ? Em caso pO:;ltlVO quant.iCiade, e p"c O SR. EURICO REZENDE _ rL"I-

[l'5~JJ~~O p~;~~~'~jOSÉ LOFREDO ços. ' - tando). J 

_ PrecL.'iar nto po.%o. O SR, PEDRO '0.$11: LOFRE.I;O ". que, na ooortunidfld" Q"<i 

O EtR. J'E.'FF'ERSON DE AGUTA~ UmfOl'mes, poucos" resposta à perg'tlnta anterior o 
_ o,.proxima.damellte. O SR JEFFERSON DE AG[FAR depoente. ~snontaneamente. 1101'02-

O SR. PEDHO JOSÉ LC9>t>'RE.nü Quantos, mais ou menos? .,- sentou dois docum-entos. relaciom\~ 
_ Na Couraçado, mai~ 011 menos O SR. PEDRO JOSt<; LOFREOO _ doo com o forneciment.o ao DC'T' 
trinta milhôrs: na Cruzador, .cê,rcu de ralvez uns 300 ou 4-DQ uniforme~ de SEI,COe: de lonas oormitindo a 
0110 ou nove milhões; na Polido Mala, O SR. JEFFERSON DE AG'UIAR .sua Junt.ndá ao proceSf:O, o que 
um pouco mair,; nas três ou quatro - cprer;·o, por unidade, :se faz por despach.o do Pre31-
firmas, vamos dizer, temos vendido SR. PEDRO JOSÉ LOFREDO _ dente;" 
mais oU menos cem QU cento vin- A bO-'3e de Cr$ 8.0.0000 a, O SR. JEFFERSON DF, .<\GUiAR 
te milhões. Cr$ 9.000,00 por uniforme , .. , o ••• '. _ Nas concorrências do DCT é ext-

O SR, EURlCO REZENDE O SR. JEFFERSON DE AGUIAR ~lda, tradicão para que c'le1"..s ~e 'Pl!'t'+ 
(Dttando) De carteiros? tlcipe ou qualquer PWO;l t,em p'l.rti-

"que, na gestão do Ce!. oagú- O SR. PEDRO J03}t LOF'RE:CO - cipado? 
berb Rodrigues as firmas repre- De carteiros, de continlJo.~. São mais O SR. PED,lO JOSlt LOFRECO -
pentada.<:: ~lo declarante já OpCv ou ~l'nos scb medid8 e, incluSI\!P, Qnslnoer D!o"Wfl't porl,,, ~nr+j~!paT', 
raram vendas de cem a cento e vend: na con:-orrência re-alizada em O SR, EURICO RF.7,END1<~ - <nUa' 
vinte milhões de cruzeiros"; 19t:l3, 13.o-cO pares de borzeguim, 1!:s- "Que n/io {> exlo:;üla a fDrmalida~ 

O SR. JEFFERSON DE AGUJAR _ se~ .13.000 pnres parece Q.ue foram de da tl'adicão nlll'''I que as firma." 
(.llem repl';senta~ essas firmas nas vend,tdos a CrS 2.2'00.00 o parr de b.Qr~ po~S3m t.rn,ns3C'iona,r. ctu~r em 
eo:p-corrêncins e nas coletas? O depOR zegUlnJ e fora.m adquirido" no Curt'lnJe concorrt'!nda OIlP\' em cole1.1'l de 
ente pessoalmente~ Sl'tnta Helena, em Belo Horizonte ao precos. com' o DCT; ,. 

O SR. PEDRO JOS:E: LOFREOO - preço, $C não me falha a mem61'lfl O RR, JEFl< ... tiG()l\! DE AGUTA!? 
Cada fÍli11U tem ~eus vendedor. Cada de C1$ 1.580,00 mai~ 12% de.íIhpô.·tO: - 'A}l'>m de sap:1t,os, unifo!'mes e !:!u
vendedor quer puxa.r a sardinha para. O SR. EURICO REZENDE _ (Di~ CO'; de :!tma tRnl fornecido OU\L'106 
,sua firma. Embora eu seja c tituhr tandO). ms.teria!s 9n DCT? 
ca.da um procura prestar sua calabJ- " , '. que as F1Imas do depoente O SR, PEDRO JOSE LOFRE:CO -
raçãO. já venderam para o pessoal do Tem,~Jã exnliqupi qu{' 9S outr96 fir-

O SR. EURICO ltESENDE D.C. T" <carteiros e contin.:.ros) mas têm ·fornecido material de con, 
(Ditando) cêrca de 300 ou 400 unidades, no sumo habitual de cOlTeio: fios elé+ 

('que não é O depoente quem preÇo .val'làvel entre oito e dez t"lcof\ elos. para $aCOS dp eorre~DO:1-
diretamente combina e efetua as ~il cruzeiros cada uniforme; qUE' dência, fios de cobre. Sêrgio Vieira 

C SR, 
tDita) • 

EURICO 

"que julga dificll no mo:r:e!1to. 
o depoente. fornece!' os dados re
latíyo& ã quantidade e ao valoI' 
d€stas trá., uItlma~ merC'3 darias, 
mas poderá ta7..ê-lo após consu)):a. 
aos seus arquivos e através de 
ofício dirigido à C(llnirsão de In ~ 
quérito oom todos 03 esclal'f'c:
mentes, oferecimento ê~se que c 
Presidente d'a COmissão ace~tuu 
e espera qU€ o cteI.l,2nte remt'·,. 
pro escrito, os de.:.l?jado5 esclal"€-ci
mentos" . 

O SR, JEFFERSON DE AGUHa 
- Os uniformes fornecidos pelas fir
mas do depoente S.10 de cáqui ou ae 
que fazendo§. 

O SR, PEDRO JOSn: LOFIU':DU -
Há 'de diversos ripos de fazenda. 
Pa·l'a. chofer, de brim pardo, pr.ra 
carteiro~', multas pOuco,; foram fe:to.'>, 
(', brim pardo ou de sarja azul-ma
rinho, 

O SR, EURICO HEZENDE 
tDilando) " 

, "que, quant:J aos nnL[orme.~ IOi·· 
necidos, êBSe<; variam na SlIil 001' 
e padronagem, informando o de
clarante que, com relaçf1() aos 
chOferes, o uniforme é confeccio
nado em brim pardo"; 

O SR. JEFFERS01'l DE AGUIAR 
- V. SI!- tem recordaçã.o das outra:
flrmas concol'1'entc:, nas coleta.:: de 
preços ou nas concorrências ptíul1casi\ 
Quais as firmas que pal'tic pal'o.m, 

-concorrendo cCm a S113. 
O SR, PEDRO JOSE LOl'?~~,}O -

Varia muito. Não pr...!~o preci, ar. 
O SR, JEFF'-ER~,JN DE AGUIAR. 

- Cite alguma,c:; pe!o men()s, 
O SR, PEDRO' JOSÉ L-OFRF.DO -

MOl'ais Alves, Dias Al110rim, M. J. 
Estêves, J, lL Pires e outras, 

O SR. EURICO H-EZ&"-;DE 
(Ditando) . 

"que mUltaEi firmos t€m C.ím
petido COm a' firmas do declJl':..n
te nas concorrênc as e coletas de 
preços aqui re1eri~,"l~. lembrs:nC:0 4 

se no momento, de Morais Alre<" 
Dias Amor:m, M_ J, Esteve;:) e 
J. R. Pires"; 

O SR. PRESID;o';"~TE - T2rn fi p,
lavra o Senhor Senador Jeier. cn de 
Aguiar, 

O SR. JEF'FEd.SC'h DE t,i'U:A~ 
- Tem cc.-nheciment.(J 0\1 : e lembra 
de venda de "Ves-paCfll', ao D C.T. '? 
Sabe de alguêm que tenhl vmj~do 

O SR. PEDRO JOSlt LU 'H!< I Jü 
Não. 

O SR, EURICO REZE~DE 
(Ditando) , 

"Que o declarante não tem C0 4 

nheclmento de venda de .. Vc.':.pa .. 
car" ao D.C.T. ? 

O SR. JEFFillR50N DE AOU1AR. 
- QualS são as relações do dep::ente 
com o Senhor Aniosl pereira, Dir<:lor 
do Mater!al do D. C, T.? 

O SR, PEDRO JOSlt LOli'f!F'I(j -
São boas. Eu o con~idero uma pes. 
soa, que sempre me atendeu perfe. ta .. 
mente dentro dn corte-zia habitual. 
Só. PO;l!'(.. talvez cJasifica-Io de pm
go, NJl'que nao tenl~o nada que dlzir 
contra êle. 

vendas. mas sim Os vendedoffS Igualmente vendeu aapa,oos tipo f/)l'neee pane1. 
das várias firmas do declarant.e borzeguins. operação verificada em O SR. EUR!êÕ"'REZENDE (DWl'o O SR. PRESID~TE - (Di/ando), 
que. assim, se ,esforçam em eon- 1962 na quantidade de t.reze mn "oue, além de sacos de lona, "Que mantém boas re~Qç.)~ 
díçõ% competitivas;" J)ares, ao preço de Cr$ 2.200,(10 o uniformes e sapatos as firmas com o Senhor Anibu! Pcrpi,a, Di· 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR par, mercadoria essa adquirida ao do depoente fornece também Oll- retol' do Material do D, C. 'r .• 
_ Quai.:. .são o:; vendedores dessas fir- C-ortuine santa Helena. de Belo tras mercadorias ao DeT. ~ntre que tem recebido o dep:;eme rom 
mns? Horízonte, ao preço unítáno na as quais elos p8J'9 os suco~ d'" co!"- a atenç~o costumeÜ'a e, por is.'o, 

altura d-e Cr$ 1.550,00, aCr'escidoo respondêncla, frios e papéiS de es- p<:.de constderá-lo como. amigo". 
O SR_ JOS~ LOFREDO - Não da taxa tributãria de 12% e d.o critório:" O SR. JEF'FERSO~ DE AGU i\R 

posso precisar todos Q.'!: nomes. Sàü: respectivo frete. O SR, JEFF'ERS.ON DE A0TFAR - As aquisições feitas pelo D, C, T. 
Eduardo Ma,rques de Jesus, OrlandO O SR, JEFFERSON D:E: AGUIAR _ Se pOde inf01'mar as o1ll'mtidadcs dependem exclusivamente do D:re:or 
Va.z de Oliveira, Annando Juliauo, _ Quais as especificações dos 'lUCOS e valo't'eg M."ses fornedmentos. de Material ou rL aulc.rizad:l.:i pc~o 
,Eduardo Marques, Rodrigues e Wil .. de lona para. cargas, largura e com- O SR. PEDRO JOS~ LOFREDO - r :retol'-Geral. 
son. pl'lmento? E a que preço? E' difícil guardar. Mas !)oU~l'ia for- O SR, PEDRO JOSÉ LOFH E n -

O SR. EURICO :REZENDE - O SR. PEDRO JOS~ LOFRED'O _ necer os dados logo maLe;. Quanto a parte intem:! não P0~SO 
(Ditando) Tem qua.;tro tamanhos: sé11e "e.", de O Srt JEF"FEmSor..: DE AGTTtAR entrar em detalhes mas, normalmE'n .. 

'"Que O vendedor da ftrma PO .. l,25XO,70j ao preço de Cr$ L,2oo,00 se _ Oostarle., Para. a próxima sema- te, tôdas as concon'éncias sáo feitas 
Udo Mala chama-se Orlando V'az nAo me falha a memória: série "b". na. pelo Diretor do Material. Agora, SI 
lle Oliveira, .é ot. .. d.emafs das ou- de l,OOXO,'lO ao preçO de Cr$ 1.060,00: O SR. pll!t>l}Q iOSJt J,&FREDQ - o Diretor Gera1 tem interferência dc.s
~tr!t~~ ~"Hl!Wk l~ "li" di O,~,J9. 'li!! !!JlÇi MJ2l!! !/AV" I - ,. e _,cOnheço, nlOs crM que nào t~m. ' 
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o SR. PRESIDENTE _ (DitaÍl~a). 
"Que de: conhece se o Dirr.-tor 

Gerái' do 'D. C; T. tem interfe
rência nos processos .de compra 
de matet1al;' que sabe o depoente 
que -êsses prQce~sos <.são afetos" cF
recarnente' ao DIretor' dO" Mat'e
Ii.aI" • 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
_ O~ 'ptlgamentos dependem do Di-
retor-Geral.'·' . '-, , . 

b . SR':' PEDRO JOS~ l..ofREDO -
~,arecê q~e'" ~ . ~le cluem _~ssi!i~~, e~e. 
que. p~r:ce-me. º . ~eso.11leJro e 
êJe, JUas nao ~os.so gar~nt~r. 

O SR. EURICO REZENDE 
(Ditando) . ' 

"gue parece ao declaNlnte, e 
nesse' sentido não 'pOdo ga.ra-n~ir, 
que-'é o p~retor-Qeral do -P.C."T., 
secundado pelo "Tesoureiro, quem 
as:::ina: Os cheques. 

O SR. EURICO REZE!IDE 
.. Ditando). .,. 
Quem assina OS Cheques relativos ao 
pngamento' de fornecimentos' de ma-
terial. . 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
Tem algunl' crédito a. 'i'ecebe~' no 

p. C. T. 

OIARIO DO CONCRt.SSO NACJ.ONAL (Seção li> Janeiro de 1964 
=-=~~~~==========~~~~~~ 

. O SR. PEDRO J05'" LOFREDO -
Talvez deva. ter alguma. coisa pequena. 
no' momento. 
. O SR. 'EURlCO REZENDE 
(Ditando). :. . . 

11. •• que talvez ainda tenha. o 
. d€clara.nte crédito a receber no 
D:~C. -T .• mas se- o tiver será de 
pequena monta". 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
- Se fêz a'lgunl fornecimento pes
t03Jmente - a alguns do;:; Diretores. do 
D. C. 'T., se' vendeu pe.5oalmente al
guma coisa 00' Diretor ou a altos 
funcionárlos do 'D.C.T. 

O SR. PEDRO J06'" LOl""'EDO
Nunca. . .. 

O 'SR. E)JRICO REZENDE 
(Ditmido) . 

. "",.. que jamais vendeu qual
quer coisa 30-0 Diretor ou a servi
dores do D:' C. T., pesoalmente 
considerM.OS" . 

O SR. JEF~"ERSON DE AGUIAR 
- Se-;e,steve em -dificuldadeF financei
ros há algu'ns anos' chegando' a que.: 
r-er concordata 'preventivã ou D1F:dida 
judicial semelhante. .. . 

O SR. PEDRu JOS'" ,O?REDO ~ 
Eu 'Não. '-:: -L. I, 

O ·SR. EURICO REZENRE 
(DitanM>. ';. :1. 

• -'o 

• . .. que jamais cuidou de re
querer qualquer c')ncordata para 
qualquer de suas Firmas". 

O SR. <JEFFERSON "DE' AGUIAR 
- Se' tem'~outra~ at1vidade, a.lém da 
comercial.'· '_ .. 

O SR. PEDRO J03'" LOFREDO -
Não. 

O SR. EURICO REZEI'lDE 
(Ditando) . 

u~ .. que não tem nenhuma ou. 
tra atividade prOfisionat 'a não 
ser a que se relaci(ma com as suas 
F'irmas" • 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
- Se não' é acionista de outras eril
pl'êsas.-

O SR. PEDRO J08'" LOFREDO ".. 
Sim. Sou . acionista, mas peque'no, de 
outras Firmas. " 

O SR. EURIÇq ltEZE1''lDE 
{Ditando) . 

". •. que, sem maior significa
ção econômica é a.ciOniSta -de vá
rias Firmas,"além das: m-enciona
das neste depoiment.(l, lembrando
se, no momento, das seguintes:" 

-Manufatura :Naêiorlal de' Plásti
cos, 'S, A.; Exposição-Clipper E.A. 

Sauma, Comércio Indústria.'-de Lo
COS, S: A .... Forn~~~~~~·~ i.!e ~ecid(Js 

f 

S. A., Fiação e Tecelagem Itatiaia. 
e outras pequenas, cujo nome não 
lembra BC momento. . 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
- Estou satisfeito, Senhor Presiden
te. 

O SR. PEDRO JOS'" LOFREDO -
Há um adendo, Senhor Pres:dente. 
Os llumeros que eu falei podem so
frer :reMf cação, 

O SR, EURICO REZENDE! 
(Ditando). . 
Suglro que ~eja forneeida uma cõp-:<a. 
do depo;mento a V, SI!--. Quanto a 
números e data.s, se entender que 
d,eve prestar alguns eselarecim"nto-s. 
V. S~ pode mandar oficio para a Co
m:s.sço. Quanto 'aos conceitos emi
ti-dos, V. S~ não poderá Tetificar~ 
Aliás, fizemo" ressalva. quanto a es
sas da~ ~e números, dizendo "apro. 
ximadamente". Compreendo que nã.o 
é posswel responder algumas' vêzes 
com precisão. 

O SR. PRESIDENTE Então. 
está terminada a ·secsão. ~gora. -só 
em meados de janeiro. t' 
Agra~eço ao depoente O compa,re:--, 

cimentó a esta COmissão e a. colat/,)4 
ração prestada. . -

. : (Encerrada às 12 horas ,. -40 
mütutoS). . . -

• 

PREÇO D()'Nl!~~~, J1! ~I~~~lf~,~ ;' ~ ,~ 
.. o"~ .. _._.~~ ____ "'1 - ~ - ~-_. - -.. 

. < - _ "-' t: ~ _,o _:~_.l- _" 
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ANO XIX - N.' 22 CAPITAL FEDERAL SEXTA-FEIRA, 31 DE JANEIRO DE 1964 

SENADO FEDERAL ç 

P SESSÃo' LEGiSLATivA ÉXTRA ORT'~::>!ÁRiA DA 5~ tEGISLATURA 

ATA DA ll~ SESSÃO, EM 30 
DE JANEIRO DE 1964 

PRESID~NCIA DOS SRS. ~'iOU
RA ANDRADE, ARALBERTO SE~A 
E GUIDO MONDIN. 

As 14 horas e 30 minutos l .. ~n.:J.m:" 
se presentes os Senhores Sena.<jüre.s: 

Adalberto Sena - Art.hur, Vii:6ilio 
- Sigefr€do Pacheco' - Mencz~s pi
mentel - Wilson Gonçalves' - Dl. 
narte Mariz _ João Agr:pino - U,ui 
Palmeira - Herbaldo Vieira '- A:oy
sio de Carvalho - Aurélio Vianna _ 
Gilberto Marinho - Milton ,Ja"TI'!J:)s, 
- Padre Calazans _ Moura !\.h1ra
de - Pedro Ludovico - '\d.fllnho 
Franco - Melo Braga - Antonio 
Carlos _ Guido Mondin. - :21). 

O SR, PRESIDENTE:\... 

A lLsta de presença acusa 'J "!L.m. 
pal'ecimento de 20 Senhores Si"na
dores. Havendo número le~a1. de~ 
claro aberta. a se.::são. Vai :oer lida 
a ata. 

O Sr. 21' Secretário pro::?f'de à 
le:tura da ata da se.ssão anterior 

que é sem debate aprovada. 
O Sr. 1\1 Secretário lê o se. 

guinte 
EXPEDIENTE 

Resposta a pedido de infoTl1Ul,;fio en
caminhado pelo senado: 

Aviso nl? GB·27, de 21 de j'l!1éir'J. 
d.o Sr. Ministro da Fazend'l,- com 
referência ao Requeriment,o n\l n3:~, 
de 1963, do Sr. Senador Va.sconrclo.s 
TorreS. 

Parecer n9 4, de 1964 
PARECER N9 4 DE 19iH 

. Reda--ção final do projeto ele 
Decreto Legislativo nl? 36. de )963 
(n<;) 13-ft-63, na Oâmari1. dos 

Deputados) . 

em SUa décima sessã-o, celebra.:!.a em I tivo, do Quadro Permanente do Mi
Paris de 4 de novembro a. :) de de- nist:!rio das Relações Ex",e:lore.:; de 
zemb~o de 1958. "Ministro~ para Assun~o.s~ Ec.onõmi-

- . cos" 
Sala das Sessoes. em 29 d.e janeiro I Saia das Ses.:ões. em 29 je ,fanelrt. 

de 1964. - . de 1964. _ Diz Ruit RosadO, Presi-
Dix Hui.t ROSado, .Pre.::idente. - dente; Padre Cala,zans, Relator; Lo-

Padre calazans, Relator. - Lobão bão Silveira. . 
da' Silveira. 

ANEX«l AO PARECER X. ~-63 

Redação fInal do protelo r1.e 
Decreto Lenislativo n(J 36 ''ie 1963 
(n\l 13-A·(33, na Câm.zra dos 
Deputados) . 

Faço saber que o CongresSo Na_ 
cional aprovou, nos têrmoo do a-rt. 
66. n9 l, da. Constituição F~:ieral e 
eu. ..................................... , 
pre.s dente do Senado Federal, pro
mulgo o seguinte. 

DECRE'To' LEGISLATIVO 
.... DE 1961. 

N9 •• 

Aprova o texto da :Jonrenção 
relativa à troca lnternaciorw.t de 

. ANEXO AO PARECER N\I 5-64 

Redação do vencido em 11ri-
meiro turno. Projeto de Lei do 
Senado uI> 14, de 1963 qu~ dá 
nova denominação aos cargos 
isolados, de provimento efetivo, 
do Quadro Permanente do Mmis
téria das Relacões Exteriores de 
"Ministros para Assuntos 'Eco
nômioos". 

O Oongresso Nacional decre!;:;., 

Art. 1\1. Os cargos isolados, de pro
vimento efetivo, do Quadro Perma
nente do Ministério das Relacõn Ex~ 
teriore,s, de "Ministros para A.ssuntos 
Eccnônüco5", P(lS2.a.m· a denominar
se "Ministros de Assuntos Econômi
cos". 

Publicações adotada vela COR/e- Art. 2\1. Os Ministro.:. de ASSun.tos 
feréncia Geral da o'rgan!Zaafio Econôtnicos serão nomeados pelO pre

das Nações Unidas vara a Edu~ sidente da República depois de apro
cação. a Ciência e a Cultum em vada a escôlha pelo Senado Federal. 
sua dêcima sessão. celebra.::la' ~'m I Art. 3\1. Esta lei e~tra;á el;TI vigor 
PariS, de 4 de novem~o a 5 na d.ata, ?~ sua i>ubbcaça~ revogadas 
de dezembro de J.95-8. as dlsposlçoes em contrano. . 

O Congresso Nacional lecrel;a: 

Art, 1~ E' aprovado o liex~ da 
Convenção relativa à troca. Intér
nacional de publicações adota-íla pela 
COD:fl".rência Geral da, OTg'Il.nização 
rias N,ações Unidas. para a Ed'lcacão, 
a C ência e. a CUlt.ura em' <;119. dé
cima sessão. celebrada em ~a.ris. de 
4 de novembro a 5 de dezembro de 
1958. 

Art. 2? Este decreto ,egi.~11l.tjvo 
entrará em vigor na data de sua. 
oublicação revogadas as disp'Jsir;õe.s 
em contrário. 

O SR. PRESIDENTE: 
Está finda a leitura do expediente. 
A Presidência deferiu, hoje, o Re

querimento n\l 8, de 1964, aI=resentl.l
-do> ontem pelo qual o Sr. Senador 
Aarão Steinbn.'ch solicita infcrma
ções a serem prestadas Sr. Ministro 
da Aeronáutica,. (Pausa). 

Sôbre a Mes.a co-municJ.ção que vai 
ser lida. 

E' lida a seguinte 
COMUNICAÇAO 

BrasUia. 29 .de janeiro de 19-64. 
Senhor Presldente: 

RELATOR; SR. PADRE CAI ,A- ,
ZAl'IS: 

Parecer n9 5, de 1964 
Tenho a honra· de comunicar a 

VoSt',a, Excelência que, de acôrdo c::>m 
o 'disposto no art. 38 do Regimento 
Interno me aUsentareI do país, pelo 
prazo de trInta dias, aproximada
mente, a partir no dia 3 de feverei
ro rio corrente ano. a fim de p--artici
par da 3' ConferêncIa Interparlamen
tal' Americana, a realizf;l.r-se en~ 

U::t9l1ator: Sr. Padre C'ab'Zi'ln:n 
A Comls.s~o apresenta· a . eã' ao 

final do prt>jeto de Decreto L.egisla
tlvo DI? 36, de '1963 (nl? 13-A ea. na 
CAmara dos Dep-ltados), que n orova 
O texto da Convenção relativa à tro
ca Internac\onal de publiJ:ações ad0-
tada pela Conferência Geral ~a Or
ganIzação das Nações Unid!1S paxa 
a Educação, a Ciência e a. Cu!tu1a, 

Redação da vencida em pri
meira turno. Projeto de Lei do 
Senado nQ 14, de 1963. 

REI,ATOR: SR. PADRE {)AI.A .. 
ZANS: J' 

A 0omiss.ão apresentada a redação 
do vencido em primeiro turno do 

W~mington, _ .. 
Atencios.3m~nte, .of!:-o Agr1pmo. 

Projeto çle Lei do Senado nl? 1/J, de_ O SR. PR,mInENTE: 
1963. que dá nova denomlnlJJ;.ã-o aoo A comunicação lida vai à publica-
car~os isolados, de .pro'lime.'lto efe- ção. 

Há orarl.:)l'€s inscritos. 
Tem :? p-alllvra o nobre Senador 

Gilberto Marinho. 
O SENH,OR SENADOR GIL. 

BERTO MARINHO PRONUN· 
CIA DISCURSO QUE, ENTRE. 
GUE A REVISãO DO ORADOR 
SERA PUBLICADO POSTE1U· 
ORME'NTE • 

O SR. PRIESIDENTll: 

Conti~lUa a nora. do ex:;~'!!eDte. 

Tem a pa'lavra o nou 'I;' f;c;n..::dor 
Vasconcelos Torres. 

'O SR. VASCONCELOS TORRES. 

(Não foi re.lt,~to ve!.( orac.:,r Se .. 
nhor Presiden:cl. senl:l,Jr-es S!,:·n(!(I; es, 
venho neste lnstante, de pt",.lhe!). 

pedir a. intervençã,o no SAPS, Servi .. 
~o de Admnel 'v·ão da .... reT '!. t:'1.ia. 
Social, onde 5e veriflca:n S i{'alJi es 
escftndaJ.os e r.r,,'be.lhe,tras ~ ~v(eae,n 
a cada illumeü. o. .Não V;t.! .U ... C '.l~n 
trocadilhQ, pO'·t~.le se t) f'zes<:l 3~ria. 
não parf1 so~"'i,. m,~ pal'" lH0' ar. 
Na hora em que se apontam 'comi
daS" na PE;·l'~\. BRAS. j'l. ta',], l tê ') 
8A~, )~gão ~ncarre~~~do ,a ~ 'ime.~ .. 
taçao, é ":J5ceptível de acusações. E' 
o SAPS dirig,d( por elt.m HJtJ,!. lLe.J. 
"~upulosoo. a~"'l'ns ta<> "l 1,tn" que 

inclusive; f-ichados nos cadastras po
liciais iB vál'io.5 Esta('1us . 

Já fiz um requerimento de infor .. 
mações 5't>br.e ri. ladl'oagem ')N mpe ... 
rando 'lO 3APS em rorto ... n· t;:,iJ. 
'0 Sr. Melio.Rraga _ PeJm~',e Vos. 

S~· Exc~h-ucia tJm aparte? 

O SR, VASCONC'1;LCS ". >PRE3 
- Pois não. 

O Sr. Mell) Braga _ So!i..jto a 
V. Ex~ ':.U,f' res.salve o EstHdo o Pa.
raná C4"In reh:rência í:>V ~APi..... Se
gundo con.st(t, é a única Delegada.. 
não deLeitar:.\ ofiCte am4J.:.<, hvuve 
inqUérito admir. stratl '0. <: c::.~rl~id'~ 
honestamente por um companheiro 
nosso, I) Sena'j,.', Amaury" ilv') 

O SR .. t'ASCONCEl,o,s T'Ri!E~ 
-- Ressalv\), a S' U peditio, .'" S; • .PS dts 
Paraná. Efetivamente, desconheçO o 
que vai por ;t;:\.uela. I)e.ee-tlc'a Re' 
feria-me ao SAPS em - G('l)J·mto. 
QUR'nto ao da Guant'ba1'B e <l rh- OU
troo Estados. IJDSSO a~r, '1 arr~bém 
quanto à Dir-túrie.. de A.bfb~E',,:·toent-rJ 
do SAP's. Elta sei que é dirigida 
por um coma ";laate faUG(' rJ{ H...D 
Grand( do S-w QUe,. scgW1{'1, l~ .. f/'}rma .. 
ções exige ptr;;.pinas vara <; .m!)l!~3· 
apresc!ltliç~ de um re-Ciuennw.uto dI!. 
concorrêllcla-. E' de se e.sp~r9'1" PO;$ 
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ri" !'l d.f,r·!f' 1)8 ... 'JL.> f-!'~~,' n d', 

%? ,,~ui. pOlc;ue o sr, ~\'Iim:'tro Amau-
1',' LJ.",U ,1r"L-,(IJ C").~~~'i ',fIl
e, .~L(;:L::' m .. g."~;"~ ~n.·; n:w 
1- COI";('O), -,,<I (> 1! li H.' Ó: .>:0 (01 

ri -y" "I' ;'1 j'''O~' <;1":(' " "."\ ',in:., 
tr ~ ft~<' d:ri~jdo por um lld~avnz, 
o. i..,,:'P."; "L! •. Ü O.t,l.€ En' .r..'t; i 

ur ',,'" íej'·,.r;n.". 
(.o ..... ! lt:cu {j_~r.a,') - 0-",:'- JY":a-ll1f" 

C', .r" info;m3l", rlinàa, a V. EJ.:ce:ó.l1-
c.. ,~l li al'j,', Oc.c~, -I..: .1' .. A~·::: 
(j " ," f)! ctn PlJarn , .a '18 â 'T\ii 
(i, :::UE'~a Gutarqu:a, há maís de dez 
(... ,"" 

O ~H.. VA"\ .. 'üNClfTO-S l'~lR:.\.E::" 
,Cl t~lltu o fac' um~, rled~_c'~. !\J
L:'2 :::enador JI1 lo B1:=tblt, n:So cS:'JU 

,:19.,,", tio p8~'en, t. m:."I.i:O" 1"'';' nH '.,' 
: là.~:O-') em tE', ')'OS tla"::.OIL~:< l!.sl/J l 
I (t !lUn~';&lldo ~) "'cnseüK ~ <\ '~}Ü'1j, 
~ tr2..'J.o nf;Q pel fi que fh,f'le rqJf.,,;t.':i 
i ta,,, f~'[js~: teU,," e s:m, ,u"a -!(''' V' tl! '!' 
I o~ t' emento~ 'JJ Con:;e .. í.O 'viç :.t" P!' 
'lu Sl' A:bertu Cal"l'-;lO :F~'f' púf 
: !fiml.. [,em OI j(:-tdo l~( U8The ':ál',.1~ 
'l'e.:es. ~ ... nteri(),l"ente. u;,'a'J, ( H"J:P 
I, Ol: \Ü:. u!. g"tiJ en;.I!t,;:Ó" a(. 1, t.n 
~·13l'as1.lia ,no e..-\·;~ndE.l0 tias :'t n.,j'"llt6~ '. 
i fl' cargo na fi' rMI C;tp' a q'.C l'.l'lu,! 
, "e, le,sOll o So'lad.O\) A C,,,~, ,;";:coe:. 

.(',·u.st.ruçops d<:>;'a:;; como b,;a~ e J:'O' 
tel'lü!'ll1r>nt.e. r.f'Vf de "011·: '\I ri, lFr., 
Cu:ní,,;:á·} de Tl.P1l.f:i ro C"'11 ~··:!-l'nG.-,~ 
tiespetfl~s para os nossas cofres ó aio
j'UH€lH-O de 'l.J.SOS l' 1l:!>.":2.! ".~ ,-' \ 

hQt,ris. 

VoEnndo aD.'l escândalos su('e.s<vos 
no. t:t\PS db:i(. a COH~pl VI] ;:ã1"l';,5 
tone.:(lrl'if de .,;<1 amin!10 'J{,n,>IJ :)', ê!,,"13 
nlt:nte l-.r-dl'l:S e d5stnh'ü'1a.. '",'1'> yt;- • 
t,lU tln j ",:; do S/lPS em qt' sr t,do (; 
J3i'a.síf;' as dezcn,J.s de tDnelada:) de 
macn\l'<tt. iDl~',e.::tfiv~i-" p~bf' .1 con· 
sumo ,l:.unano f Q~le !Cl'a.l' jW 1.101J
<!a.s ia .,t!lesP:~l~l-'ndo e,l.::d" ;.J'E-,,·.liv:'~t. 
de cÍet('rjt'1'a~ lI), . 

i AF, inf~rmfl:: j-er que fC:W! .. ( \-le Qll, 

(J a";un.·) Presi,ll'nte do SAf''".. 'e'ih~' 
Alberlirl Carnt~ ,v irüpõe a ü;,<.Ld}hl;· 

ç~~o deS~~ls m,~" .'~.do:ió.~ us r1p,'.'.,.Jl,C J.; 
e A!!:encias, ãs ~'(>Z€S C"lanL':> ::.,.~ 'ar/lU 
ln.eô~.oc" pa" -\ ÜS De~~bi:t('(l P' t'<1 .... f~ 
<ler que ê.ste;;. t' • .,.<imn"llr a re<·. ~.'n;;'<A

bili~';·de . do . ~cebi;n,:;nto J (].e~{' ~ 
déE'!n salda" 'lp. qllalq 1lC'1 n~~r'~"a •. 1 
lnr'~'c3dol'ja, 

HiJ. o inqué1·~to .sôbre n OOUll)l'a vul
V', a de b.'1bta tRrnbém %t"B.C!'ada. 

Si!lJiCfl:1cia inexp1 cà\'t'!menie }JaJ'2ii
s:::.u". O~; infPctores do S.:\P8 r!t:e 
de:nmciaram essa U!:troteira feram 
ina,pel'àvelmcnte transfcridos pflra 
r~';õ?.s diferente.'; dos lugares onae 
rE'sid:8n1. 
,0 atual Delegado dn Gn;;n:::t1tll'.1 

_ sql1r!do inf{,:-mes que me fO!'[lm 
:p:,u~,ridcs - ê ele:m::ontos COl:rp:orne_ 
t:co em Vft!' o,," roubos na n!l~jrQhin 
ind'J.,:ve no di' Lec-idos, t.eneio iido 
ped~Ga sun d~'mis.:.ão no Govêrno Já-
1'::0 (~'18dl'(,~. E o. inquérito "t~.:;pe~·tJ
''o fo, ínexplkàvelmf'11te f'ng:w€'tado, 
Te),;!'> O~ p:''ÜceS'.~os referl"nte.., a (:om. 
p; ,\~ jJ \e~ul<:lre~, e de>:'\-' os de m~rcn~ 
de: 2'> do' óntâ:l cer.,.:rRI foram n:-qhi~ 
,,:GO~, e o Diretor GC'yal do D2;JU. 
di>E hi pOUCD. é con)2tcian'e !'<! .. ido 
en Pr"do A]e;zre, cu''} Erma f ~l'c.o
nt.u cnn o nomE' rir :':ociech-:l:t Cn
Yn?_'["nl Crr:urg,n Limil'l-G\. "'<'~::I'--!1. 
t.c':,,;p é.~se (':õ:1dfio 2ra\,(,,5 te ·.'8.çó:,!:. 
d,~ llnt go.<; ad'n!ni,~tradore;; do D:pr,!', 
f;>IT!~n'o que {trke Jn,;,l1.l ive ')!'!' cn· 
J!'ir 11 pe,'crntJ.'<:em de 1~ ryar'i. Qre 
p~'l-O mei:o .. 0, rrqurri~nfnto ,ej1 '~. 
Cf'~Ú~O, p~"a ser ap~'cc:ado n'J De . 
. p,~ 'tam.:-nt-') dó' Aba;:-~ecrmento, 

Si', Presid:-'n!e. nqo ba.stat.se ~.::!;a 
s":',e t€:"tível de aCU'lur6:-s QllB faco 
n .... d:a- d~ hoie - t' pro::edo Je"lO 
db:r, cc:no v2l"d:.1C'·!'{) t,a'nI11'st3 
po~qlie é hom d2 f€ d!7Pf à. N?c:::o 
qu~, enquanto o i!:'·f':i~l~·nt.(~ J080 
Goulal't, no .::acrifí2:o ininterrupto de 

) 

Ul.a atividade, p;-ocur'a r€fi,cHvel' os 
pl'obleme.'5 difíc-eis da Administração. 
iA'lg1illS elementos, tl'a-indo $Uª, ç:,)11~ 

l!..~ YiUirm _ ~~~'-r enr.iq~eci; 

EXPEb~ENTE 

o:n<:TCR GGRAl 

,LE"ERTO DE E"ITO rEREIRA .' c~,,!;'~~ DO S,RV'ÇO DE J:'vHLICA:::;6cs C"'r.:FE OI'> s:::çÁo CE RI:'DACÃO 

MURiLO FERRe:IRA ALVES F L',RIAt-:O GU!MARt ES 

DIÁRIO CONGRÉSSO NACIONAL 
SE..çÃO II 

Im~tE:ssQ nas 01 c r.!lli Coe. Dll--arten,tn!l. oc lrr,~. ",58 NaCional 

1:1~'\síL~.\ 

ASSINATURAS 

REPARTIÇÕES E PARTICULAl~ES I fUNCIONAnlOS 

Capital e Illterio';-' C",pital e ll1tcnor 

semestre . __ ••• , •• . . Cr$ 5D.O:l: Semesi-l"e ..••••••••. Cr$ 
I 

Ano •••••••••••••••. C:'$ 95.üq: AlIO ••••••••• __ •• • •• Cr.$ 

Exterior I 
Al!O ............... ',._~~~"_._~~6,O~ I AIl~ ................ Cr$ 

Exterior 

38.00 

76,00 

108,00 

Excetlla(ta8 as p31'a o extenór, que s~rão sempre 
aSSITlaturas pGtler"~e-;io, tomnr, em qualqu,",f época, por 
ou um ano. 

anuai~, as 
seis meses 

- A tUIl de possibilifar a l'emE-"5a de t"âlof'eli <'Icompanhaaos de 
esclareci.mentos quanto à ";IlR ar:licaç:io, :,\)t~ci.t3müs dô(l:m pff!fe;'ênda 
à l'ernessa por me'o de cheque ou ,·aL.1 pO$t.lL emitidos a favor do 
'ft:3oureiio do De'partalllcr~to de, Iwprensa Naciúnal. 

aos 
- Os suplewantrs as edIções d.os órgãos ofICiais serão {orneCldos 
assinantes so.mente IlHAlante solicitaç~o' -

- O cu?to do número atrnf'uco sera açl'e3~ido de CrS 0:10 e,_ p'')r 
exerdcio deç.orndo. c:oi.;:'a!·~s8~8.0 mais eIS 0,5-0 

I Q!.le S. E: . .:a. nenhumf;l. culpa tem r. elo$ 
a~:s prc."~c,ldc.ii ÇOr êsses at1~11illres 

I·d::'{':~,s de ~':;:: 2.dmi:li.~,: .• ~:'i.J. Dt'_"e.io 
; .~:11"'; n cO:-?c,urc:"l' cqm V. Exa. cal 
,':\:" ht>. li n ~;:T~)o d;;- ínfo:D8.l1 t·~ ... qlje 
'\?~~ ;: 'e·íJ::li·:;.:n::o ü P:u;, (~',;.'l\1' s:io 

:,; ;n~d,·il1s.nt-:~? Hi um g "t-'l{} que 

~;~' ~'.~J n~(;~~~f:,aQuJo \;,~~,xn, alY)fita à 

O :':-R, VASCCNCELOS TÓHRE3-
HCH,2n', do SAP3, fJ.lidcc;, u"~'..m<; p.ü
c:'-;: .:~,:::-s IKh' em.:;s:}.:) de J.:il~q'll:'-' ~,f::n 
:'.ln~ os, 
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o Sr. lI-Ulo Braga - V, EXil p<lde 
acreSCt'lltal' () C·3S0 do feijãO, ta.mlJem 
::ietedorado, para ° qua.l não pôd~ ser 
enconru-ado comprador no mercado co
Dlum 

I 
mente. Mas e'tão agi11do de :nanei-Iseu nome sempre à altura do largo imorLa de Li'ncoln - "e j;<:;to também 
ra solerte. que vem cl'lando 'lu Pai.:, que exe.c,c. ';J,ll e",te uH,.' t"la.l pa~ará". 'E:ste caso, porém. não po ... 
uma ure.spll'avel a~m:lsfera de €'scan- ro}cco bem J .. .1,a a rnwhj, ;.,S!\;\) del'á passar, .lã qUe a Naçao OraSl .. 
dalas O SAP3 e.!ta co:n .$Se rumor Nao estou cnW'and,J V !!.g \ all, { leira passou a tomar canhecar.ento 

I 

que vem de ser rasgado po~ mun. aparteIo est,lt' p:ocUl'clnd0 sel ",<ri' por meu inlerméd~o. das fa:catrua.~ e 
nes,te Instante, com as .nfo.,rl".\5e~ "ecldo .... fn11 ele toma! u.:u. "Síç'1c:.

1

rOU.bRlh.erras que estão sendo if'V8c.as 
O SR. VASCONCELOS TORRES -

M.uito obrigado pela co'abol'aç8.1J r:,e 
V. E.'\.3.-, Est·ava justamente [lf) pri
::ueiro 'item, mas ex'stem our<'os itens 
~ontcndo 01!tl'Js nüm.eros de p~'xes
oos, Mas qU3.ndo ê,~5es procé'.s.:;os C'O~ 
,neçam a ser fncam:nhadm" a fôr(':.l 
:n~ cOrl'up~ão no SAPS é lão <:!:'an:ie 
lue se pl'ócura' atenuar de.stB. ÕU da~ 
}uela man~h·a, 

que antenorme-nte pedi e- com as O SR VAJ ONCELG-G rC:rP"'~, a efeito no, ~el',:,iGo d~ Abastecimen· 

I que hOJe vou e11:-amlnhar a ~If' a, _ Perfeito, to dL, prevldencla Socml. 
110 sentido de obter ~sclarecJ::len~{)S Isto [epi'es~' ta um -=0. f',J ,.~. ra.· K'?i'J'o, breve conl."'Maç'iio [IJ1'1l "em 

I n,80 apenas sô'ore .,fisse P!'OC€&;,), m8.s rr: llU , ·~~~-:.o ,n::i.p€:u>~>'e. < ,,::a 'll).~ pa/'ll prts, }<:m espírito pre<:onC~bj,do. 

l
.so~re outros tambe.n, çao que V. Exu recD!lhtce ; f', ,~. 1 n ! I \ c, tal' à. L .buna, onde contmua I el a 

A unanimidade !;'x:stente ':11 t0l'nf) obrigat ..... flc{la.d~ mo:al, :.L't.e '1 'avc~ debate,: este ass~u?-to tão gr:He' pata 
do ?,::·t dQ Trabalhista B.' 15;le:ro, para corro aqut'e a C!ue'u ~~ p ~ten, a conJuntU!'~ POllt'CR que estamos vi ... 

I
u,este caso~ e,q'le o p~:Ó~~'iO ~TB .de pOupar, 11.gra .. l.·ç'o as p.l..~:r...s 0.11-.1'':; vendo, U'I1mtg beno,. 
':-:U1t~ . CallHma. tcof~O ,e.'\, p-<JY ,m, I d.e J l!.y<;l e a"; rec:euo c.",,>1l ... ·11' O SR. PRJ~SJDEXl'E: 
tBl'médlO do Deputado ::o.:slaau;lJ tunu.V e um 'ulgarneTlto ,"19 ',H!lh) 

o Sr, Aurélio Viana - O Ministro 
!\maury Silva já tomou conhe-:-:nl.?!1-
~o des-'\a denúncia? Ela é de 1963, 
pergunto se S, Exa, já tomo!.! provi_ 
jências, 

! Ao:;'o,tinho Ma:moni. fêz i211lw(',a,;; I pre,s(3llça na t ibuna, - ti' '"aU 'o 1<> Tem fi palavra. o nobre Senado)' ArM 

I 
ainda mais trrríveis do que ~tc.,<; que atos +ão C3,al.'!'ü.sos ilR!'a 1 c'a b!' .. thur V:rg'í1io, Como Líder da Maiona, 
estou fonnu:ando, no dia d.e. hOJe I sil~-ira ~ que. nece.'''.à(larwnJt: te,l' 
à Nação Brasileira, de .ser tra.t.~t;ifjs. pOl'q'Je fo, '"'a r. .1>1'<' O SU . .-\RT~HJR "fRGiDO: 

O Sr. AureUo Viana, _ Q11ando que o 00\0 de meu Esta.i0 :'l( mau (Com.o Lider da !1-1aioria, Sem ,.evi~ 

o SR, VASCONCELOS TóRRES
~nero dizer a V, E~a., dentro do as~ 
sunto, Qne a~ SU.flS pe!'~'untas t,ão 1)1-

tere&"-ante.3. porqne e.stas acu.sa!.:õc.'.i 
são terríveis, e feita,'; sob a l'e,::;ponE:I
hil:dade de um cOl'l'eligionário do Pre
;ident.e da R..~púb;ica Que qqer sehi
:0, e QUe entende que a melhot' ma
neira. d"e ajudar um país é di??r a 
\7el'dade. e não CJ.laf quando sm'!'>:, I) 

.:'sci\ndl'll{) NE'stf' C'f\~O, .<;ri Que S. I!!X:l. 
há dp toma\' Ol·á,. .. tlcas pt'o·l;ir:1~nC':a;-. 
porque tudo qlle foi Ilpontllrlo 1'01' 
mim fàcihnente se co.mpt'Ova·, 

fcm~m formuladas aS denúu';la.s dê::;- dou ~8n 3tj'.h ~ii.o da orador) _ Sr. Pn:~,idellte, S:-s. 
Se D"'n~ltado de Santa Cu~a!"u:1? \ O Sr. li-lc:o Braga _ Pelm,t:t VO&3a Senadores, êste p:ennl'!o qU'dSe va!;,o 

O SE, VASC;ONCELOS Tt)RRES Ex!;! um apn:':,'!'" I clcmmClando a 'udifel enea dos meUl~ 
- Tenho o numero des orm·N.'::05 01'03 do Congle",So para com e"ta COl1_ 

1
'l?~n8S COfi_O ano. Erltre~an~·) .devo I O SR l/A"'; '.)XCE~.('S l\j ~RS ... \'OC3.çi'iO, denommada "vlgÍlJa C1V)C.l' 
:e_1

(1f' em m~~.s n!:7 .semana v::1~lo'I"a. _ Com matto prazer, nobre 3t:nador ê.';;te plc!lár.o, onde ::.e nota a Rusên: 
O Sr, AurelIo l'tanna - Com a da- O SI MeLo '-'j ílga i"L ''':, ,'''!. ICla da ma;o-na dos membros de",ta. 

I ta d9.s denúncies? oa'ra de:;.al·ar ·>:;e 0;:31' ~~'~' Ca, .... a, l'evela a .::.en."lbl1tdade p"!ítu.:a 

I O SR, VASCONCELOS 'TõRRF.S· ~matl!'i Silw1., por certo, n.ão 1elXI~J:a aos n08.sos t:0mens oúbllco.s, 
_ Os do!S proC'es,ws. >:30 de .~hr.L I a.e toma. tôo ... :; as pl'OVill,>- '-!, ~O'" Temos re~:.stl.'ado na e~'OlH ... F,.o deI sei que um vem de 1952, tem ú nú, o ngori!:.ll1o, n'(" s3ano, n..: ~e 1,1UO .,! tnocl'átrca dê":te País que tôdas' as 

I 
tn~ro 23970-62, I ~,plUacao Q::t~ .e .. punsab,l. ... le;;; fie I \t'Zr'S enl Que há de fa!,Q n?c('~sHiade 

, mesmo f'mp'J, U'tO:1l!O a 'oi 10:«((> (~U' 0e ~'Hl:l{incla ~o Oall'YteSSO fM 0"11" ... 
E ·paralelamf'n,tf' a iSSO ~"n2.cl(Pl I cu\. que, Ja _' y, dlj9, leU ),..10' ~~L' ~n. das fnFtItui~'ões democrátlca~, tô-

1 A..u':,ho V:ana ha o zaso "te 11!1l el- e~n,:;tlan. 1:":) trrue tto.~ e,L .~-'t '1hí.J I1 dp.s (;,0; vê/(' ... ~ em Que hã tWce.SS.d3.,le 
Quero dizer QU(' o Min:.st!'O Am,t!.l.ry Id:1daO' por exemplo, q'le partlGlpOU :0 Ela tldo jdeH:'! o:'gJ.. fl!j l.l :::.t Sê .rava!'em nesta E' na <)\lt~'a Cf..-

Silva, nesso pl'e?ftCo cole~l\. fL ClstR do ?I\PS de lma ;.,(tf('lên l1lnhIJ d~ ga 1r ... ~e :jlle ho,' '~\!,,' 111 ~ .~a lu~a." pelã pn'"3el'Va("üo :'lo re"J_ 
O Sr, .Mello /ltaQu _ S. EXR :'!S~ ?.a TnternaciOnal de Ho..'m'taJs, rea-j.eUdü O SI l\'1Ul,-v'Ú.-\ '~... ,'" v:). 1 :ne, o cumparCClmento ao senado ~.., à 

mrniu em junho dê 1963 !z3da em P3rlS _em hlho últ:mo I tenho cel'.teza abSoluta. n1'l0 se d">l-IC,l.mala atln!!e um numero JVll:t~(JO. 
ICO~: a gratIflcaçao de cr$ .. '" , xar~ le,~! '~', [Iilf.:~'I((,,!) ".'u;.-. ... ,;':::'·.1,l,a~ qUe cada um, no eXt':'cí,~i() d!\ 

O SR VASCÓNCELOS TóDRES ~ /1 2a'O- 173,00, além da P\1S' agftn . de e s:mplch,a.& '.A' ve, •. "un a ~f ,,')rl 1 ml..~",nO qUe o mandato lhe atbb .. lÍ 

:1 Ministro AmaurV Sl'va recen?u ês- TrRta~se do PrC\~urndot·. <\,il1o~a_ O SR, ~J;\:.: :DNC'"EJ.J.:3 ." ?;.(~'- I D~", 1 ff'íta, po;~m, ° :::OH'1"(,.-,So 
ExaU!m.r.tf', Rf'n:d'lr Mello Brai,Hl da e de volta, . I qUH1';411e~ lJ;L~a?,llt'!:·ai" eu:uora o seu dever ' 

~es pr{1c(>$.~OS e f'nc-aminhotl-'1s ao do L-élio Alois:o M3to~ Sanlos que - Fa,Yo mW~l.!~ as pll.If,Vi U j~ PS I semill que não havia ne~e5-3:cadE' <11_ 
Chefe de G~binel,., Dr, HtH~o Cf\::::t.elo cO!11l?al'~Cell <1 um~· cO:1ferê,ncHl ~,ôbre! E~cele?~la, ~ü, ,tle ;n11 ~ '" ~'i'1 ~ r(t 'I ~'t:ml'l de v;gjJia q'le não h!1. lia ~mf:L 
Branco, f:ste tomOU uma provid':'n. hosp;tals. em ParLS, E' (,vlden:~ que I pl.o<:la.'na l 11 .1 I adez fl ~'. 'hd 1 t ',d "a aJ~llma da pat'te do 'l,wé' no 
cia, que, até q\le se prove o cnntl':?.- a!~lms advogados f'.nt.enoe-m i,)s Df!)' ;;tllll;~:"~r.:v,~"".t t:O:l~;.t'te"r>I'1 no! quanto à<; institu.çõrs e ~)et)l1~,:dps 
rio, pa.ra mim é SUSDE'ita, qnal '"t dF! !):oblema,<; dI:' hosp,tal ::lo ')'J-qt:) de .,0 d~.~~O }O'~~' é.~UU. S •• 1. " I OI ~f'~l:~d{}~'€"" foram, tie início, Jf,~~l'Il' 
sustar o inquérito contra AS df't,;t'll1i- \',sta social. Mas. ir co:no i,:"e~r,ao ~cm,".n~,o ronhe,c!uH-'nl o aQUl, de pu- 1'1," fpria" de f::-n dI:' an" '.0111 <"11 
nacões f'XOl'es.sas ("10 nos..~o p1'ezado ('0- do S A P S. ó~gão que, Dor "i só' bl1c~. de&,':'\§ denun~:8s - ,)\))'Q,-!(' os fflmili:'l~ e agora a.usen;es ' ~ a~ 
lee;a' Mi!1:stI'o Amau!'v Sih'a n Dl' Dão pOde delez8.r podere~ fi' rf'pres.en, pruces;:,os nao p.odel'l:~m <;:he~ilr b.tl :-;eu "t' Dã:-A :1 fe.st~. muito b'ni.slJr~'al'lm 
Hu~o (1,,~telo B~'~n('o 'há muit.;,g '1.11!):: ~!Hlte.s Quem delega POCf'J'''s é o con~eCm1'2nln ,.:;omente atJ.'uves ar êX- Carnaval. . 60 
que pj'etendia, sem ter COUSf''!uirlo 1"a- Executivo atJ'Rv€>s rie ato do pres[~ pedlmtes dE'rlUnela-dos -' t,eru!Q ce~'-
zer delrr.·::ldr. do SAPS, em Min'ls Oe- d:,nte ela República,' Iteza ~~ q~le S. E-XR, tom;l,a '.():lil.", ai; 
rals, cand:datn seu, 'Sr'd ' ,pl'ov:c.e:1Cla!-, que o C<l.;:O eXIge. V, Exa. 

Esta a info''l1la,ão p:'eci.s:J lne0I1- " Prf>,Sl ente "orno:) 8f>nol.-.-:l0 Va.i o elnryia ('omo C{}fl"eUglO111ixlO e como 
t",~tiivel OlH' Ipnho 2tfi (lUE' () Dl' Hu~ IOU':l!' df'!1 tro em p,:uco o d $('.'11 <..') 1.0 I "rn'!,-,~, fuço QU-"~!RO- '(Tua tr"Olo fie 

gO CR .. l'p'o 8""Iu('0 p!'ove o cO:ltrF_!'io. tIdo Trabalh~ta eu 'p; :nã ,L ,,'. ,- ,-,,, ~~, o· ., Jl, ~~ 
p,:nmrntp p horH·g.:lO Líder '11) PB.Y-I~'O,"r"<lO ',.n·'] ,,~'~,', ,d·"tl\·,·a:j,~,· .. '''nr_ 

o Que ual" nodf> ,;el' fl':to oor :n;:1V!'»;'; '.wan e' ' pl'O 1'.0 . o lHe S &"«1: H':n ;;iQO, .ne~~n.velmen· 
porque náo t)0de-l'á com nalavl'.Cls de,<;,- ~f.:x~ c 1,<; n('"se\l~ te~~o, 'p~l'.l'.J~~, ~y~ te, um d".~ m~,b.:J-:·t'3 Mi.!11$trr-.s do 
fazer AS infol'macõe::: obíe::iv"1S QUP I" , dl_pala rio .m.n,ltos !ec~,·,.1l10' T:'abslho qUf' o ll:'a,~il t,eve t\e'-.t:ls úl-
p()"~EU('l C(ill-"f'~lliu afina.l dp, .. !<!ua" ~. p,f>na .explanaçao do qUe .n,~ C'S I t . .illl"i.\~ d. t"':a(!l1':: V"!;l;anft'. C0a\peten-
randid:'!.to "eu . .,ef..Soal. o SI'. :Vrlton .a. à T::lo·.llla - quero, ao ->~"Pl'l'~-: te e ate com sacrifíc.o da própri.l sa1· 
Bsrrn<;, nal'{l a'D~legacia do SAPS em ~~i~$ mm,ha: ioalavr~s :<',dir,_"ê p-u~ de, do qu.e pOS.50 dar teste'nTmh". pm'-
Min.a'" G"1'<11g ~o a [m~d.ata, !l1te,\"t;ça? Di'! '(:Lle seg·uld.3mer,tf' tenho aC0:11p",'1ha-

O Sr, Aurrlio Viana _ Per.r:it.'" V ~'~ P.S .. com o l~d~s{)~n.sav':!l p:o- dQ S E:<n .. A res}alva é desn<::'cf'í'lsu-
Exa, maL~ 11m aparte? (As~ell'in·/.Im- ~=~~? pa~a, a dpmlSSf:.O, a ').~m d;) n3, ma.:: foi apenas para sublinar a 
to do o-rar/or) _ Qup fê,.: o \l[i!1lsU'" : ;ço pubhco comnrovn.cias R::. de, m!uha atil~de em réll'wão fiO preza.do 
Amaurv Silva diante da aUtue!", de ~~~~~sd que r:o~~.,;o. dD~ ndomei' o{jyi cc;eg9., Confio inte.l;'rrâme-nte em OUI!' 
seu Chefe de 'Gabinete? ~ '.: 1 a os, ~ ~\l certa e q'H~ n~.o :-3 Exa, o Senador Amaury Silva agi-

TU .. p.~tOlJ s,endo tnJu.!'to, porque, .1?mi\i,:: fá como deve, A única d!v;;-rgência 
O SEN .OR VA~("ON("EI;,O~ TóR- cometerla a ,levlandade, a lU"ens?- rp;e tenho oara com as oühlvra.s <;1e 

RF.S - Se e. blllha. dennTlC1R rôr I tez, a tf'mendode de tratar d~ um' I" F..xa p que V, Exa falil'l pm ni
cnmn:·r.vrda. o Min stro -'\m~"-l~Y -":j[ as.'mnto desta resp<lTIsabUirla.cll" para, I nho de g·a~c;.tos e me refir fi. ninho 
Vil f':'lt~l'â. ~"nd!"\ vendido jent.r0 r1~ 9manhã ~er apont'A.d.o ~omo sen?-· 'Ie ratw ~ Que!'o Que aiJa.t·e-~am bas· 
f;PU p!'üprl(1 (J<lbinet.e E' ~o'n'.) a'~uê- ~,O; Que se m0,ve por lmpl.l.L~s o;; nao I tante gatos neste ninho dE' ratos. pd_ 
le ca~('I conta~(\ D~lo <;aud[)"1\ LU1F" .1Lra as noUC1as, ~ ,ra QUe ê::S2S l'atos que ellqor'lam à 
F"dmunctf) ~.'~ O R10 de J~nf'jr~ do Tenho esta..~ :nfo.,r~a('o~ ... há _,n:1 /;G !(;u.<;,ta do contribuinl.e da p!'-et'i~êncja 
l;!PU tf'mut; . Quan~o se c{»nbat.19 ,0 teI?po e sÓ .d~pOiS de amplfl", Y'f' ~oCJ.al teuhmn o destino mereCldlJ: :a 
.1O~O do h'l'ho h..:'H71:3 um ":O'~'1~,~\1'lO qUJ:Sas é que ~ ~epol" d .. e torna"ldo pu· de-miEsão (,11 a cadeia, 
da- ~b$ol\l!9 C'onflanr8 do 'Jhef'" de bhcas, drnul1Cta.s -lU" dificl1m~"n.i-e I 
Polfrit1, Wi'l. h~mem de hon'>~!·;d'l.<'lf' o:;P";;'" i()~3ôa.~ oor terra, I<'êz bem V Exa, nas suas onla.vras 
a tõrla r""f)V'l rl .. ínte'.:n·1[hie it1rl.i,,,~ O Sr, Aurélio Vianna _ Pet'm,tn, finais, em provocar 11 minha concel~ 
cuti~'el Qúnl ni'ío -foi a <;11rp~ê''':1 do V, Ex~ um a.parte Com o sen'.idü dp. tuação a respeito dê'~ . ..,e grande colega 
rhf'ff' rj-" p()Jj ... ~ Qllandn '30 pft"'~.ll ·,"..c1<ll'ece, qll~l'U de~:;'J "r~ .... I G'l' que, na Câm11.ra dos Deout·ados soube 
peh!: RlIq ri., ()'lvidol' en;'''1"}'-r")l1 111S Tlao mIJem d,'ldas ,(1 )1'e 1'} ·,llje i e <;"-1be honrar. como e o feItio de V, 
t9.mf'utp ,.., f'tl"n""e!!'flclo :1e ~I>')""'plr ,'os de minM l:l:; !ntenr mVóf-'1'; di..· E'xa, a~enw a êsse prob'ema e r.-:-e 
fI- con+"'1"pnr'fio fq7pndCl 'iI ~'1' fc:i • . urso lf' V. ';!.x" quo ';(" r> <"fPCcl,"1 orestando mforma-c-ôes. porque vele 
nlw' P~l"(>~"-rnr 'r;,;(' 1e,~sa \'--l'U~~7a !ouvores flquélf!s partidários do Govl'r~ haver no ca~o uma vi~nància maLl 

Não '<>"ho n,'l:i::t (,'"'it1tr~ 1'18'011(> 'lO Que. atrav",5 de ri~1U'-t': (l.;,. ,'\ m .• " 'direta em lôrno do SAPS, pE'lo mi'>no~ 
df'ssí't,~ O" "f]:"l~ C)r P:'e~irlpn'e "l\!f,() '1, pJ.1tadll3 aU"~~f nMm ":\ 1\ c'" Ilt'a Quando ~,e l'pferl:' ao n(lmrtO de pro· 
pedi rllT:!!nU"l' f'l.vor 'la Dir,",I')~ do 'lle~ra .tUt.ore: de f~!' .tlU:"S. r-lt' d nes~o.s e··;l,:tpnt{><; no SAPS esse.'! pro· 
SAPS (\ nr H'J'!o (::n.~tp.l0 R"nr,r'r) l~pld[tçae dos di'1heli'o,<: ,)1l'.1\\(':-5 1<'. ~:OS~M teri'il"') que andar ,ponra que o 
e () CO'lI-]<>('1'\ 1'1" rpf",~A.nria 1'\n l(l"u taa Cl)l'·1Jo~an:~, .:"'0n: • SI. ~ 1-~ rie'l' ·ur1l1p.!'it.o nfJ" seia desmol'ali7."Ido, 
tine!') <;H8 fisionomia, 6ei apf.'D2$ se1J t,f da ~~D!lbhc". NH'l aze-r o '{\r.f'1 N:l hO-ra na denúo('in ou do fato 
nome, d:'! Onos,lçao ~l!, ne"t<, ~,~~! 'enp e gT'ave, <l primeira providência ser'á a 

Trazendo a~ cl~n(lncif[.'J. OS A~!T'.en

tos í'tnont:1nos pN'lerão 1efenrI~I"-!,(', 
Dificilmente Ee defenderão, e·J'drnte. 

'st.êve ,:l.isen~(' 011 pr'lt-ic..1"'r~ljtr fll' !lbp:rl1U'l.'t clr um ri~oro.so inQ'It'>r!to. 
,'enf.e: rlâem .., pane. "'e ,ra.-j' 'vad Drmoi" torl-o" conf1am em que .1 me
"es, de colabor,tcores '-lu.e ,=.c·~~j,,, q'l~ rMl'io do povo é fraca, Tudo se es~ 
O Presidente da. Repubil~~ ,cnha o ~t'! e IX\$,sa. CO!llo n.:l-Q.uela !rà..se 

E' de re~:.stl'a.r :s~o Sr. Presiden
te. pO:'qut' r~:R CO!H'OC3.\',1.0 '.{'t·e 
fl.n.~ua,'1 R$');>C'tQ !l{;i"r", ne:a'l'f':-;Ie 

I pollt'co, meramente de m.'Ipiraf'ão 
üú'Fica v,'lfmdo .;l fl.preser:.tar o Se. 
nhor Pre :iente ja Rep.J.blica '")-<>r~m_ 
re a (}'}in !la pübli~a "'('mo lm:-/""r!( Ó~ 
O.ro~,n<:j~()<l a'rnt~·Ório.~ '10 ·:e·~·i.ne à 
lf'!!~lidnde constituc1Dnal. 

l\'Ias "ne3:110 afJ.l!êle,~ que p:-1":)m"cio. 
~al'am a viorí1i, cívica. nlrsm,' n.~l:ê_ 
te, ... ql~e ~i'lPl'am esta CO:lvocaçãn f'stão 
ccntT!bll:ndo P0.l'R Que ha ia apena.' a 
V!J'~·lll~'l. dos !HI~f'ntf>5, fi. vigl'ia da 
OffiLSSflO, a vigília dA :ndiferença, 

Não d.~o Sr, P~e5idente, 'l'le não 
haja necessidade de lma vÍ"'ília mas 
e.1ta il'i'!:n send-ü fel ta pela~ 'U1torí
i~d"'s ,I\~, Qllais in::un\be a.sseg'HrR la, 
E 11 \'lg'llla dos homens da SCf!U'·all_ 
Ca dêste Pais: e a vLdlia da.~ J.<"'õlca,~ 
~rma~::ts: é 9.- vigíli:1. 10 Eúr{?Íto da 
A.erOn,auti~a, dfl: l\-1~ri.nha con~r'l Il'l1a 
o:>n,I,:mração qUe de fato exts~e uma 
~el'l'lv.tJl ?onspiradio contra a o~dem 
,nnst1tucwnal Rntrf'tnnto essa ccns
()ira('âo nã.o narte, absoJutan~er.'e 
rj~ Governo E' uma. repetiç;,,J h!.s~ 
Lrlca: ela tem ~im!lat'es no l"'i .. 'Hl;'fO' 
~la. tl'az pns namento.~ dI' allt:!s ,In: 
enore.~ :'l,uando :sta Nacão '9. '11~"m 

;el a:;!n<.:"}(la como lP<J:t-eS 1:a.'! de 
rt;rma p"e('f'ucebida, "'studada .. m<:>
.:.cul~"nmE'nte por onda de Iq·it't. 

1 r;'10 v!s~~do ~obl'etutlo q imppiil [l'II! 
') B"fI.<al ~ .. DI'ol"'t€' CfJ!110 Naçgo f'('OM 

nÓmlC3mE'nte emancinada, f101it'cfI
'1:pnt!' livre, R'ta d" fato SI' Dre~ 
~lC'!f'ntt n con~niraç5." que "'\\Jst .... e 
I!"/{' se desata- ne.~tA h0ra, CO!1l0 f"m 
l!M5 B.p6<t a cl"acão ~de volt~ Re
,",onda como E'1l1 9,14. nnós a 'l'ia -fio 
1a Pf't-r~h,'~'<: a. avó!' ~,~(\S nrn.,1~1II 

1
1uedldas imnuIsionAda..~ por G;>?líIfo 
V1U'llM, obt&tiv:mdo estrutura.r e<:o-. 
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nômicamente êste País, da.r~lle con. independem de provas. A Maioria, )procura-se &conder, com a.cusações dos aos internacionais. mas que ta .. 
osistência econômica, de molde n Ji. entretanto se esquece de outras acu- _ a luta. pela sobrevlvênc:a do ,)rq. das o exercem para defender apenas 
vrálo das peias col011ialistas que eações feitas pelo Deputado Bllac letariajo brasileiro. Oom a,cusações os lnterê.::.,ses do ,País, o int,erêsse do 
a;nda hoje o emperram, afirmando- Pinto, inclusive a de se estar prepa- ao movimento sindical, axtlculurves povo brasileiro, 
o como Nação capaz de faJar de igual l'ando no Brasil não um gOlpe, mas que o op2rário faz, visando,_ por meio Já fiz êsse oonvite às Lideranças, 
para igual, com os povos de.)envolvi. uma guerra revolUClOnál'ia, E {)m,ffi de coalizõ:>s, a defesa d-e dIreItos :e~ aos homens de bem do Senado e da 
dos do mundo, . o afirma são homens do Conse!ho de gitimc3 q<le lhe são nega.dos, pro- Oâmara, de todos os Partidos, que 

Segurança Nlc':one.'l, !;;ão Ofic:.a~s de cura_se esconder o objetivo funda· feUzm.ente existem em maioria as .. 
Repete-se, hoje, a consp'rar:;ão do l1(jssas 'Fôrças Armadas em trab?lho.s mental til campanha, que é, precisa- magadora, para que'.possamos fa~~tr 

anti_Brasil, 3: conspiraçã.o do anti- publicados às expen"as de GovêrI1o; mente,.o de tentar fazE:r com q~e com autoridade perante a NaçãO. 
pl'ogl'eBSo, a' coni:p.i.tação do anti- ,quem o afinna, Sênado!' Arthur Vir- o Bras I continU~ . cClôm~ ::-. Pais Afirmo E:em n~ceio de errar que, .se 
povo, a conspiração que não d-=seja O'fllo é a onda de corrupção que av·as· prcdutor de matenas pl'lmanas, a procedenno,!:, se tivel'mos u cGr~ge!U 
que esta Na'l;ão se liberte dos grilhões ~ala o país, e tal ferm-a que o pró· engordar e a entiquecer aqu~le5 paj. cívica de constituir essa CmnIssao 
CJue a jungem a inter&.ses 'lue ·não prio Vice-Líder 'da Ma:oria, o emi- .ses que as importam P!ll'a m~il.~';u·_ Patlamentar de Inquérito idônea e 
dia O\S nosso.s; que c.sta ~:!I..;ão se nente Senador V-a.sccncelos 'rÔrre.5, nos manufatura.s e aSSlm amqmla:r isenta, iremJs encontrar no. congres
Kvre dessa sUbmissão econôrci~a q\.:.e nos traz, hOje, um exemplo C;)ID o o rE;.5ultado do noSSo érlôr1}()' e do 80 Nacional homens que 'Podem s.er 
impede o seu pro;resso, o seu f'rescf· escândalo do SAPS. Un1 Govêrno que nosso trabalho. chamados de tltdo, menos de 1'epre~ 
ment-o, que impede a liq~lida\ão da ~fetiva.ment-e rons.ente ner.ta. s:on·up-. Nem serão, t.ambém, Sr, Presid-e:t:- sentantes brasileiros, . 
misér:a, da. fome dentro d~ .::uas ção e'Stá. efetiv.amente contl'ibu1n?C' te, as _acl:Lsações sôbre ,a. CO!!'!1p::;:ao O Sr. Aurélio Viana _ Permite V. 
fronteiras. . para a Tevolução, 'para a sulJversao que faruo e.5-:onder o obJéhvo flln?a- EX\!- um aparte? 
" Notem os Senhot€s Senadores o da ordem demorrática nó PaiS", mental dessa campanha," Tenho Qlto 
vulto que temam ~ acusações nesta O SR. ARTHUR VIRGILIO e re-pito que, para mim, o mot'alis. O SR, ARTHUR VLRGíLIO 
hora contra o Govêrno' notem as ' mo não é um fim político 0'1 pi!.s- COm s-atisfação. 

't ' - , b 'a' 'I' . Eminente Lide\" A.tlolpho Franco: nos soaI mas uma obrigação, Todo 1:0-
agI açoes em areas 0$0 eJ men e c')~ da Mal'ol','. n'.'o eX'clul'mo, as cu'r., 1 d lOS A 'I' Viana Nobre Qe h d d ' \ . ~ ~ mem púb ico tem o ever inde,~ ~ná_ . r. ure to - .., -
n evi as es e PaIS "cu,aço'es do Pl'es/den1,e d' un','u" o d A th V'r 'I' dos que 

I ' 'd··... ..... vel de respeitar os principios óticos na ar l' ur 1 gl 10, SOU Nnte·~e a mguagem , e Jorl'la~ que Demoel'.'tl'C' Nae','onaI _ no's 's exa- dv "'m 11e uêles que t 'd \'f' d ' t " e morais de ser honrado. decente, pensam e a. 0 0 ", a aq es 2.0 1 en 1 'lca {lS com . In el'ê~ses mlnamos ,um"o a uma e na 'o encout,".- d nel'a"'m" dever 'de I 'b '1' I ' ,... de ter perfeita e'Cação no cum,T\rimen- acusam,. enu ,'"'" "c ... 
an 1 raSl clrh~s, No e-set.o pron-uncia- mos consistência. em nehhuma delas, to do dever. Mas o" tnoralismo, Sr. comprovar suas \acusações, sullS de. 
mentQ' de Ornem PÚq.lCO,';, inclus~ve Se d-estacam'Js a referente '{J. diSLl'i... pre:"idente, perde muito 'do "'.entido núncias. O Presidente de um grande 
com assento nb Congresso tinas que buiçÊ.O de- armas aos .sind!catcG é por~ Partido denunciou o Govêrno da 
exercem seu mandato pe.ra defender "'ue ela .se reveste de caráter ma\~ num país como o nosso'l em ~ue - União 0- Executivo Fe.de-ral, de vir. 
tudo menOs o que- interessa ao Bra- ;I'a,e, de unl. 'am,oça eml'nente ,>. aqui faço a justa -essa va. dl~endq dí:,tribuíndo armas nos Sindicatos," 
• '1 'N >, " P 'd h' t ~ "" i't que não me refiro nem de leve a ' , 
1, ao povo. o~-se . ....,r. reSi e e, ordem pública e à tranquilida.!ie dês~ V. EXa. _ a-s 'entidades ou hómc.n:s entre os "operários, para uma revo

Nsa liiJguagem e vamos ~identificar ~e País, Estávamc5. pelo menos, es~ . . lução, Houve, também, denúncias de 
sua origem na regUlamentação di:! Jei perando que o cidadão ínvest,idO nas públicos que malS falatt? em m\ O!!ll~.. que a PELROllRAS vinha distri,bt;in-
de rem' e"-a de Iuel'os no monop 'l'r. mo são que menos em au OrluRa.e do arma'" vl'sando • algum'. re,ol". ;,';;' , o l'J "t"S respon,abl'l,'d'd" de Pr"~ident... ~ 1 'd'd' " d ' \ ã d ' - <, - - ..., ...., "pa!'a faze. o, porque sao ven 1 05 ao AI ,- d' " \ 

a. Impor aç o e óleo crll, em ou- do maior Partido opcsic!onista lJ:rG.si- intel'êE'se antibrasileiro, ao intB:~&3e ção brasileira. rav= e ~llms 1'OS 
tras medidas de carMer brasUeh'o leir" dl'spusesse de' um mínimo de 1 militares o Goyêrno da Umão cop-qu " s r~ to d ~ I O A 'V antinaciona . t~la fro'ntalmente ta'!'s tlemíMia:s. e v'Cm e l\.\O ma R3 ~e (l Ove'!,- elemehto, probatóriOs para dar con,· " d' b 't "' no no bJ'etl'" d 1 ncar 'r d ~ E precLSO qUe .se 19a em abO nr.nte,lando,a', lança um desafio ao ' o o e ti ca - a· e en- s"tênel'a à ,,,' pública declaral".ão. t \ d ~ _ o ç ' o ôm-c d 'p't -., ""..,"""" ~'para que o povo escu e es a "et' a· a' cus."or, par. que comnlV\ve a. 'de;.. ao ec n . a a nossa. a ,r:h. O Sr_ -Adolpho Franco _ permi- d ' 'd d ~_. 'li. 1"''''' 

Levant,a-se a on...J>.· é tim )'Crna,ll's- . 1 ' \ e: dct..ermma as empresas e €t>t:r- .' 'd d tr'b da C· 
u., 'e V E"a ·ou rc apar e? ml'n'doo h'me~o pu'bll'COS que "l'vem nunCla t>rofen a a 1 una a .. ta "'I..lle escrevE_ numa rev ,- <<> d,e "ran·' . .'...': '':>' """ v ~~ p.. 1 A N ~ '"te'ra est'" 

':t"~ - '\ '" com a palavra moralismo na boca mara <:O'Uera. _ açao m 1. .'<:10. de circulação, a re.spei',-Q 1..10 "sile'nc o O SR. ARTIIUR VffiGíLI0 <>sper'n'do • ecm'p~ovação 'os compro':.. .são ju:::t-amente aquêlt5 vend:dos ao - '" ~, , 'das FÔl'çàs .~rmada.3"'. nctadamentf Cem muit0 prazel'.· ~ - A vantes, os dados concretos, porque <> 
d E "·" "" ·t· d6lar, q"le nos asf'xia <econornica~nen_ m'undo demoer"t,"o bras,'l,,',o dOOe)'. o xerCllvO,""" um ve~rJel' ,mo carto· O Sr, Adolph',o Franco _ Na"o é Sô t ' d [ dos' 1:1. ... ~ Ca ! la n "t .. - _. ,e; mo 03 e enscres mon0'P0- mob',',,".r"'e p'"a a defe"a da Denlo-que _I< um ... '';;1 w ('ao que nao a declar.ça'o 'do n'"',~,I:." Part',do', é" d Ir to d a~l'tal's ...... orna ~ _ ul " 
no" 't' ,,"" d' t 'd <.J __ J - dOS, O us.-e.5. OS C y . -,~~"~ k cr'acl'a, Inas so' O fará, 'e 'psiool"""ica-~"Ie COn lnuar . ~ o lTe or e um ; ",-be'nl " do Gr,ve"l'n,o, d" Rl'O 01'an- . , . I t d "te "ois ' "6 
' 1 ~ . v-,·u~" ~, ClonalS 1m}) an a os nes C'"':", a mente J" o fêz, se Téceber deI1t~n(;las Jorna de S~o Paulo qual 'plton'sa fi .le 'do ,sul, por do'- de sous 'ecre\3.- ' o e~f.c."ço e o tr' a"alho "_ • 
t' t;.: d o.-l. 1,') - - sugar .,;."<1. IJ l.ttJ fundamentadas, Não vamos tra-lisfar .. 

On e.v
er ~ ram~u aç"o ,e mandf\';O 1'10S 11ustres, arás, membros do paI- povo bTasllej.ro,. mar êste País num .-1."1:s de 'fantasia, 

preslde,ncJal, vlOIàn~o o. L~~'t.ro_ de~er- ti"o ~Oc,:nl Domoer.'t,l'eo, çue com, SI<' A~ses lev 'nd <-,. b'omb "" . dI' - -... Q - - ~,o e.: an.a.L o Q",.., • o' de grupos políticos que agitam vis~-
mma -o pea conrtltuçao: Sao. go- põem a ma'Ol'la nesta Casa. m01'alis~, t€l1t.9ndo colhe-r na atu3.- do apenas' ao poder, ,Tenho certeza, 
vernadores de Estado, nU:l1~ 1,:ngu'lM Fizeram êles a mesma declaração cão de funcionários subalternos, do absoluta de que se comprovadas essas 
g€m ,que Ofende a conVlvenCla fe- d~z2ndo que' há noJ Rt<J Grau,de (((1 Govêrn<J, ou tentando de~pertar, com denúncias, in~ntl'C}lá:V'el,. inc<lntida. 
~;ra~11~~' a preg~:~ abertamente .ri 1)8UI O ~la.no de um ~mo"imel:lto re.- a. campanha. enticomunista, o temor' haveria uma onda de repúd~o ao Go~ 
",l.b~_ . .s<lo,.~ reb

f' ... lac. '. . volncionano. O Governo: rec~l.Jen-du ideoJlórrÍCo, outro objetivo não tem ~{e- vêmo, ao Presidente da República, 
E nec€~al'lo, 51'. ~reslden~e, que o elsa d'ecla-ração tinha o dever (' obr' .• não o~ de defender seus prôpric.S in- Mas S. EXIl declara que está p~la 

POVO~~C?~flonte Os ~u-a?~ l.;~t'JLC(,S, E' ~e.Ç"ão de mandar inst.aurar ll"n in. tere.5.2es. n~ medida em que defen- nemocracie; (:S seus atos visam ·n.o 
n€.ce~,.ar.b qu~ o p-o\,o l ... en,.!f.qu_e p~r_ 'quérito para apurar a verda~e dos dern interês.ses ant~nacionais: n6çí-v<Js, fortalecimento da Democracia, O Se~ 
feItamente os hcmen~ que 'falam nes- fates. Não se devia a~US2r o pru- prejudiciais, afrontosos aO 'Brasil. nh-or PinheiN Neto, acusado de que
ta hm"a em .mbV.CTsã~ e at:~t2.ção fI:L"SÚr Bila.c p:nto CC'InQ um fa.Is('. O Sr, Adolfo Franco - Agradeço fi rer a tur'bacão da ordem, no mundo 
ame.açando o reg me como o flz?ram cetmnc-ant';! sem c<:=.::.:gcria, e sim re-E'>''llY>J, feita à minha pes&Ja". agro'pecuáriD da Brasil, oompatec~u 
taqudes .h?m,~ns de 1945 e de 1954 :;ceitar a denúncia de um pa-rtído O SR. ARTHÚ~ VIRGíLIO à Câmara, prestou esclarecimentos; 
e~ernos m'n?lgos da nossa em,:nc;pfl- '1sc:on?.l fi mandar ave~i7,uar 2 xçn. Apenas faç:..p ju.stiça a V. Exa. pret.end(! ai.lJqe-n':..ar ? númcr>O de_ pro~ 
Ç!>.!? E~OnCm.ca, P!:e7:lC!3 ao lnt'€l'e'3Ee df re.r Os fetos com a mais ri50rosas O firo Adolfo Franco . ,. mas prietál'ios dêS~e p:.u,<;, Lego,. nao é 
4m3 f~t:l:'('s de atra~o' e imped1men- exatidão'.' quero pedir a V. Ex~ que, assim ~o- cDntra a propriedade privada,. O 
t-o do p:·c'gre:;,.,o brasllei:o: o Imperra- O . SR, JI..RTHUR V11R.GÍL!Q mo se exige de nós a prova concreta mundo camnonês a.ss.istiu à assinatu-
1ismo e-conõmlco e I? l[lLifúndi~·. !,,1:eu nobre colega, V, Exa. lembrou da existência das armas, e Qu<:mdo ra do ql1e hoje é lei, que concede a~ 

Note o povo orasleiro, a [1m de bEm a "CO!lmire.ção" de Pas30 Fun~ V. Ex~ acusll que homens li~ado3 ,0 t:·s.taihadol· rural os benefícios da le'· 
b2:l1 aju(z3t .d3S dehFncias que se ['3..- do. Devo dedz:mr que não hotlYe agentes do capital internacional ~,s- r(S1Z"'io trebr:.lhista. O Brasil int,.;,::> 
~em 11 I'e3-pelto ~c armas que ~r:2m nes~e Pais p~!h~ria maior la:nçBda à tão provc(:ando no Bl'a.sil essa agit.ü- -à"",istiu ao ato que iru;tituiu o m2lIl'I- . 
€ntr{õ~pe.:: a Slnd'icat,"1! fato que face do povo. Quem leu no O Gkbh ção-, 'assim como se exíge de nós, 'deve pólio. estatal da importação do óleo 
()onstitui 1?vi~~:-:',_"d8 im.!m:D!.!vel. a!ju~1:;" nt'3.'!'I~fi2,,;tO revolucionário.. V. Exj!, indicar os nomes e apre.se-n., Cl'll. ato n'lni+o mn!:J importante q:te 
Lanra!!1 O~! tcn:am I1nç::!r c· l:Jân:ca gOuê:e p~f.no revoluc;onário, ;; qU2m tal' provns. Hoje. talvez n;o. mas em o da nacionaEza-çfro de urna emprêsa. 
hest,). Ha:'3') que bnto. pr<:ciza de não t~m a lnt'nt9...!i.dl1de do Almi1'al1- outra oportunidade V Ex~ deVErA de- refino. O Brasa inte-iro a'S~stiu. 
Ü'al1aufTicls.de, P:::'z e ordem pj,ra n~- te Feck. do Alm ~'ante Pena Br.:~' Oll :·rh.:'er fi:> prQvas. .e também o mundo, à regulamenta .. 
frmb>r os St:'tl, prct;lem:J..~. . jo G-cn!''11.Qor 't;arlos Lqce~·::Lt. tel'á çã:o da lei de remessa 'de lucros para -

'd O SR. ARTHUR VIRGíLIO o exterior; e o Bra,üI nã,o assisti'.l .. 
O Pte:;~.yr~t~ de un1-grar.d~ iJl3:rtl-: 1?do, cs-!hmE.n~e, gargz:l1'3.da:;. Já tenho dito, e inclusive cltad-D no- ainda à d:stríbmçáo de armas, en-

do a· Un 20 '09U10cr§.t'/7" N:~ci(lnfll . T2-.~á. c!}l1,sjde.i"ado n.pe-nas !'it1fru](l me", já d(;ckl.reí mesmo d:l.quí da Itri- tre os trabalh9..ctorês, para. efeito ce 
agnm:z,:f,o de l'e.E'p·"1J~b:·id?de niJ o phÍ1-e; terá flVetla.s entendido qUE bllnr. que nús, que criamos cvmissões uma revclucã:J violenta. Assistiu a 
lJrC:2,'Fo d:mecrâtico bl·a.sl]eil'o. Tt'P- aQu~lo é um:l peça. peça do conjcm+() parlamentares de inquérito para. ih- 'um desrnf-utido enérgiC07 particulo.r
h3.do na Càr<.1flra das Depul.ldas f.' rlb ardjs e fal'sas que Eõe preparam vestígar o Executivo; que nos preo. mente' do 81'. ]\/1'inistro da Guerra, 
agora por mlm. nqu'; nO Seu<1do. núo n~ste Paí.'L tentando tolhe:r 0 pro· CUpJ.illOS com a pOSIção moral do G.Q-. d~s alta') autorida,des' federais, En
exibiu t1Cm exibirá p~'o,!a: d'JcumC'n- cessO hjs~ó!ico, tenta.ndo impedir o vêrno, cam a atuayáo do ~vêrno e tão o acussd1)r ou acusarl.ores estã',\> 
tada~ da f'Ua ~!'l'ave acmaçii-ü. seu des!;nvolvimEnto' eeonômie:J. com de seus auxiliares; qUe determinamo.J cbrigadas, moralmente,' à compr{lV3.-

O Sr", Ado!.p;fo Fi'anr~ - Permite 'l. flnalidade oe ampra-r interê.:;.sl::'s an~ ITlEdld<::t$ saneadoras da vida ··pública cão de uma d~núnci>3. das mai~ sérias, 
V. E:>ta'. um anarte? (Assentiment'1 ~inac:oTIa~s implantados em ierrlt-6~ brB.sileira, temas esqueCido do. nosso das ma~s graves; d'outra ma~eip, 
do orçuZOr) - Vem a eHa 03.8a, V. r'o pátrio. . próp'rio saneamento interno. :Não se não apresentarem os compr'Ova~
~a., com a autod12.dc s'nc""ridad~ Esta .. a grande verdade que ~e nos lembl~amos ain~a ·de ~aze! umn tes, 85 prot'25 co~c~etas da denp:pyi9' 
I O presfíg'o de seu nome. l'en~tír G procura e'_cond-er atrás de rampa· investigaçao ampla da atuaçao de fo~mulada e se, porventura, amanh3. 
,ue se qis<::e na Cttma:,a- dos D'2puta- nhM c'ontra o C, G, T" cont~a o deputadOS e senadbres para podermüÊ vi€EÚ a ~c0nt€Cer o que hoje hão 
(i·os, na sema.na pa'sEada, A -I'.fa'orin. movimento sindical, contra ss gl'a. falar com m~ior autor~dfide, coni' a fei compro\'ado, ninguém" !h'i'la ~ré;. 
.la en'trevísta cou'!Bdiçla em ·Sác &u- ,ves que ec~odem em ç{)nsequê'J,.d~ da cabeça etgu:'da, de fro1Jte lev~1:1tada, dito a qualquer de1lúnc'i~a foi'inulr;;"'\ 
lo, do em;nente Presl&~nte de n08SQ fome, qne a;?as.sala o povo: co;ntra e assim comparecermos pertlnte o sem a dévida co-mprova~al), A l'Iaífi?o 
!partido, Dôputedo Bilac PInto, re~ a '3I;piraç<)'J rio uçvo, de ter di.reito povo, pCll:a afit'mar que nesta e ['1.2 e.suem is~o. e se e.'>m documeritâção 
,oIvell -õsstac:'ar apena.s u",--n panto rlê- a usu~ruir lí~erd~de mais .ele.!l1eh- outra.' Casa não há ilm só membro não cheO'{Íu, a Nação não esta obri
te e:ribindo que f,o-mecesse prcy~s: a t~r ~o J;1':l!11em.J.. qu~, ~ o dlr~~t') à que exerça ·seu mandat<)· p?,ra de .. gada. a aceitar a denúnc:a apresen. 
tnt:!"8!!a d-e 2rm?<: a Rindi.cat/8. A le~ VIda e que. ne.:iv;;; ho ... a é ne,?:1.·do à fender interêsse de gr:up.os econômi~ tada, mr.s sim a acolher a contra-
4'rocessual diz que são indic.ios que gran-de maioria do povo brasil~iro, cos lnternaciol1ais, ou n\w:onais .alia,~· dita corno ~erdaqeir.a.- , , 'C____ , .,,~ ....... -':"~ . 



o SR. ARTHU~ VIROiLIO _'. D.Cl'edit.o na sinceddade di:!::isa decl9. ... reformas consldcl'adas neoe&árias ll(I! çalves, é que. 6:pesa,r de tóda esa 
Muit;o obrigado, eminente Senad'Jr 'I ração; ná!) acredito que o 8r., r3ilsc desE;-nvolvlment.o do povo brasll~'r'J boa. vontade, d~ tõda e.%8 boa mie-u 
Aurélio Viana, pelo seu oportuno Pinto tiveste a coragem de dis!-ribui\ Se V. Exlt cxammar o prcblema. com ção, a re/arma agrária, por exemplQ 
apurte no ,meu discurso. I armas a êese povo brasileiro q11e ai mala seremdade e jus~l\a. veriflc,wá e~tâ detIda pelo descnl'úntro de opi .. 

Em verdade. e. Naçã.o espera com. está, amargurado, sofrido,' batido pe~ que tôda essa evolução no c~mpo 50 ... I ruãsre, pela. falta de um denomll1adOl' 
provação da denúncia gr9-1'issima. O la~mi~éria, pela. fome e pel~ doe~ça. c!~l que o. Bra~il Jã apresenta no jcomum que una, mclUSlve. AS tôrças 
próprio GQvêrno a deseja ardent~. ~ao acredito que o Sr. B!Io.c Pl!lt.o concêrto das nalções clvUizado.s, teye' fllv<ürá\'e.l'j fi. transformação da eCiJ
mente Já a solicitou ·na Câmara dos tlV€.:;se e"sa comg'em, pOftt;Ue, Se ISSO f o concurso vaHo:.o e deCIsivo cto pat-l nomm rural brasileira. 
senhores Deputado3. pela palavra do ac0n..tece~e, ta~vez homens de s,ua for- f tido Social DemOCl'atlco, at,:avés fiar I Enquanto isto ocorre, o d"~l!ne. .e 
líder Dontel de Andrade, e a faz agI.)- maçao td~lóglc.a !ôssem varrIdos de 'I f.:f"US lIderes mais enl1nent.es. alastra. no mterior. a, ~\gÍtaço;;., de<-

ra ncs'te momento. pela minhá pala·. uma ve~ deste P:llS.. .,. qul::em maior vulto e Oi C'lNll1f,5 ga-
vr~, no Senado da República.. Ninguem de bom senso desejart9. O~, AR'l'HUR V~RaILIO - nham prQprcções que cheg m a cau .. 

nesta. hora a entrega de armas fi um Acabet de ~eclarar lsto há pouco. .sar apreensão. Sabe 'l, Ex~ que 
Queremos Que o Pres:denfe da UDN povo já dese.sperançado e dl!sHudido. O Sr. Wt!son. ~onç'allles - Exata- já. tcmbal'am em PernambuCo c,nu" 

traga as provas das firmas entregues Quem de fato deseja a t.ranqUilidade mente. Quero fnsntl' ê~te ponto exa- poneses vítimas da t.ruculência d1'! r J

a S,ndlcatcs; das ~rmas entregues a. dêste Pai:;,. a. StU unidade tm:ritorial, tal~H:nte porque, pelo t~nal da decla.. nOS de uzinSlS. Já cai1'8m n.:. Pa
o.rgl'tniZagQCS oper~l'}as visando fi eS,a I a sua traaição de lingua e de oostu.. ração de V. ~I,\ pOderm parecer que raba camponeses vftlmas da exa.!.'ce
guerra revc;uc'k\I1ar~a cont!'a q,uem ,,~u n:es, .Jam.ais pensará em distribuir in- l1? nosso Partido existe~ homens que baç}o de ân mos que vai tOUltnda 
com que obJetiVO, m1,O esclaTE'Cldo p .... Q ! d1scnminactamente ahnns a uma mul- I dlvergem dessa ()l'lent~,ça{) e que têm conta do sertão. Tudo em conzequên
ilustre dirigente udenls~l\. ! tidào desvairada p:los sofrimentos, ILUn pa~sado pouco recomendável. Acho da de uma- e/.3t.rutul'a que jf. n_o 

Não esclareceu o Sr. Bnae Pinto, rperas nece.'>S!dades, pe'a dor que~.e es- que V. Ex~ ':l,V.an~ou multo, pelo me- atende aos enseios nfi::~.{)nais, qu niio. 
no momento em que declarava. que I pal~a. de nort.e a sul ag-uardanoo so-.. I nps quando s.1mpl1f!c!?,u a sua. n.fipna. maIs a.dmite pl'Qcrast:n3.ç:"o, que nãu 
il'ia propor a distribuição de annas !uçce.;; ~e problemas qlle se a.rrastam I Ç;W a? ~al'tldo Scclal Democratko, mais permite edlmnento. Se ':'nca'" 
ao POl'O .para n, sua. defesa, S::t!)Ü S, indefinIda e mor05nmente, No prop:'10 partido de V . . E~~ há no~ ral'm03 0.. sltu~ção do ponto de vist.!\ 
E,'(a. que as únicas armas '::!n'3rmtl'u~ . Não s::ria, o Sr, Bilac pinto que te- mens. com. e~,as caractel'1~tlCe5, sem dos alto:; lnte'J'êss~s do dêi'ienv:llvl
das foram Ilquelas apteendid.ll-s nu sí- na. esta corag-em; não a.cl'Nli1o, ja. 1 q,le 15~ Slgnlhque que o P. T ,B. t.e· mento :J'aclonal. che'!"'r:mDs à ce:n'" 
tio de um c:dadão estrUfi:Jen'o, ·arol· malS. C]Ut' S Exa, Ol.tSas.se dc:.,~f:a" ~ I nh\], taiS camcter1stlcns. V, Exa, f"n- c1usão de que não há porque demo .. 
go do Governador CarI:).) Laczl'.da. lá p.tclêncla d~,,!e por qlle +ã' ,con~r3~·á. na sua. p:'ór,r1a ag;-emul:.~ao rar CC:<n a reto::-tna 1l:;J'á.r~a. Te:nQ..~ 
em Jacarep!lguá"perto d.\ ~p·8.nJa. ou- vista.". vOlt~d8S p o ~t es. ~a:n as Iparddar1~. ~etn duvIda a:!u:!la que as~ de convir em que a tE>lTa "'''ioSl\ que 
de o Si'. Pl'e!:identr..da RppúbHcR. 'Pa.s~ outra casa'" do c~~:'"~~ :~~~~an/ ,suma a lIderança na luta pelas rt'f01'· ui está, em milhões e milhões de hec-
8ft os fins de semana quando vaI (lO (l votação de medida ..... Q I w.>!!~ a ê () [mas de carát.er popular, elem{>ntQs tares, gerando a ocio:idnd~ t.amo,nt 
Rlo de Janeiro, I,'o~am aquelas ar- como fi. reforma fi "rár'k eUYe·na? V .. m" contrários a essas reformas e que. no da. mão de obm, é um estõrvo, um 
m~s de uma organp:nçã:n ~.E.rrnr!Sta fUlldidade QUe estio etid 15 -~~ p.o~ entender. se dec!ara.m alto e bom som, inlpedimento para. o descnHll\'lmento 
dê:..:::e Alrrüante Heck, que se not,~- quant;) se (llast~am. ~ôélasas 9q~U, /n: I defensores dos pos~ulados dQ p:lr~ido ind'.l:'-;t~ial do PaLs, $:'0 milhõ()s de. 
bilizrm neste Pnís com a fug·1. "h~ral· das tódas as n"'c"ssidaCl ~?B eu de V, Ex!J. Há pOlS na. verdade, .:Dl Ol'a..,llel1'O.S que- vivem nos campos 
cu" do 11 de nov€mbro.- Não) escla- nec~ss~dades, tôdã;; as r~~ac.õ",Qa5 aS todos os part.idc-s - po~ afirmar em sUbap!"oveitados ou inaproveitadc.s, 
receU, no momento em que sabia que cerCa de 00"" dos n "5 p a[!\-~' por todos 09 órgãos co!egiados - uma. dl~ sem participa,rem, do de~~1VOlvimc:n .. 
? Sr" ArmRn~o. F'n'eão nco,n~elhava Nr.o acr';..díto• Sr, ~r~~l(ren·;;Cl~, vergência, uma mod}flcacão do pensa- t~ n!lc}onal. sem conCOrrem par~ êle. 
UlC!u!';l\'e pelo rádIo. !atífl1nd~a~'103 :1 se Sr, EHl:tc Pi!Üo tive '~e e~o::a co,.q _ e o mento, uma evoluçao que nem tQdIJs 80.0 pc..<:o morto na vida. dêst.e pais. 
armarem, E Jã h:\ no:lcill:; dp farta Multo lJê!nl di;:e o g;. J~5.o G a1:~~' acompanham. :Mas isto não pode, ab- quando J)oderir.m ser úteis, se se lhes 
tlisfr:bujção df! arm:1.s no N"()J'~e5te, que no mO ll"nt{1 c~ QU o T;"~U ;., . sOlutamente, expressar o pen~am'2n1.0 des.ge capacidade de aquisitiva através 
enye -OS donos de tt-l'l'a~, naqtlel.t r~4 masse armas~ ~ Sr'. Bll~c pi~~O d'~= de um partido, Se V, Ex~ examinar Q do trabalho • q~e poderão r~aHro~, 
1;'1aO .S"'ben~o õe ,tudo 1..';50,.0 ~1' B1- sap::!.recerla do Ora.5il. o I pro~lema, por exe:nplo, da reforma t<;Jrnando proo:utlVa a t-erra hOJe inu-
l~c pmto p!etend.a num obJetiVO AlXl- r.grarJa, e de tôdas as outnts comi- til. . 
lltiC'<>mf';:tt,~ e5CU~O, acusar o Governo O ( Sr. AdO!pho Franro - Pe"mne I deradas e.5.5enciais ~o des.~n\'olvjmEn-l Tcdos. senfin?o.s e S,ab~mos N que o 
d.a R,:,pub.lca, ;:al!,r,a. U1}l uP,..urte? A~''1,mtl1nelUO do to do J,:','lís, ve~'ificarà que até a Igreja p~rque, mdu.strwJ bra,s:lelro .nao te 

O Sr. Ado!pho Franco _ Pen~itc '. ~o~.) Nao ~ .... mDS nos, homens da que é eterna, c.:ne é umY~:rsal, tem expandll·â., epquanto nao cnal'mos, o 
V ~," • " ,:.A'::,o.Ja que P:t::.tnos obMa.ndo as re- ciiECJ.lepância no seu se10, Mas ls,so _ mercoa-do lr#ernO de. ~ons. umo _farlo .•. 

L:.-'" um a.p~r,.f'. {) mas o G "' f T d b to j f " • (".<' . _:)V~ no ,tem nas luas repito _ não nos autoriza a. fazer ge- o os sa €lmos que 15 am a :la.o 01 
O SR. AR rHUR VIRGtLIO C.!! as do C('n~:(~;:o sohaa Mawna neralizaçóes. Meu propõ!!ito é esela- alcançado porque te~os um mte,'Jvf 

Com multo prazer. ~;~7'a f-..tzer _as leLS de que o 8.'p.,81 pre~ recer que o Partido Socl:l1 DemDcrá.- povoado de mmeráveIs, de !amiIlt~, 
O Sr Atlol1Jho Franco _ Quanto às ~'I;~' FmF .. nh:m~ r.O~fa palavra em I tico, ligado a tôda,s as tl'ans!or:na- de- home.ns, e mlllhe:es, que ,Vivem, n4 
._ s u V r:'xa rel_'o q' .,~ .... \O,[!remol' todas aque,as qu· ... ve-Ições sociais por qUe U'm. pls<:o.ado:) sua. malOrI.a, em leglme je econo ... 

(tI lua a q e . "" . ~e . 1 ~ le nh"m a'endt>r W d d ~ ~ ,- mia. natural E nem por isso ten~íl. 
d'>I~m t.erem s'.do e-nciJutradas num ;)l'~~ 1 " .... as ue-c.:ss a e.s o povo pais até hoje, não negara o seu cem- ',. 't . 'u'" 
sího v\2:inho a um dos mUõ:Q,::> ;:,í~io<: ,...,l f".ro, cun'o a que essas reformas se fa,ç'lr:l, mos, com mal.or VlgOl, ornar lca ~ ~ 
do Si' Prcs'd)nte da R?púb:F'.1 nós O SR, AETHUR VIRGILIO des~~ q.ue elas tenhan: tun cun~o de ~~de..:-sau me.d.Ida - r~ c~~~~~C; a~~~ 
M caremos uma rC:3po.".ta d~p')i;. qllc _.~C!ç'dJto, llc;;.::e Eenadcr Adolpl1o ~qUlllbno,_ de harmonm, Sem ISSO (\ clamor n~c~o~l ~rta ~c01'Porar mi ... 
V ::~:l. tl·O."YPl'. ': esta Casa ;)..~ con- .:' .. a~1co, qUe nCm€lls (/fI ,<,jn.:.e:-idade de t' S.D. nao lhes dará seu ~po!o. lhõe:; d patrf~io . 'da brasU,'wl, 
C>',~0:" .rio ll:qUf.';Y·o a é"-,,e, ;'?:~;;;~~ ~;., Ex;!, do _~o\~l'e brnatinr ~Oâo A3'l'i- Estamos aqui não para. empreen.ler senho~ preSiden~~e~ nàõ vim, evalen: 
f> ~ 1 a f' h:).1e nao f()~am p 1), '-. .\ .. ,.~.o, do c.~ .... :.l.3.dD Ferro Costa e de reformas visionariil<; mas ~im aT~e- ti'mente participar da "vi!Yilia" do 
~fl :!J:'t'·,-: '1::":. entt'(~\'l!-~.J d~), ~r., Ml- out~.?~ p:H !al •• :'D.3.reS da UnIão D~~ las 'q,ue, na verdadé, exp.imam I)om senado' n03 têrmos em que o foi CCU. 
n,_~tlo 0;1 (} 1 . ra d.,.f'nd,) ~ L l.J.iJ Lf1o ..• a.tlca N?CH.<n.2J l'C~3.~.·un eSHRS sen':'O e reflitam l'c.:lJm~nte os ar}- vocad'..\, Eu aqui viria. com a. malor 
h~T~,<l('_ '\-'''l'l~:\~I;.O~O nO"t:l~lt,), 11 pu~ t:etol'J?as, Mtl.s _ \7. ~E:~Õ\ n.:::o aflrrrHwl, se~os do povo, pàJ.·a ~qui vielnos com al~:11'itl, t<:>jOB OS dias, tâdas a::: l1oi-
b.,! a_. o U') . e .•. or, . .Iarr,als. CO~10 clct~úa,o 1.'eSPOm'âV'el fiUE lo p'ropóflito €.levadO de f<.'presentnr as t~, se a pauta dos no~os tro.iJ.alhill! 

O sq AHf1'{UR VIRC1l"Un e que. a u,Jglllm,daQ~ de seu ParLdü ~egiti'.11as aspiraçôêS do :povo br2~1~ fô-.:e outra; se eu não encontro3Se nQ 
O nFU "!l1inf''1íe co!e~J ê Lí~"'l' dtt a..s aceItará. V, EXR_ sabe-, ta:11)em que .:,-iro e con1nb'.Il" com c.:: ;nstrumen~ ordem do dia m:l.térias em sua mat. 
UO;>il' n;;o fS'fl, bem info!"tnudú sô':Jre .!1é}rneus , que fepl'f~erlt~1h a. tl'actlç':u tos ncce:;súrlOS ·para que ê!e atinja ria, sem profundid~de econôm:c9. E'-l'I 
() aSSun~0 d.o PaltldQ SOCHl.I D2ml)c~_,~:1Co, crus ::eu ... ob;etivos ma:s olt,os mais 21e- <) objet!vo de buscar as raIzes dO: 

.;<:~. asS'~.3 EJ~l{':un:'lC?O flutênr1"9. V!l..dos. Âe:::Hleço a V, I:"{a O apa .. te. ~~'cbl.ma bra.~!eü·o, em t1C!,bll'11 e'et 
O Sr" ~.io'l'ho Fr(lt1ro - F~<;tOll per- d. e.,.te palt-1~O, e.:.tao umndo seus es.- Pf:!rdoe-me.sê me dCIllOlei drm:\ls na to e.lU cxtensu-O p:1ra s~tLf.:1Z?r aOl 

ff';!Jmpnte inf;rmado, o "OS ao C'O "! d l '"... • C( V~lnO pra a rea lZ.]~UO manife:3t9.ç',â.Q do meu ;lcnsamento, an"~:os e um povo que e\ta com lU 
O SR. ARTHUR VIR(ffJ 10 de refOrma::; que a Nrl';ão e o povo V:' "'L . Yi~t:!.s volt:1dar pa~'a nó.> à rs:;:tel'G, õru 

Clllr;'11ído n inquérito rol ete enr'.1'nI_ (r;nmam, Mas _ V Ex" sabe que, ,0 SR ... ~THUR ;RG~r 10 r-: ?G: grc.l1d~s roluÇ;:ôe.s que Um dia húo di 
nhadf) à J'l::;':t:'.J, CalU'lt'''.ente róda fi m"~mo na a~l'prniaçib nos~'a 211,1:13., ~Vl V. _~x. cor;: o mal l·n ... r::t. s sair d:1qut, . 
lmpl'pn~a' nQ::C:o-u o fa~o. e, t[\O - Já n::1 dl~O o rebo!-alho ]J./J- Lom rn~,ta non"a, V, E..'{, 3pen~ Eu ló'ja com ma;ol' alegria, S."'nh:)] . . IIHjc.{) peS$t;'.d1SUI, . porque há ali hD~ deu I?aIOt v(}lu~e !lo que eu. :-tCjJ.,ba,~ Pre.sider.te, se aqui cui:'la~:;mcs di 

O Sr, f.1o:nho Franco - R.efhO~ :11:':n..o:. C' .. ue .ner::(.~l11 respeito, cem) o de dlz:;r em !elaçao ao PaI tIdo 050 dt.c1dlr Eôbre a reformo. a~rárill, !6 
me à Jllio~iç:l compet.entE'. D~putado Dlrceu Cardb~o _ estão chl Dem~rátlCO. , . i 1 bre a reforma tributáil.a. sCb:'e a re' 

O sn. AP"T'HUR VIRGtt TO _ honH'ns de negOCIaS, mais. do qUe LS~O, pe<;t_aquel q~ ~á .uma fmm~ .. , ~: forma eleitoral, sôbre \das e.':su:s me' 
A Ju.st:Ç) Mj1itar é a. C'O'1lO:':tf'ute, ~ homens de nr~oc!atv.s homens empe- ~ponào. tenazmÍ'~i e, a~ re or~ ... ~.~ didas profunda::. que o Paia, ni?-:;.t.: 
ctd:':l a il:ttma DflÁV1'a A- rf'~Uf:tü A de!llidos, donos de terra.s, latifu!1(U.á~ trutural~ .. ~mas ,~z,~ q~e a~~ .1, :';~:'"f) bora. estã a. reclamar. ~ 
e',\ C'omp,te flpreciar as prOV'l" {' '!'2;i- nos:, exp!oradorc.s do trabalho do d~ trad ç;>.O na. v' a. o a' d I P~ra voror projeto~ de resotuçao f 
de,g a ela C.olll.P:te _r~raminar C' con. c'amponês b;~,\;lleito. Estão hcm'ms de bl,~si;eitos, ~s hO~~~~o t':lJ.CO~:'~~'1~ proJeto;; de lei .sem sl~nlfiCação, e. em 
teudo do que comeg1l1U "l.t?U1'a-r v ór. pass~~o polItIco pouco ou nada reCO" v::~~;~~ -~tãoQ :~;1)' . ..f"'''5 dl, m1

';'1:Jr bOl virtude dos
N 

têlmos e~ que fol_ H'l~U 
gão de srg-ur~nça d'O Exer~itD que menaavel. (\ formar uma banda de Cl. '''lad' e-hd . elhores propósitos no a. .convoca.çao extraordmária l1ao VI_ 
'.'{l.'.:cu~hou o sítio do ami~o do 00- mU<;ica estridente pelo Srnsil a fora.. ~on i e e os m .,_ -.. rel. Se hoje compareci, tal pa.ra ia .. 
wrnndor da {)uan.abJrn e lÁ eilcon- cOI;tra as I.:efonnas estruturais ne.3le ,:,e;:.~_do d~-/rl?pbOr~,~~guifa~ua ~~~f[l~ zer. ê3te pronrttnciamento;. foI para 
1rou metralhadoras para. ~~in·)'1.;.('!', Pau::, ~a""m~~t~n0a. \l~'·e,tl'l.ltura soclal eco- malS uma vez, convocar o Pres:dente 
s€,o'!1ndo nle~(lção do Cbefe (1" é'oJt.. . ' . ,. 'da üDN a comprDvar as ~UJ& acus:.\-
e:a'" daquele E:sfado, ~~l::>rrÚ"eifO<; que O Sr. WUf'on GOllcfllves - Permite nôm~ca e JUl'ldlCa. çe$.·Q provar à Nação que.o Go",ª,rno 
qt'lilm em la<:,arcpar!uá Ma.o; a. Na~ V Ex'" um parte? . No meu partido, e""l1;<)ra em minCl- distrIbuiu armas aos <;indicatll~ ou qut?: 
cão não tom'111 ,,:,mhl'cin;lcnto de-I"l. O SR. ARTHUR VIROILIO rir. insignificante, há também ho- alimenta propósItos dp.. tn~c.':~tir cr.n-

t::". Pr€'~trit>nt?, Q-ltel'()_ crer q'JE' n de. Poh não. mens aferrados ao im"b:! 'mo, a es .. tra l1"'..stlt.ulcões democráticas, E'ste 
c:aracfi.o do SI'. Bi!B.c pinto, de que tr_g'u::tç'l.o, que resllltem a. ,-' c.:lit1ca- apenfl,';, o objetivo qllf!' me tro~lxe. 
irá (>~;~,'mtl1ar l:! r1j~rr!h'l:~ão de :u·lt1as O Sr. Wilso'll Gonculvcs - E,s.'.Oll çõe~ que signWcarão a. paz social e lleJta tarde. ao Senado da q .. ':'J i1)'C'3, 
3-0 ilOVO, fa?, narte 01" um ')1qrtn ell.- ouvindo com a atencs.O c05tum.eil'!l O a. trannuilidGde para a familin bra."iw·~l· Presidente: registrar OO<l Anais 
In'ndr~.do "(1m f) ohjPlj\'O :lE' \1)111'11. brUhant~ discurso eO!no O ~ão todos, letre, único melo de ex:tin~uir o cu- ê&~e desafio rCD:istr:H no O:;Pr!!Q,) f'_'.sa. 
111'\1 a. vída t'lac!nnaJ e_ u\ t'E'7 p!'[)~ de V. Ex.1 e qn~ro ressa1tll.r, neste jn!'- ma. de ten"úo qu'? é o dIa-dia de nos- ponvo"ar,!io df'cla"nnr'!" :)>,,'T! alIo C'!:lt'J 
VGear u df'1'rllb~d3 vlo1f'nta do Rr tante. em r:o-me do Parlido .oci~l De~ so povo. na atuaiidade. M<::s a ver- 0::(> () Sr n!"'Outadn Rl'l'\f: P-ntll. Pre
Pfr>$jrl~nt.P da RetlúbEc{\, P-o!'au~ não l moc.rutico, a nossa p~siçãQ frente àS dade, eminente Senf\dQl' WiLson 0011- s~lellte dA Un:ão D~mocl'áHc:a. Naclo-
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r . .a\ não f'xibil prova'). terá expo.;;to 
não apenas seu nome" llln o de seu 
Partido à desconfiança do p:;vo bc'asl· 
leiro, 

Não é possível aceitarmos aC'Jsaçõ~s 
dê.s..se porte, inquietaç,õe,s de.s~a m..!gm
tude, qUe levam a m:".d:"lqull1dUd~, e 
até o pân:cú a alguns secO~"3 da "laa 
b,-a.silel1'H por mero pn1pô,:to pnIi1l. 
C.l por ~ero i'iltúito part~d,;.ri.", o"jc
tivando incompatibiUzft' c SI' 1',"€'
slc1ente da Repúblic3 '}JJ_ NI',·<:Z Í:,;J1PU
tal, vio:entamente, O mancta:ü oe S, 
Exa_ 

~1as, sr. PresIdente_ O,) m~.sml no-
1"a em qu-P faço ~se d(>~af;o, 1ar;,J t{tl~
bém uma advertênc a, a drlv.::-,êm!.a 
do Govêmo_ O SI'. João Gou.3rt en
ionJU no P&lác.o da A!voradn - j·í o 
d:""se uma \'~Z e repito - em;1:1"111' li
do a o8,lldeinl {a, ll.'-:al:dade, ~o:;.~ra 
11m VE'cO inconstituc 0::.:::1 dp. ir'.'.,. 1111-
n:':trcs militares em rf'b:.'liiin - mi· 
m.<;tros mi1itares, quero frisar, El,l:a
dr;s. p::J í~:C3 e ideolàzicamente_ à UDN_ 
O Sr _ João fioulart che<!ou ao Pulá
c;o d.'l A' f .::da €mp1J'1ban.io f'<sa 
b<1::l:ieira e ~,:.'!m o proJósito r.e "n:~('
gil-la, in~a!1~ivel. ao Sl1bstJtuto C!1I(" 
fõr liwem?nte escolhido ;:leIo :JO"O, 
nas p:-óximas eleiçées. 

O compromifso do Sr. Jc5.o GG:üart 
em prL,erva,r a legalidade e )I;st ~Li
Cio:Jal é i1"fever.~ivel. e S_ Exa c:'l1l 
dado as ma!.s wbe.ia.s j;ll'ov,:s d~5"e 

-:P-:-ü~ós:to tIas a I.'eprt~são à S,llJv('!--
silo també--1n é U111 compromi' -:0 lrre-~ 
'\'E'fsívp !. :;Jâo se iludltn aQ-lfl<:,; que 
n5.o têm \'o~os e epP!"em chc'~ 1 r ao 
Ú:n,~l no p·3'· meio àp. qo·p:5'.. Não s:e 
i1L1d~m aqo5'es ql:P trn~ara"l. t~.)""1<'P~ 

gut-am e alc,J.:1Pal'3m em 19{-1 N'\o 
se iludi'llÍ aquê:rs que ti n~i1r!lT'l e a!
cançarfl'"rj em 1951. Q'H:' oa~.i·r:·f.m 
êxito', D~sta vez n,~o !1Wf','J l':-:lt:.n· 

~C18, n~'J havc'á sUlrí,::o As m~(l:ras 
qUe o GOVê:T.o Vf'-m tom('."l(~() p:ra 
C!l, co:-,~ ,\tê'~('-2 eco.ló~lic-a a t'"ta ?\'a
(:.:0, p;-;J .(''>;ll:rf,o_ On'en1, f"l '1 re. 
gl.ll.:!llP'1t->r~.J Ga le: OU~ rti • ..:.,:,>:Lnn .a 
c.r'1·r:';::'~1' CC c.:cpit?: t?~;l'ang~·:.o e E
m 'a a r2l1i.i'.:',]. df' 1.l:'·oo. 

L:;-:o o:p::;<; foi o C. :,'Co :-5"-:' o 
fT'~~-::-'ó:-') e~':lt~l d:, :)11,,:!:.':(-"'''';) da 
ó::>o cru, mex?ndo ccm int p.,·1S'fi' noS 
m.',':>"2; do') cJrtci? e t~--":5':;<; in:o;::-w 
.nac o-n'l.:s do p:::t"ór:-o a:nrla i!11p:é'n
üld"'" em n~ssa P;it:la_ Am~lnliã [,2r:1 
o D:CH::O da SUFTIA im~b:.;z'1ndQ o 
3at'fúndJo inapro\f'itado 118 c:Yo uas 
icr:-o';;'l[1- e à ji.1~ante dr.s act:rj.,~, par:'! 
pC.lSib:lita-r um pl:mo 'de ('o;oniz~ção e 
de d,stdbuiçãO de t~l'T:.cs que mal'('a'T 
o inic:o de uma ri' {,rma a<tr{iri3. í't" 
à N;:ç;'o_ Vil'ãn o-utl'a~ ille::Ucas, Vi,',lO 
o:;tras p:,Q",ridênclas, po~qUe r:Oill
preendeu o S1' _' João Gou],!irt_ em boa. 
hora. que o momento histó- ico bra
sileiro exige, a determinação inquf
brant: vel dos homens publicas, de 
\'encer as velhas estruturas para pre
Serva!' a paz interna, ne~,te FOiis 

Senhor Pl'€sidente. se houver ne~ 
cessid~de de outro pronunci:lll1Snto 
"-- .;::''.'2i 30 S"';1gdo. V'o t3.:·P:, P81'r! 
co 1') a. minh~ pre~en"a. eu qlJ~ ~6;J 
cO:Jt:,s. essa "virgíEa". a,l:dar um 
p:JL.CQ a mll10lia a falta d03 aUEell'.es 
qUe a convcc:uaUl. 

_ :t lida a seguinte: 

P,ó,6:0 de El1lc:1da à 
Cons'itukão 

N9 1, de 1364 

Acrescentá parágrafOS ao 
81 dr constituição. 

(DO SENADOR VASCO~CELOS 
TORRES) 

Janeiro de 1964 

de 
do 
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OHBE::\l DO Dt,\ 5 'rpre:::id€11te da R2pu:-,'ca F::anL€Sa' res favo~'á\'ei=", sob ns.: 819, 820. 821 

de 31 de jane:ro de 1964 
lSexta-Fe::'rl) 

Votaçúo, em tumo ún:co dl Re- paJa \'lsltar o Hl'~s,j, f da respectlva le
c 

B2t-~'t ~e_ J963, dat,S CdOJ1!~<dõet>: 3e 
I que:':uH.Jl,(i Jl" L20b. de 19S:1 pe.o r€.'opo.sla. ons 1 Ulçao e Jus lJa • 2 E. llcaç:l() 
qual _ 0r' 50" '"u"~~ A-L' I' "'''''''0 9 e Cultura. de Relaroes Extenol'es e 

C.l ..... " ~ ... ~ .\:- • I V,_o-,'l d "" 

Votaç~o (L.opr da M.:!wfÍfI\ (' L'nJ d.: '\'~attos I Projeto dE' LCl do Senado TI'} 83' ae 
lLlder do PI'B), 8,1[,:."OS' Calvl.:llho Votação, em primeiro turno dOI' e ~manças. 13 

~Líaer do Blc.:ü C1J.~ t'eq len.!." Repre-11963 (de au.o:, a uo Sr. Senador .~.> VoUv;ão, em tmno único do Rr-
r~<",,~ , O" ,. ,. _ .;f:n '3,<;Ô?,) so C:la111 U,~ê!lC:e. nQS thur Vil'g!I;Ol qUe d sp0c sôble lD(l~- quc:·Üh.:.'l1l0 nO 6, de 1964, p2)O q!al o 

\ d,:,,:",?, e.TI tU,.1) un,co, rl0 P.-o LNmOg co a.t, 3~5, nO 5-1) do R;;-'.::,- nizar;ao a ~fl cCl1L',~d'da eV l ca,o ne Sro SEnadül' Melo Brao-a solici:a a-
I' U""' D' " . ..., o L<>"'" ,~ "Y:l n' "'3 ct"" ' .1 "" '1 J. -'9 .-;}~';'-C3 ~<"·C"';~l. ..~,,: ; I menta inte.r.o pa:a o poo::to .de De_ re-"c: .... ao du crntrnto de tl'~dlll)O srIT' tran.~cl'icf.o, no." An.-::iJ do sen'ldo, J~ 
.~.} tl, . ....... ~·1.-A' r:~d 3B'2~ ~e °d··c t'

C
l1l eretu Leg-,.:;Iatl'"o n'" H. de 1963 que ju'-'ta causa entes do empregado declIH~)Çi!o feita pelo Gene:osl AliJiu() 

f;J~ sp.ov.J o Cu. o aSICO e o~ _,. d C' ' . e'l,." p' 'd t d Pet""".t· S A '. ".' T"" t,· Est d . conc::de an! fi ao.-; memlJ'O~ a ,,01'- completar o !J<,"wdo dE' dO'IE' meses de '-', ", Iesz e~ ~ a ,,-,ur..,,, .• 
Ú~;:J~; °dJ l~~:)~rl ~n is~oaef.S concl~iJ~ ça Po ,c::l1 du R'o Orande du ~ Jrie, servi('o, ';' d,í O'lt ~H P"o\'i~~n('idr-- e,nl f':l.dte,r ofiCIal e pub!ic-u::i-.l em 26 
e:n :L~.l(' em 12 d~ março de 196~, ti I t(~do pa:'l"~el'e- ~cb 11S, 743 e 7H; dE {l1) mes e.TI curso, 
tt'Ilé11 ,>:l."e~?lL3 fa;o,p.;.'('lS foh núm,; \' 19,,3, d::",·C;l,ll.:uL O": 14 

1~";. íDJ,_ ~:J, .... eL~ .E t::::pl:~"d~ lS33~ ,~~,::, .; ~~t"ç::iO e~ ;:1 I'\)[,,~lni('o. do ~~q\le~ I - C,l'"! titu.c.)r e J IStlÇ'1. f>lvol',l- Vota.~ão, em tmno uniro do r["-
r.\,l ·~'"o c! .... C .1--'chU • .'<O e Jtl~tl~~, i,:1.tD ° n· ,l Or .<ltA p_.v q,l.l u~ .~'el CUm a rlller.c.'.l q'le ofereCe de quer.m .... lli:) n\' 7, de li:.;', p."o (.,.13. o 
Cc' ';~~:::t'~,'s ~1:,:'::io'.c-;', d~ EdüC3\J,)~ t',l".i, S:r.·lCh",,~ \'::.-c n ot'.us TOl'rrSl n " l-('J f d? ' ~ d 1 B 
e C',, ::':a e ae 1'.nnnr:~~. (LICler d . .l 211..'j(,l'd fm e}.e,C1CO! Sl- ,:;r, .,ena or Meo ra~l .n:i(':la ,L 

L . t . S 't f' ~ranl'cri ... ão, ncs Anai<: d:> S.:''1.1G~, dJ 
:1 ~efreoo P"checu ILlfler do P:SD em - e';l;" Jçúo DC':a 1\"Qrave' ao "nl:'PV:3Ia do Gcnf'ral l'.; :'.:1 S'!:.l, 

fxen:)C'JQ) e AlJ!t-',:o V:anna tL;j~r 1~1(.iet? e.a :-';"!.lfnd~ da Com.,.:-;',.< de P1"e.idente drt Petl'cJrá.'l S ,\, y~_ 
\":; .1::::;1, em ~_JunJo tl1:'no do P:o

je." OP L':: I C:o S~lw,do n" 4 de 195:) 
q'le U<.lLJI'l2J. o P-nder 1:.::". cu, vo a 
t.d.tJr ~eJ(S cOll1r.no;,t'i\,o . ., do c n
qU21ltcn.Ir;() d,! fln::'Jç:)o da P.e azia 
d, "Ano Sul.mõe.,,' tend..> parecer nÍl_ 
m,~d SóS, d.: 19::'J, da comis.,üo ie 
}-:,'-,.:~:ao o;el"ccendo a redação do 
venc:do em IV tllrno, 

3 
V.JL.lÇ5.0 em tu: no Í1!1icJ. do Proj~to 

de U.C.elo Leg.,;:]alivo n." 4U, de lS33, 
on~.naI'!O da Câmara dos Deputados 
,n~ 7-A de 1933, na Casa de Ofl
g~m! que ap O\'a ti Convençao útuca 
SÕJ({' Ent.-.Jrpecentes assinada em 
Nova. Yorj" a 3:) de malço de 1961, 
t('IlUO Parece. (.<I, ob ns, 8{]6 a 8'G3 
dL' J963 das Cum~&'ões de: Constitui
t;uo e Ju~tH·a. pE':a constituclon.ll1da
d"' e jund;c:d~Cle: Relações Exteno-
1'" o:vOIá,cl e .<:aude. ravo~·f..vel. 

4 

V ;'C':l':.l, em t'J,'OO único do proje
to fk Lei d::l. CClmtlf3 n ... 112, de 1963 
,n" J ,::;8-B-61 n:! Ca<;a de origem) 
r:Ul' ff'Vel'te ao "ll'v:ço Ativo do Exer
eHu o Tenfnle-(..'u.onel Rubens Ri
b;:- iO dM S"mt<J<;. e dá outras provl
d\"IW' 9..~ tenJu Pa' eee,'es favoráveis 

. ~lIr [1. n·' 884 fi 8115 de '963 das Co
m',' , -, :le Seglll all~'a Nur.;wnal e de 
FZ1cI.IiI" ... .s. 

do 1310('Q UêlS p,~qllE'naS RE'pre.:.entJl·1 Comtltu:çao t; J:l I~çn. ,bh''''da pm 25 do n ê", r'11 eJ . J. 

ções em e~;erelC1O) sollcltnm L1 ?:~nc;ao 10 I E~tá rncel':-ada a sr~~ao. 
!lv' temioS do art 3~6, 5-c do R-egi- ILeuanta-çe a se~,,(!o a~ 16 ,,0, tis e 
mento Interno p.ll'a o Prolew de Lei I Votação, e~n p 'imí"lro turno, do, 50 m:nutm). 
da Câmara n,u 12;, de 1933 que dI P.)f'\ ProJE'lo Cf' Lei do Senado n' 137. de I 
sôbl'e a I'emune:adio de p:of !'i~:on,U<: .963, :lf autoria do Se-nhor C;en l.:tOl 
diplomad,'s em En<~r-nhar.ü. Ar01Jlte- .vI'lftin~ Júnior, qUE' ft':tQril',~ o Pa- I 
:ura e em A~rcno:n:a. I der EXE'Cutivc a e:n~t:r ~?:os comemo- . 

rz,t.Jvos do cenrenaria da A'~{)C.c1Çãc I 
7 1 ... :Qme:(;al do pará tendo part'cerrs 

Votr,ç'ão em turno únIco, do PrO
jeto de Drcreto LegiSlativo .n" 14 de 
1963 rn" 5-8, de 1963. na Càmara/, 
que aprova o .. tex:o., da Convenção 
relativa a proleção do:; traba:hado
re.s contra radldções iOnJzantes ado
tada pela Conferéncla In:emac:onal 
do Trabnlho em Genebra, e da Con
venção pura re\'1sao parCIal das Con
venções adorada.', pe~a mesma Conte· 
rência tendo . 

PUI('c;:tes furoráveis, sob tlS. 842 
843, HH e 8{5 de 196:3 d,IS Cr,ml,j.',õe;:, 

de C'o'!stltwçao' e Justiça; 
de L~q~~I(TCÕO Socwl,' 
de Re'ac:ô~s Extcnores; e 
de saúde. 

8 
Votação, em t'.lJ.'UO único, do Re

qUE.rlmento nO 4, de 1964, em q'Je c 
Sr 5~nador Vasconcelos Tôrre.s so
lICIta tran"criçâo nos Anais do Se .. 
nado da cart0. pela qual o Senhor 
PrC"luente doJ. ~epübi:Ca. cvn\'idou o 

lavorft..,e~ sob 03 ns.: 758 e 75!J dr 
1963, das Comissõe~ de C.(:n~tituição I 

e JlI . .,tj~'a e de Flllançe.s. 

LISCUSSAO 

11 

v u-tarão em turno único do }lro_ 
jeto de Resolu~~'J n9 1, de 1961:, de 
autorja da Comi~s50 Din tora , que 
aposenta a Taq1!ÜF'ufa-flevlsora, Al
cinda Trivrlinn, no c~r->o de Diretora, 
<lo QU'1ctro da E:l"creIJria do Sen!J.du 
Federal. 

12 

Ato do 19 Secretário 
PORTARIA N9 1 DE DE :,;t,4 

o Primeiro Sr;cret:íl':o. li. ,n";') d'l. 
atribt1ição qlte lhe confere .) -l!' ~,) 
222 da fh--solução 11'" 6 G.e ,~6') ,"' G:! 
Ilcôrdo com a de; b('r3.ção d~ CJnl.·'

são Diretora, resolve: 

Des:gnar, nos têl'ffiOS do l~t :2.-"3 
e § 19 da me<:ma Res;:;. 1':' jo, J)-,! 
Pin~o Carneiro La:crda A·' "",y I -

~ nativo, PL-3, S::'.;,JftiRO q'ly f,'<.',~ 
Maciel, OfiCial LeJi~:a'.i;,o ~..l;. f: e 
Luiz Fernando de Só. L\i,ndes !;". 
na, Reda~or, PL-4, para. ,Cb'3 r:t" .. 

Votação, em tmno único, do Pro- s:.j·:'!1d a de prime:ro. con~t.·'1",."n 
jeto de R€'~olução nO 1, de 1964, de a Comi .... "ão d~ Tnouêr:t·o .n~·lmi' . .:LI. 
1963. ori?,inár1f) da cànllua dos DeO'l- de estudar a situa ... ão do A l"l(:! (,I de 
tados (nQ 16i-A··62, na Casa. de ôri- Limpeza. PL-ll, C'l:-lito Pc;p'n 1."1 
gem) que aprova o texto rio Aeôrdo Costa, cvnforme RfqUf'rimIOTl',. r l1 

que institui o Centro L1!inO-Ameri~ DP 20-62. 
cano de Pi~ica assim,d .... p~:o Bra<;ll Src:'[',3Yia do ::enado Fcdí'-.lJ on 
e ");1"10_ p»üc's. no Rio cC' Jc:nriro a :ir de j?:A IrQ de 196~. 
26 dê lU3rço de 1962, tendo parece-l RuV F,;meira~ 19 Sec:.e~á.~() 



SENADO FEDERAL 
COMISSõES PERl\lt\NBNTES 

(f!:m 12 de de zembro de 1963) 

ACRICUL TUI:1A (7 membros) 

Titulares 

Eugênio Bar:os 
(Vice-Presidente) 

José Felic1ano 
NeLson' Maculan Oicenciado) 
Oix-Huit Rosado 
:;-{aul Giubertl 
Lopes do. C'Ü.Sta 
Antõn':'o Carlos 

Patth':Ó6 

ND 

PSD 
p'rB 
PTB 
P'l'B 

UDN 
T:1>N 

Suplent.es 

1. Attflio Fontsna 

2, Pedro Ludovico 
1. Aal'ão Steinbrucb 
2. Vago 
3. Vago 
1. Dnnlel Kr1eger 
2. Joã-O Agl':opno 

Secretário: AuxUi2.1' Legisw.tivo, PL-9, José Ney Pa.ssotl DantGs. 
flcuni5c.s: Quarta.s-feirns às 16,OU hO::l.s. 

EDUCAÇÃO E CULTURA (7 Membro>, 
Titula.res 

h· ... .;.dezeS Pimentel (Pre8,) 
Wlllfredo Gu:-gel 
PresO& de Queiroz 
Amalu'Y Silva Oiccncindo) 
Antônio Carlos 
Pedro Calazans (Vice-pres. 
Me!l1 de Sá 

Pal'~110!i 
PSD 
PSD 
PTB' 
PTB 
UDN 
UON 
UDN 

Suplelües 
1. Benedicto Vallada.rea 
2. Sigefredo Pacheco 
1. vago 
2. vago 
1. Ad'Olpho Francb. 
2. Milton Campos 
3. Arnon de Melo 

,S.-:c 'etarla:' Oficial Legislativo. PL-7, Vera de Alvarenga l\'l.<:ara. 
Reuniões: Quarta-s·feiras às 15,00 horas. 

FINANCAS (15 Membros) 
, ". N~lt.a: Vaga a Presidência. 

Tit.ulares 

Victorino Freire 
Lob[lO da Silveira 
Slgefredo Pacheco 
Wilbon Gonçaives' 
Leite Neto 

parddo:s 

PSD 
PSl) 
P.:5D 
P~D 
PSD 
PTB 

Suplentes SubStlt~ltoS 

CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA (11 melnbros) 

Titulares 

Jefferson de Agulnr 
Ruy Carneiro 
Lobão da. Silveira 
Wilson Gonçalves 

: (Vice-Presidente 
Josapl1at Marínho 
Ama~:y. Silva (licenciado) 
Bel.erl'a Neto 
A!"tür VirgUio , 
Alt:y;;;o ie l',;rvalhe 
Eurico RezI-mde 
Ml~(On Campos (Presidente) 

PurtiócG 

P3D 
PijD 
~'S~I 
PdD, 

PbD 
Pl'B 
?l.'B 
PI'B 
'J'DN 
COl' 
UU~ 

Suplentes 

1, Mencz€,." Pimentel 
2., Leite NeW . 
3, I3enedicto Valladare." 
4 Aarão Stemql'uch 

5 Herlbaldo Vieira. 
1, Arg. FIgueiredo Melo 
2, Síiv',o pericle.s 

. 2 Edmundo Lcvi 
1, Afonso A:-lnos 
Z. I)UllIe! KriegeI'-
3. João Agripino 

SecretíHlo' OfIcial Legislativo, PL-3, Ronalclo Ferreira DIas. 

Reu!1i:"Ict.· quartas-f~ra.s às lU,DO i~o"aSõ 

Tltulures 

Aura lHaura Arld,ade - Pres, 
Ca'mlLo Nogue,ra 'ja <,'<'.iJlft 

R:.lI Palmell'.:l 
GIlberto Lvlar:nho 
Adalber!u Sena 
Ca,ttf:te l?whe:ro 
Jo&.quim Parente 
GUiào Mondín 
Va.scu!lcelos Torres 

P3:3D 
PTE 
U ... JN 
?-.JD 
PU3 
P'iN 
liLJ V 
P6D· 
prB 

Secfft{.h(!; Dl'. Eyl',nultJ Mend:~s Vianna, D:retor-Geral. 

P.e..!:liõHo. QuaLt::I.,s-feira:; às 1000 horas,' 

DiSTRITO FEDERAL (7 Membros) 

nmr!.".res p' '.; úl!fl Suphmte 

p~:) 1. l\Ü'ueze.s Pimenlel Ptlinto Muller 
P~"D 2. P':o. '9" L~Hic_VICO 1 Vicc-Pre.s ) Ett:>-ênio Bffl'TOS 

Líno de Matos (Pl'esH.i.em8J HerilyatC!o V:eiru. P::3t.) 3, 
Pl'll 1-O~car pasws Aal'BO etembruch 
pra 2. DiX-Huit .,R'I.!."iado Antol1!o Jurá 
UU::": 1. Dinarte Mariz \ Lopes da. Co~f.3. 

Eurll'O Rezende Zacarias de As.:::mnpçful II D'l~ 2 

S~Cf'~iji.<J. Ot'irial l.e~l,:;labyo, PL-3, Julieta R~beil'o dos 15antQs 
:=tt.'U!LÕt~", Q\.lini.~s-jelra~ \s lO.CO horRS, 

ECONOMiA (9 lViemb,'ost 

TltUlares 

F-:linto Mu1ler (Presidente) 
Eu~'ênlo Barros 
AiõtíUo F'on!ana 
jose Guiom\.1rd 
Jose Ermido lV;ce-t:'!'es._, 
Nel~on i.\1acumn (Ucenciadc) 
Júlio Leite . 
Ado"lpllo FranCO 
l .. opes dn Gosta 

P't ri d(.'8 Sup1entl;'-S 

PSD í. Jeffel'.son de Agu,ar 
P~1.) 2. Sigerredo PacheCO_ 
PSO '3' Sebastiaú Al'chel 
i?'.30tl 4 cT:Js<.lphat Marulhe 
?TB 1. Oscar PaSsos 
p 1.1J 2, Bezecn'l Neto 
PTB 3 1\1"10 Bl'fi,ra 
UD''':' 1, JC~{; Cândido 
IJDN 2 ZaCRl':lls dll A..<::~l.l'llPÇã.Q 

Reuniões: 

Anx1l1ar L~~;slat~vo, PL,,1{l, Cid Bn.lg;e:~ 

Têl'C3.s-wfeiras à;; 16.uO horas. 

til'aga 

Arg. de Figueiredo 'P:e3.) 

Be-zerra N etc 
Dlx~HuiL Rosado 

Pes50a de Queiroz 

PTB 
Pl'B 

1. JOSé Guiomara 
2. Eugêniv l:)arro.t1 
3. Menezes pimentel 
'L A.ttilio Fontana 
5 Ped~o Lildovico 
L Nelson _Maculan' 

(licenciado! 
2. Lino de Malas 
3. Amaury Silva 

(licenciado) 
4. Aurélio Vianna 

, 

1. Ed L'" 
JoSé g,'mrrlo 

P'l'B 
P'rB 
ao", 
UDN 
UON 
UDN 

5. Antônio Jucá 2. Melo BJ'dg!) 
Daniel Kr.eger (Vice-Fres .. ) 
Dinl1,te 'Mar,z 
IrinêU Bornhausen 
Lopes da ereta 
Mem de Sá PL 

1. Adolpho Franco 
2. EuriCO Rezende 
3, João Agripno 
4, Milton Campos 
1. Aloysio de Carvalho 

Secr,~tí\Í' O; Auxilim,c"Legislapvo, PL-10. Cid B:,ugger. 
ReUlllôcs, Quarta.s-fei;as as 1ü,CO ,horas. 

LEGISLAÇÃÓ SOCIAL (9 Membros) 
ritulures P1.t':lQ(Ji Suple-nle1 

f<.:uy C::U'neir9 I Vice-Pres.) PSD L Leite Neto 
WaUreclD Gurgel PSD "Lobão da, Silveira 
.)osp Gu.omard 1>,5D a." eug~nlo Barros 
'da111 Giuoerti P:-il> 4. Júlio Leite 
V v"Jdo Lima (Pres.) p-'ra 1. Aurélio Vianna 
A;nE.ltl·Y Silva (LÍcénc13do) Pf<B 2. Pe~oa de Que:i.roz 
H~ \'!baldo .VieL·a -.PTB 3 Antànio Jucá 

. ];t.'jJCc R.ezende . UDN L l,opes da' Costa . 

I'· Au ónio Carlos C ~N 2 Zacarifi.':> de A.s::-umpção 

,_Se'2ret&fla. Úficial Legislativo, PL-7. Vera de Alvarenga MafrB.' 
Rl'urúõt',S. QUintas-feiras às 16.ú{) horaS. 

POLlCONO DAS' SÊCAS (7 Membros) 
TitQlal'e5 

\VlJ),.')n Gon,atves 
RU-v Ca-: nen'o ,(Pres ') 
Di:R-Huit Rosao.o 
Htlribnldn Vieira , 
Atlré1Io V!~nna I.v:ce-pi'm:; 
umartl' r-.:!ariz 
Jose CándHJo 

l?art.id<X' 
PSD 
P~J 
PTB 
PorB 
p-rn' 
UD~ 
tJD~ 

S'dplent.es 
1, Sigefredo pacheco 
2. Leite Neto .. 
3. Al'gemiro de Figueiredo 
4.. Arnon de Melo 
5. Júlio f ... eite 
L Jofí,o Agnpino 
2'. Lope;,: da Costa, 

Secretár'O: Au~·dhar lJegislatívo, PL-9, J. Ney pa,,:,sOG Dantas. 
fleull',õe::., QU~l1t3..:Aeira,<) às 16ú{)' hot'f',s. 

REOAÇJs.O (5 rvkmbros) 
Titulare.'; 

Wllifredo, Gurgel 
S2bastHio Archer 
Dix-Huit flOGado (PrES.' 
pudrc Calazans '(Vjce~Pres.) 
JÓlit. Leite 

Parç,[jÜl" 
t>3D 
PSD 
?l'B 
UDN 
iJON 

Suplentp 3 
1. Lobão da Silveira. 
2 Jose E'e-licianC) 
1. Her\Quido \Tie!r& 
1 Jo!í.o Ag :ipmo 
2. JO::;fltJhat Mõ:l~i11h~ 

Secretãria: Oficia! LGgi.sl~.t.ivo, PL-8, sarah Ahrllhft(l 
Rcun õ~ .. ,Qua.'tas .. te:r?s ás 10,Qü hOI'M, 

,~ELAÇâE:S EXTERIORES (11 Membros, 

Titulares 
neni:.dit-o Valladares 
Fllinto Muller 
Je-ffer;:,cn de .o\g'uiar (Pres,) 

• 

?:lf~·'C1l6 
PSD 
PSD 
P,,!? 

Suplenlc..'i 
1. r.1cnf'zes pimf'ntel 
'2, Ruy Carneiro 
3. Jcsé Gu:{)m~rd 
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Titulares purtido.s Suplentes 
Aarão steinbruch P$ 4. Victorino Freire 
Pessoa de Queiroz (viCe-Pl'es.) P'l'B 1. Argerniro de Figueiredo 
Vivaldo Lima. PTB 2. Antônio Jucá 
Oscar Passos PTB 3. vago 
Antônio Carlos UDN 1. Daniel Krleger 
Jo.sé Cândido UDN 2. Eurico Rezenje 
pad:-e Calazans UDN 3. João Agripno 
Arnon de Melo UDN 4-. Mem de Sá 

Secretáno: Ofiea1 Legislativo, PL-6. J. B. Castejon Branco. 
Reuniões: Quintas-feiras às 15.00 horas. 

"l'ltulares 

SAúDE (5 Membros) 
PartIdos Suplentes 

Pedro Ludovico 
Sigefredo Pacheco 
Dix-Huit Ro~ado (Vice-Pres.) 
Lopes da OOsta (B:esidehte) 
Miguel Couto 

PSD 
PSD 
PTB 
UDN 
:?'SP 

1. Eugênio Banos 
2. Walfredo Gurgel 
1. Antônio Jucá 
1. Dinarte Mariz 
1. Raul Giuberti 

Secretário: Auxiliar Legislativo, PL-10, Eduardo Rui Baruosa. 
~t.'uniões: Quintas-feiras às 15,CQ horas. 

SEOURANÇA NACIONAL (7 Membros) 
'l'ltulares partid::.s 

José Guiomard PSD 
Victorino Freire PSD 
Oscar Passos PTB 
Silvestre Péricles (Vice-Pr.) PTB' 
lrineu Bornhausen UDN 
Zaca.rias de ASGUmpção (Pres.) UDN 
Raul Giuberti PSP 

Suplentes 

1. Ruy Carneiro 
2. Attilio. Fontana 
1. Dix-Huit Rosado 
2. Vago 
1. Adolpho Franco 
2. EuricO Rézende 
1. Miguel Couto 

Secretário: Oficial Legislativo, PL-8, Alexandre Pfaender.' 
Reuniões: QUintaS-feiras às 17,(l0 ho .. :as. 

SERViÇO PúBLICO CIVIL (7 Membros) 
Titp.lares 

Leite Neto (Vice-Pres.) 
Sigefredo Pacheco 
Silvestre Péricles (Pres.) 
Nelson Maculan (licenciado) 
Antônio carlos 
Padre Calazans 
Aloysio de Carvalho 

Pa1't d.;5 

PSD 
P8D 
PTB 
PTB 
UDN 
UDN 
FL 

Suplentes' 

1. Victorino Frei::e 
2. Benedicto ValIadares 
1. Edmundo LeVl 
2. Antônio Jucá 
1. Dinarte Mariz 
2. Lopes da Coota 
1. ,Mem de S'á 

secretário: Auxiliar Legislativo, PL-9, J. Ney Pa~sos Dantas 
Reulllões~ Têrças-feiras às 16,00 hora.s. 

TRANSPORTES, COMUi\JICAÇÕES E' OBRAs PúBLICAS 
(5 Membros) 

Tltulare.s Part ChJs' Suplentes 

José Feliciano (Pres.) PS?J 1. Jefferson de Aguiar 
S~bastião Archer PSD 2. FilintQ Muller 
Bezerra Neto PTB 1. Silvestre Pérlcles 
Lino de Matos .. pTB 2. Miguel Couto 
Irineu Bornhausen <V:cc-Pres. UD.N 1. Zacadas de Assumpção 

SecreL§.ric: Oficial Legislativo, pL-a, Alexandre pfaender. 
Reuniões. Quartas-feiras à6 .16,00 horas. 

COMISSõES ESPECIAIS 
A) Para Revisão do Projeto qU€

define e regula a PROTE
çÃO AO DIREITO DO AU
TOR 

Cri,ada em virtude do Requerimen
to nl? 480-62, do S-r. Senador Milton 
campos ,aprovado em 20.1.62. 

Designada em 22.11.62. 

Prorrogada até 15.12.63 em virtu-
de do Requerimento UI? 793-62, do 
aprovado em 12.12.62. 

Complet.ada em 4.1.63 com Q de
signação' do.:; 81'S. 8enad~·res Va.;;;con
celas Torres e Edmundo Levl. 

Heribaldo Vieira - UDN. 
Milton Campos - UDN. 
Vaf,concelos Torres - PTB. 
Edmundo L€vi - PTB 
Aloysio de Carvalho - PL. 

B) Para estudar a situação da 
CASA DA MOEDA 

Criada em virtude do Requerimen
to n9 561-63.' do Sr. Senador Jeffer
son de Aguiar, aprovado em 14.8. 
1963. Designada em 28.8.63, 

Prorrogada até 14.3,1964 (9) d~s) 
em virtude do Requerimentc numere 
1.1&D-63. do Sr. Sene..dor Jeffers'on 
Aguiar, aprovado em 10.12.1003. 

Membros (7) - Partidos 

Prorrogada até 15.12.1964 em vir_ 
tude do Requerimento nl? 1.19B-63, do 
Sr. Senador Menezes Pimentel, apro-
vado em 15.12.19-63. J ff dA' t 

Membros (7) _ Partidos , __ QS~~on e gUlar (Presiden e) 
Wilson Gonçalves - PSD. 

g~~~i~~ M~~~re~ = lsW' ~~~~'~mX~rgr;'~ -=- ~~~'. 

Adolpho Franco - UDN. 
Eurico Rezende (Vice~residen:e), 

- UDN. 
Josaphat Marinho - S/legenda. 

Secretá.rio: Oficial Legislativo, 
PL-6, J.B. castejon Branco. 

Reuniõef,: . 

Para o estudo dos efei~os 

Milton camJ:oo (Pre.s.ic;.ente).-
UDN_ 

Júlio Leite (Vice Pr.) - PRo 

Secretário: Au.xiLi:a;:r Legis)~UVOI' 
. PL-10, Alexandre Maxqt:.es de ·Alou .. 

querque Mello. 
ReuniGes: 5ª"s feiras às 16 horr.5. 

C) 
da INFLAÇÃO E DA POLiTI- F) 
CA TRIBUTÁRIA E CAMBIAL 
SôBRE AS EMPRÊSAS PRI

Para estudar a situação dos 
TRANSPORTES MARíTI
MOS E FERROVIÁRIOS 

VADAS 
Criada em virtude do Requerimen

to n~ 531-63, do Sr. Senador GOU\'êa 
Vieira, aprovado na sessão d.~ 2.8. 
1B63. 

Designada em 8.81963. 

Prorrogada. em virtude do Ret{'-1e
rimento nO? 1.161, de 19.f33, do Sr. 
Senador Attilio Fpnt.::ma, aprovado 
em lQ.12.1963. 

Membros (5) - Partidos 

Attílio Fontana - Presidente 
psn. 

José Feliciano - Vice-Pr,) - PSD. 
José Ermkio - Relator - PTE. 
Adolpho Franco - UDN. 
Aurélio Vianna - PSD. 

Secretári,g,: Oficial Legis19.tivo, 
,PL-3, Julieta Ril1eiro dos Santos. 

D) Para estudo das causas que 
dificultam a PRCDUCÃO 
AORO-PECUÁRIA e s~a; re
percussões negativas na ex~ 
portação 

Criada em virtude do R~C'uel'imen· 
to nl? 569-63, do Sr. Senado!' Jc.~,é 
Ermirio, aprovado na sessão de 2'J-8-
1963. 

Designada em 22.8.1963. 

Prorrogada pOr 1 anos, em virtu
de do Requerimento n\> 1.197-J3 do 
Sr. SenadDl' Cigefredo Pacheco, 
aprov'ldo em 15.12.1963. 

Membros (5) - Partidos 

J·osé Feliciano - PSD. 

Sigefredo Pacheco (Vice-Pr.) 
paD. 

Jose Ermíri-o (Presidente) - PTE. 
Lopes da Costa - UDN: 
Aurélio Vianna (Relatar) - PSD 
Secretário: Auxiliar Leqisl~two, 

PL-IO, Alexllndre Marques de Albu
querque Mello. 

. Reuniões: 2~s e 4~s feir·a.s às 14 
horas. 

E) Para efetuar o leVa'ltal?1~l1-
to da PRODUÇ;.O MiNEHAL 
DO PAfS e estudar os meios 
capazes de possibilitar a 
sua industrialização 

Cri,ada em virtuje do Re.;uerili.en
to n\! 665-63, d-:) Sr. Senador José 
Ermírio, aprovado na sessão de 18-9-
1963. 

Designada em 19 de setembro de 
[963. -

Prorrogada em virtude t:Ll R.:(.ue~ 
rimento de nl? 1.150·63, do Sr. Sena
dOl~ MIlton Campos, o.pr<lvado na 
sessão de 10.12.63. 

Membros (9) - Partidos 

José Felido.no - PSD. 
Attílio Fontana -, PSD. 
Eugênio Barros - PSD. 
José Ermirio (Relator) - PTB. 
Bezerra Neto - PTB. • 
Melo Braga - PTB. 
Lopes da Costa - UDN. 

Criada em virtude do Requerimen· 
to nl? 752-63, do Sr. Senado.r JG~.G 
Ermirio, aprovado na gesrão 13.11. 
63. 

Designad,), em 13. 11.1963. 

Prorrogada até 15.12. UH14. em ,:: .... 
tn,j.e do Requerimento n9 1,162--63, 
do Sr. Senador Júlio Leite, apl'G\oado 
em 10.12.63. 

Membros (5) - Pal'tid~s 

Attilio Fontana - PSD. 
8igefredo pacheco - PSD 
José Ermirio '- PTB. 
Irineu Bornhausen - UDN. 
Júlio Leite - PRo 

secretário: Auxiliar Legislatlvo, 
PL-10. Alexandre M. de A. Mello. 

Re.uniões: 

O) Para o estudo da situação 
do CENTRO TÉCNICO DE 
A5RONÁUTICA E -DA ESCO
LA DE ENOEiIIHARIA DE 
AERONÁUTIC~, DE S. JO
SÉ DOS CAMPOS 

Cr:,.)da em virtude do Reouerimen
to nQ 768-63, do Sr. Senador p'adre 
Ca!azall"S, aprOY(lCç na se.ssão de 13 
de novembro de 1~;:3. 

Designada em 13.11.63. 

Prorro7ada até 15.1~ 195·4 em v1r_ 
'1'<'~ do R-eflu~l'iTt1enl"o }'lI? 1.1~8-63, 
"lo Sr. ~e!19.dGr Antônio Jucá, apl'o .. 
Yado.e~ 10.12,63. 

Merr..bros (5) - Pa:!'tir:cF. 

JC't,p F:>};cinno - PST). 
Fuv n'" rnei!''1 - p~n. 
Antélnio ,Tl1cá - P'J':R 
Pl'i'(> C"l.:."'7an~ - U:J'J. 
Jo.ssphat ~JI"r:nho - Sjlc]en::'la. 

H) Para o eotudo rias iV' • .,sa-. 
.p:ens rb Pode; r:'~I'>"'" '~ivo rc. 
fere.1tes à RF.FORMA AD
MINISTRATIVA 

Cr'(I::"O. n:n' inicj;ativ~ d'l r§"""r-'l 
"los J"t)"t'lr-0<- "'lJrCV3da p210 Sera .. 
10 em 13.12.HJS3, 

Dêsio."ngda em 13 12,19f'3. 

Membrcs (8) - partidOS 

Sen'J.dor2s:· 

W:lo:::on nonç81t .. ,,~ ~ PSD. 
T eit? Nf.t~ - PSD. 
p,iO"efrpdn P.<lCPc.r.o _ 0SD. 
P ... ~emj.,.o rle Fig-uP"'''MO) _ PTl'l 
"PrimU"'110 T.evi _ p'T'B. 
.,A""lroho li'''anco _ nn"{ 
.T~?'l !\O""'n;n') _ Ur"T . 
AIP'pl'O Vi"'nrn _ p.s.R 
;r()~(jolH";'. Marir:ho _ S·Jegenda. 
n"putad'Js: 

,?QT'. ' 
GllstaVI) n"ê!'1~n'õlY'a (ry··"SiC(,~l',·n _ 
A..-l~rb1.1 .Jllr~ma - P~D. 
T. .. nl>rt.. tTielra _ TJD"l\f (c~Jh.t'.ti:llf .. 

rl('l pelo Deput'3d·o Arnaldo Noguel .. 
1'3 1 . 

Hei~.(); Dias - UHN. 
n"ur"T dp Andrfld~ _ D'T'B 
,4."1'"I,.:rO r;"'''rl"eira _ ry<;:'P. 
.T1~?"O,,: 'J"''<;~,rr'''\ _ TI'"""''''. 

Ewaldo Pinto - :MTR. 
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,COMISSõES ESPECIAIS' K) Projeto de Emenda à Cons. 
P ARA O ESTUDO DE ,tuição n9 8/61 I 
PROJETOS DE EMEN· :"ôBItE EXOXERAÇÃO, POl: PRO-l 

C POSTA UO SENADO, UE L~fII"FE 
DAS A ONSTITUIÇ;;.o DE 'lIS3ÃQ DIPWMATICA OE 

I) Projeto de Emenda 
tituição n9 4/61 

, I CA~ATER PEUl\lANENTE). 

a Cons- Eleit·,), em 5.10.61 

I Prorrogada: 

(QUE DI ~ -E 068R J . - até 15.12.62, pelo Req. eCB-61, 
SI'o';,o, E \'ENC iUEX .1jJ!'ovado em 14.1..61; i 

'l'OS nos MAGISTRADO':') _ atà 15.1. .63, pelo Rcq. 781-62.' 

Eleit.a em 27.6.61 
apw .. ,ado em 12.12.62; I 

- até lf)", 12. 'Ü4, pelO Req. 1. 140-63. 
Prorrogftda: 

Ruy Carneiro - PSD. 
Lob.i.o da Silveira ~ PSD. 
Guido l\-1ondin \19.10.62) 
Mil ou Campcs - UDN. 
Hel'ibaldú Vieira - UDN. 
Lopes da Costa - UDN. 

PSD, 

João A;;-riplOO \23.4.63) _ UDN, 
Eurico Rezende i23.4,63) _ UDN, 
Bilve.'itre pÉ'ricles \23,4,63) - PTB 
~og-ueil·. dl -Gaml3. - PTB. 
Barro~ Ca:'valho - PTB. 
Jo.::apha t ~Ial'inho (23.4.63) 

~ 'le'" 
AIO}'Bio fie Ca.rvalho - PL. 
Li!lI) rlp. Ma Los - PTN. 

até 15:12.62 
Ar'L Em 14.12.61. 

3prOV8.d o em 10.12.63. 1 

pelo Req. 609-61. O~n1plet.ada em ~W.3.G2, 29.1062, IN) 
n.4.tí3. 

Projeto de Emenda 
tituição n9 11/61 

à Cons· 

até, 15.12.63 p-elo Req. ~7f:'052, 
~pf. em 12.12.62. 

::;: -, ate 15~ 12.64 pelo Req, 1.138-63, 
lpr. em 1U,12.63. 

Cl'll1pletada em 29.10.62. 15.5,63 e 
13,4,63, 

.\-Iembroi 16) 

l\-Ienczes Pimentel ~ PSD. 
Ruy Carneiro \23.4.63; :.....- Presl~ 

- ,1[e - PSD, . 
Lobão da Silveira - PSP, 
"2Het·,,ou de Agular l<lJ.4.63J 
Ü, 

Guido :.\:londin (29.10.62) ['SD. 

(eRIAçAO IlE NOVOS 
..\J G;oJlCíPIOSl 

Elei to em 28 3.62. 

Prorrog-a~.'ão: 

Membros (16) - Pal'tidos í)811iei Kl'ieger - (JDN. I -=- etc> LI. 12 {l3 peJo Req. 7M-6~, 
JefteJ'::ion de A,21Ú1.r _ PSD. :~1"lCO dez;emie Cl:i.4.631 UD~", \ap:'OV[ldO em 1? 12.62. 

-, vJJlton C-ampos __ UDN. . 
Lof)ão jfl Siiva \:!3.4 63J - PSD. Hel'ib/:\.ldo Vieira· (Vice-Presidente , - atf' 15 12 64. pel.1 Req. 1 H3-63. nu" CarnE'll'O '- PSD, ' , d' 

J UD~. '\3P!'Ovn o em 10 12 63. 
P~n~diclO Vl:i:lladn)"es - PSD. d ..... t l"JON 
"lli>On Ueov:llve.<; (23.4.63 _ PSD :I)p.?<; li uOS fI.--;- ~1.. I CO!lloletad,1 em 29'.10.62, 23.4.63 e 
Laniel Kdt~ger _ UDN. \'Ll.>{R do Seno Pm,o Fel'rel"R (23·4~ 22.7.63. 
Lcpe..,. da Costa {29. lt). 62) - UlJN, ,t{.etawr - PTfL - [' 
M "C V" d Rezena Neto \2~. 4 63) - PTB. ~, b'" p ".,1 
... ,.,~,ün am~H's l .ce-dt'.-I', 2ute) '\mpurv Silva (23.463) _ P'l'FL .~ e-m .f'.." ~ a!l.l'-'-,08 
H ... lloaldo Vle.} R - UDN. I 1[' 'd ~ [1 P-rB J ff d " Rm PaJmf:ll' _ UDN !V:).1 o .. ma -. e er;:on . e AgUlar - PSD. 

• .a - . 1 '\lr.\,,:,l{) de Oa:-valh{) - f:'L. ,., 
Sllíestl'P P0~'lcle~ 12:14 63) p-1'B~e.!. Lmo de ~Iatos _ PTN i:ll\[)!lS~n G:Jllçalves (23.4.63) 
Bezerra Neto \2~ 4. ';3) ._"" 0_ 
Afonw CeLso - PTB. I Ruy Ca:,np1t'O - PSD. 

~ UDN. a' LG-b,~.J .da Sil1'eiral -:- PSD, 
la~or - PTB: ,L) Projeto de Emenda Cons~ Guido .\Ion;ib (29 10 fi2) 

Nog-ueíra cl·~ Gama .....,. Pl'B. \ tituição nl? 9/61 Milton -;.amn0s - UDN 
B:1.rros Carvalho - PTE. . Hel'íbalâo viena - UDN, 
Aloysio de Carvalho (presIdenLe) I Lopes da CO.:t.a. - UDN. 

~ PL, qnF: ;UOU1FIC.\ O RE(.iDIE IH: João ~?r:omo \23 4 53) UDN. 
),lem de sã. - PL. I Üi.SCIHl'H~A()'\() .oAS HE~n.\S) b~urico Fl:<·; .. ;'1de 123 4.63. rJDN 

fSD, 

P) Projeto de Emenda à Cons
tituição n9 2/62 

(.J:SSTl'fUI NOVA DISCRUIINAÇAO 
DE RE:SDAS E.H F A VOlt DOS 
l\11!NICíPIOS) , 

· Ele;ta em 23.5.62. 

Pl'orroga-dr:. : 

- at.é 15,12.63 pelo Requerimento 
,3u~62, aprovado em 12.12.62; 

- até 15.12.64 pelo Lequer lt'eutc 
1.145 '63 a.)fovado em 10,12,6J 

Completada em 23.4.03.' 

Membros - partidos 

· Jeffe.l'so!l d,e AgUial' _ PSD 
· Wilson Gonçalves (23.4.63) 
'-;j) 

· aGy Carneiro - PSD 
LOlHio da SilveirR ......,... PSD 

.ir.e ~lNo ('''~ 4.(3) ~ .P$D 
Menezes P:mentel _ PSD 
~dllton Cam,o.s __ LTDN 
Heribaldo Vieira Vice·Pre.siden~.e 

UDC'l. 
Eurico Rezende. (23,4.83)' _ ·Rela. 

tor ~ UDN: 
.Silvestll'e péricles (23.4,6:h _ Pre
idente - PTB 
· Nog1..!eir~ da Gama - PTB 
· BaJ'l'os Carvalho - PTB 

Alo.l'sio de Carvalho - PL 
· L!no de l\latos - PTN 
Jo5.o Ag'rip:no \23.4.63,) 
Dan_ ei Kriege-r - UDN 

UDN 

Q) Projeto de Emenda 
tituição n9 3/62 

à Cons~ 

l,\UTOHIZA' O TRIIHJS,U. S(lPl<:
KIOU EI.J~ITonAL A FIXAi{ - OA. 
T,\ PARA A. REAI.I'ZACAO DO 
I'IA~BrSCITO PREVISTO NA. 
EllENIlJ\ C:O.'\'STITUeJOSAL N· 
'1 _ ATO ADICIO:\'AL). 

Eleita em 10.7.a2 

) 

Elei\.a em '40.11.61. Silvest.re pf'>ric1es (23.4 fi31 - PTB 
No~,lf':rn ctn Gnma - PTB. 

~.<. prúnwsadu: , Bar~'05 C8l'\'aL'I1o _ PTB, prorrogação: 

~ J) Projeto de Emenda À. {..;0115·1 - atê .. 15 12.62, pelo qeq, 6.05-61 AloV;-:-.io de Cafv·:dho _. PL. I - até 15.12.63 pelo n.equerimento 

I
' 'D"O"ad i , enl I' I~~ ~1', :vriguE'! Caute - PSP. ~o- 6' dI' 12 6' tituiçâo n 9 7/61 ' . -=- ',at~ I"" 12 '63,' p"e-lo Req, 73.'.62 Cat.rete pinhe!ro (213 4.63) /01. "" ~r-cvD- o em :" '. . .". 

- <- " .0 _ ató 1:>,12.64 pelo Req:lerimento I 
"provado em 12.12 ;2; PlN. 1.146 f:i3, aproV:lCiO em 10.1::'.63. f ~ 

(QUE O!.SPüE Sól~RE AS ~L\'I'::>l - atr 15 n.ô4, pela qrq. 1.141-63 Complet~da C:ü 23.4.1[;õ.L t 
]~fAS n:\ cn:U1'E'ff::'"~(~li\ íl,l.~l-l; )!'Cn"3W em 10.12.63. 
TI\',\ no S:~;\l"A'OO, tr";;;i.::18_~,J ~1?mb~;\;:; 16) _ e1\'~id"$-; O) Projeto d€, Emenda à COI1S- Mem1ros :: partidos 
A,~ IlE 1·~~OPOIt A KXOSIt;HAt,: \.0 .Jefferson de Aguiar (23 4 63) tituiçflO nl? 1/62 
]HH CI-U:FES nr.: i\HS:-:iÃO vl~ u. 
J·~.t),\I;\TH.'." l"EI::\L\:XE~'l'E E i :\-1eaezes Panentcl ~ PSD. 
Ai'l:O\'.-\ft O I~STAmH.FC~Aill.N_11 f'1.11nto Muller :- i?SD. ~ 
TO. (I HO;\IPl.\IFNTO E f J!~.:.'~' GlIldo . .\IIull:din (2g. lO l;~) - TSD. 
T \:"\lE.\'TO Df: RF.L.\Ci).!<-~ Ol'! ~'JY La melrO (23 4 B3) ~ P~D, , 
I'LO.UATICM" CViU PiÚ:5ES X-;~ I ~on.lel Kr:egel' (R?lflto~l - U0N.. 
'IIL\Xt"E1ROS! -~,tIl·;co RC7E"nde (23 4 B.~l - UDN 

• I \filton Cfll11.or,s - UDN, 

Flei~ em 4.10.61. 

Prorrogada: 

- até 1,) 12 62 
IP",-"\ em 14 1~ 61: 

pelo 'Heq. 

H~r:llalrlo Vieira _ [JD:"J. 
Pui P ' .... ~l!·a ~ ODN. 
A:nf!.ll~V Silva 123 4 6:1" - PTB, 

I q,!'rnS C'lrva!ho __ PTB. 

ate I 4:"f~rr,;r0 rir F.i'-!"'l?l'-pd·) 
B"zI;'l'fa N<,to 123 4 631 

15 !~ ü:1 pelo RE'q, 'HV:-{:2 <\'o'!sio {lf' ('"lrvlllho -
.tp.~'. "m 12 i::' f)2: I Uno rle :\lat.ôl.<. - p' N. 

P'IH. 
PTB 

PI., ~ 

al~e 15 I:! fi:l :J~lo Req. 1.1:m-ü3.1 
t'm !O t2 (la. , M) 

Ç·'Ill~jFtar.:ll t'tn ·J9-.i0.~'1 ~ .~'. '" .... ,~. 

ó.pr. 
Proieto de' Ellleqda i\ 
tituiç;;o 119 10 161 

Cons-

I M8mbrc:" (iGI - Part\i'o.:; 

M~':~·le:, Pll'ne:Hel - P3D, 
\Vd~")n G.;:, .• '", (234. ,31 

:I.'ilt{' P~D 
IrC-}ao da ~:lV".l:' _ P2D. 
R'!y r."rn2,fl) 1'1- 1 (i.:!' 

-I 
.:.sU, ' 

G:Ldo .VTond.'n I ") 521 -_ P2.U. 
F L',('" R ""\'<>ll'"''''. 2': ~ 5::l1 - UO;\!. 
r, :::el K~"f''!~t - UCN, 
1\li!:,'n Camc"~ ,V ':e-Presidçn~e) 

o f]D~ 

'. UD~. 

,,\Yllf',H.',\O JUS <.:0'1''. ... DF ':'lI· 
t>oS'f'O~. I)ES'I'1:--,;\I}/!S AU~ ;HU
NICiPiOSI 

Eleita F':TI 23 12 1U-6~. 

P~flt'ro!nda : 

- ate :5 12 6:l 0:."10 Heq. 
;ado P!U 12.1262. 

- até 15 . .l~ 64 r.e!o Req, 1 142~63 
:} \J-v<td~ em 10 1!,l 63. 

lOBRlfL\'I'OlUEI)AUE DE co~con
tiO l'.-\It,,\ 1\0 fNVESTII1UUA 1<:;\1 
C,\Ht;n (SICIAI. OE C.\lU:.ElH.A 
E I.·HOUU(.'\O DE ~OMEAÇõES 
INTEl: (:\,\:!'J. 

Eleita em 10 5 O') 

- ate I;'; 1~ 62. pelo Req. 7!-},)~62 
:ipro\'adu em l'! 1~ 62. 

- at.._' Lo) !:.:! ti3 ~H':O H.eq. 1.1H-63 
(~:n 10 t:!· 63. 

Comp12!flda em 23 ~ 63 

~de .• b!'Ü':; 

Jeí"!·ar;;.ú!l de Agüiar _ PSD' 
WiboIl Gon,aJ.vel; '2:j -I ()3) . 
'i) , 
t{,l.'V Ca \ DeU'" -' PSD 

. Lo~§o da ~ilvçlra - psb 
• i<' ferr: IJ3 63) ~ f"1'<'5ident~ 

PSD 
o\-len~ze.,<; PtrJ:ent-eL - P~D 
\l:l~on C'lI\t)QS _ llD}.l 
fIer\hr ldo Vieira _ (JDN 
F.u!'1C'o Rf'l"ende )'2:1 631 
Jof'.o ~gr'p'tlc , .• tl 4 '!):~J 

, '~nf'ntf' _ IHJN . 
Dan f"! Kr\eg-er ~ UDN 
':;jJ.,'p,stre Pél'irit' t:!~ -t R:i \ 
NO;glleirll da G:1:11f1 - PTB 
B~ "TO?, Cll f' lho _ PTB 
... ' ...... 0:\('1 "l" r." 'lfllhn L 
Auré1fo VirHlna t23 ... tl3) -

lator - PSU 

UDi':". 
Vice 

pTB 

Juf!:erson de AgUtar - PSf) 
v'/il ,Jl1 Gon1;alves (:::1 4.63) 

. .3D 
Rt.:.·v Carneiro - PSD 
Lullão da' Silveira __ PSD 
Menezes Pimentel _ P,sD 

. Le.te Neto (:!34.63) .- PSD 
:\·liltOll CRIll;JOS - UDN 

.• Heril)f ldo Vleira - UDN 
João Agt~p no (23.4631 ___ UDN 
t~urico Rezende (~3. 4, 63) - UDN 
Dan e1 Krie,[!'er - O '. ~ 
Silvest!·p Péricle.- (23 '-l'G3\ 
'J0"":f'il'll (J .. '1 Gama ,_ P'rB 
Ri' "',y, ('''''-',il\)n - PTB 
\Irnl ct~ Sá - PL 
-\a.ri':o Sttinbruch - :\ITR 

R) Projeto de Emenda i1 
tituiç"o 119 5 '62 

1-.... 1'13 

Cons-. 

, IHSPÕ;;: SôlUW t\ I~NTnl~C" AO~ 
l'UI~tCH~:-OS. OI!: :)0% DA AP.:.,!a:
('.'H-\,'AU H()~ f<;~~T~\f)OS qll,\N .... 
no .:x~'Enmt t\.S HE:\}).\S MU
N"h·U't\.ISI . 

Ele;:a 2m 13.9.62. 

Pt·or:·oga.:i8 : 

- Iltê 15 1z 03 p;>lo Rf'qUP1'jmento 
.;q t:!z ap!'(}".ado em 1~.1'! :~!': 

- ate 15.12.fi>j pelo Reoll~'ri!Ilentn 
.H? '6:1 -:lt:rovado em W 12 63, 
Comr:eU1da ~m ~3.-1 63. 

Memo'"og ~ ParU·i')3 

Jf;fcpr: o!"! de Aguiar -- PSD 
R-1.;')' 0:1 ~nejro - "SD 
LolJàú da Silveira - PSD 
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Wi:::.Oll GOll{'alves (23.4 63) U) Projeto de Em€,'l1da à Cons- Mllton C4Ill~OS - UDN 

F oS • .) o o Ltan.t., K,;.et',a - UD);! 
Jas<:r:r..Jt 1 .... I~i· n.1Q - ~t!lll LC ........ .1. 
H.,':'..ul lBu·Je.tl P.....l" 

L~~.e Neto (23 4.63) _ PSD titulção n· 1/63 A,Ci,i'.'.io de Carvalho - PL J ) Le;te - PH 
.:\ ... i.-'~lr<:: .. , PHnell.C! - Pl'e::,:oent.:: TR" O IlE MULH·~~F." F. "-;"E. JC"~'I-hat Marinho - ~.el.ator (. é.n. ..... l.l:. • ! ••• '.,--, • ,1'"1"" Sem L~':_".ldd, 
::V.l\lOf] l,;aUl,:J0:o - VD},! XO"'U.l:i E T':"ABALHO E;\I ~"'_I _ 

H.""'üx ~:..o Vlt;l'U - Y1DN nl'~'l'''CAS JNSALUBn.L~J. I, 

Jc~~çh2,- ~vLU,ill1o - ü:3.4.63) 
\'.~e P'-lsi::...'Zntê - UDN D:::.,:gu2.àa em 23.4.63 X) Projeto de 

Cons'tit~liçZl.o 
Ement'a 

1)9 ., _ j 
ii 

Ddn E'J Kl'wger - UD)Q .• Prol":;cgr.da até 15 12 IJ4 pelo Pe-
... V~'ga d·:) Senhur P nto F'elTelra qtH'.lmo;;nto 1.150~3. ap.;'(),,JUO em 

... ~U"i,::,? Rezfodf '123.4 63J - UDN 1 10 . 12 ,il:l. 

Projeto de Emenda 
titwçâo 119 4í 63 

à ~Oi-;S-

C,.4,c,)). - PTB 
NC/'Jf'llfl 0.h Gama _ PTB Memb:''Üs - Pal'tidJ.3 

(Co: .. Cbm ll\iU;,; .. Dr~lH"S AOS 
\ ERb.UHh"o.!:S) 

/Ti{A:\S,Fr:lU~;NC!A PA::.\ .\ PE
, )::,..:. ~.\;~ no MIL!T'h.': v.i. ., i ... \ 

t!LC 61:-. (·AN]Hh.-~·.l.-'-.~.d. l>':-:'"~J 
LL.,:':l~ \ o J • ; ~i'\"Il:- Ca:'''-alLn - P'IB Jeffel'",ún de Aguiar _ PiSO 

MCln de t:á - PL I Rl;Y Cameiro - ~ 5D 
DC~ig1l2.cta em ~J 5.63 

M:~~u<;l Couto '~3.4 63) - PSP Lob:10 da Silveira _ PSD 

I 
Prol'lo".;atia ate 15.12,64 pelo f;e 

_ querime~l-0 "n~mefo 1.15J 63, apro\<l-
De..~jgnada em 2.10_€3 

Wilson Gonça;ves HelatQf 

S) Projeto de Emenda à Cons-I P~"~ellC::lf'S p.!.p.1entel _ PSD 
tituição 11 9 6/62 I LrlLe Neto - PSD 

uO em l\,J.L.ÜJ. '. . 

~len'J:-cs - Parttd.os 

PlcrrC;?&da alto 15 L e.; p.: .• o r~ 
q'J21 ,l11<:'D 'U nu~lIt:,,·'Ü 1 ~;)'" ~~, ü~ .. ~ , ... -
(,U em ~O.l::: t3 

Al1lalll~' SIlva - l'T ... 
(.\UlHE'sI.\. P~Ri\ flVATnO, O 1\"Ú- ~~?é"lc. Ntó~o - vIce Presidente 

.\WG.U OI': fa':J·lH~SE,'lT/1Nl'i' .. S 1 P1B .. 

Je.r;C·r~Ln de A~uiar - PdD 
Rl'.V . Ca. ne!ro - P::;D 
LOudu d:\ SIlveira - P~D 

J.;[:'<:!:-.';on de Agu:rll> - I:::.:;;:) 
H--."V Ca; ne.ro - !:'~D I?!'':-; _ -;'S'j A~)OS, ~~. DO ,?18'rRl'fO)' ' .. Vaga do Senado Pmt.o Ferrem;>. 

}< dH.hAL 1'10 :;1.~ADO). - PTB 

. \\,ü.,<,on GOIlçaJve.s - PfD 
p;:;~ 

~·-,-'2r;f::-.e.'> Pl:.menu'l - Pl::.D 
Leite NCiO - PSD 
Amall.,}' ;;'!!l."a - t'TB 
BenHa Nt'.'Ü - PTll 

W .:::-.un Gcnr~(I;Veb - P3D 

F.!Cd .. .a em 13.!i.6:! 

Pl'op·c.;adn: 

- attt 15,12.63 pelo Requerimento 
7BO'62, a-proV(l'O em 12.12.02; 

SilveHre Pt'Ticles - PTB 
Al'gem:ro de .l:'iJu~i!·erlo ~ PTB 
Eurico Rezfndt' (!::J.1. 63) _ UDN 
111lton Cfll!1]OS _ UDN 
DFl.n ('1 Knege'l - UDN 

'" VHgr ao Senadm Pin;o F't?'rJ'f'j- I· 

r:.t. - PTll 

p. 
JL,,-é l' ::1:iC13no - P'Sl) 
W .• ..trt,c.o Gurgt'l - p,s.o 
Al't;f!ui10 de 1 igue )'1': u - P'f:3 
P"',:;'fl'.9 Ne:o --- P-i H 

~H5tl'e Pér.c1es - P.1B 
L d:anco L',,'l _ p, 

- (lté 1;:;.12.6-1' pelo Reqt:.;nmento i 
Jo.mi)I1.at Mrll' nho - Sem Legenda 
Aloy-~io de Carvalho - PL 

Sih'estre Pendes - PTB 
Ada .. o~l'lo ben~. - P'IB 
EUrIco Rezende \2:L4 tiO UlJN '\ E1UicQ Rezende - UUN 

1.1411 í.i3. aprov~l,do em 10.12.63. I 
CO:ll?:e[~Wa em 234.63. Ml1ton C,-tm;w:s - ODN .. 

V) ~ Proi~to de Emenda à Cons.. J-cào P~gri'Pino - UDN 
A1QY·\HJ de Carvalho -' _ L 

.\llhen camJ{.;', ~ LV"': 
AIOrsio de can.alho PL 

Jef~',erS0Il ae Aguiar - PSO 
H .. uy Co rnelrO - PSD 
Lebão da Silveira Retlto:." 

PSD 
(23.4.ü3) 

p~:) , 
BLne(I~C~{) ValJadares - PSO 
;Vlencze:<, Pimentel - PED 
MillúIl CUOlJ1W _ UDl\i 
Ht:!'lb~ ;.:·G Vielrh - ULiN 
Jo." .. u.ph,tt ,r....trrinllo - t2J 4.63) 

UU}; 
Dão f'j Krit?ger - UDN 
Eunco Re~enrJe (23.4.63) - Vice

Prt'.".dcme -, UDN 

•• . Va@a do Senador Pinto 
re ra C?3.4.6:1) - Pre iôente _ 

.N O',]:"Ut'lf& da G.1ma - PTB 
Ba~-ro;.; Carvalho - PTB 
). .. tem de Sfl - PL 
Júl:(.t U:'He ~22.i..(3) - PR 

Fer
P'IB 

T) Projeto de Emenda 
tituição nQ 7/62 

à Cons-

(J~J<:vne;\ .\ E:"\JE1'iD,\ COi\:STI'I'U
CIONAL ~" 4, q'tm INSTilTVIlJ O 
SJS'fEMA P'\Rj,AlHJ~':-;TAR nE 
GOVEn:-':O E O AHl'. 61 ll .. \ CO:;S
'I'ITUH)AO FEJJERAL, DE 18 UE 
SETE}lI>,i~O DE W46). 

EIC'ita em 6.12.62. 

Prorro~ada : 

- até 15.12 63 pelo tu'qUl"nmellto 
791 62, apw\'vdo flcn 12.12 62: 

- at,é lã .12.64 pelO R\Oque. :n:en-:'o 
1.149 G3 aprG~'ado em lO.12.fl'J 

CL':np'et:idr cm 23.4.€3. 

Membro!; - parLidús 

Jé'ffen .. oJ1 de A,.,L1íflr _ PSD 
Ruv Cr.lne:ro - PSD 
pccÍll. Lu(ovico - PSD 
Wúon Gc 1 alHs t23_4 C3) 

F-I) 

A10H'O Al'inc" - LD~ 

tituíção 11 9 2 '63 Jq:::phat Mar nho _ Sem Lf'~t':Ild~ I 
(1)IRElTO DE ]·l~OPH!F~l.1TlEI I I 

Jc-, f-.hnt 1\1:1.1':l1ho _ $uu I t>';:"l:d3. 
Raul Gillberti - FE? 

Detigm:jo:; em 23.4.63 . I Y) 'Projeto de Emenda 4 Cons-
Pl'O!TogarJa: , tituicão 111? 5/63 2-2) Projeto de Emenda 

I I > I C ." - o 8 '3 - ate 15 12.C4 pelo Rf'quf'1'll11ento ! Om:tltUlçao 11' . o 
1.1~1'62, R!}!'Ü\~:c.o EUl lO,12.ti:l (OISPÕE BOHRE O HIPOST., LlE' 

Júl,{) Leite _ PR 

li 

\'r~;'\HAS E CO~SIGN.\CnK" 
(Al'''I'O~O:-'ll.\ nos··.\lt:~"lt·il'IO 3) 

Jef;p:·. ;.-r de Aguiar _ f'SD 
Ruy Cru'nf'il'o r PrU;ldente -
Louõo d.a :31h'Cl!'i::\ - PSU 
WllsDn GO:l~~a:, C.s - PSp 

PSD 
D(;~iJeR.da em 31.5.,,3 I1 De.:-igna~a em 22.1063 

, Prorrogada ~-I.L{' 15. l~ fi..~ p~lo Re· 
J ProlTogada ate 15.]2.6·1 pe:-o He- j quer men,Q núm,,:-õ LI';') '-li::!, 01).1)-

vad.Q tlll lU.12.ü3 I 
quel'llllt'nto numet'oO 1.1546:1, ap;,o' I 'lado em 10.1.2.63. . 

}ij~nt H.3 Pimentel --- p.:::.;) '.. Memt;.:'Ü.3 - Partld\v:; , - :- .. " Memur-Qs _ Pal'tldo,,; 
H,.,r;b~ld€l .Vlena -.-V1C2 Pr&lQCn- ..". . I Jef:i'TSOn de AgiliHr - F.-:ID 

te - PSD . Jd:e1'.."cn de AgUiar - PSD Rt;'v C~rne::i'o _ psn 
An.,~mr Silva - PTB, Rl:y C<1meu'o - PSD Wil~on Gon~aJ\'E's _ rSD 
"Je,.;crra Neto - PTB" Lobão da Sil.\'elra - PSD ! ? ~/J 

Vowa do Senador P~nt(; Fel'''' Willion Gonçalves - PSD \ JCsé Felicbno _ PSD 
re l',a - PTB F"'iU Lobão da 31lveira _ PSD 

Sl;\·".st.re PericJes - PTB :,·: .. !lt,ze.s Punentel - PSD Bezerra Net,o _ PTB 
ArtuT VirgiliCi - ?'I'N Leite Neto - PSD E:":lnÚljdo I.Pi'l _ p.,: B 
Eurico RC'l,('llde ':Zé! 4 63) - UDN Amuury Silva - PTB Argem:ro pü;ueirrdo __ pTH 
Milton Cnm:;lOs - R:'JatQr - UDN Bezerrr Neto - P1 B j\·lel!o BralIa' _ PTB 
Jo?.'Ú .J..grlpino - UD~ ... va~a do Eenador Pinto Fer Eur~co R.;zf:'nde (~:1'; 113\ UDN 
Jo:;;a,phn:, i'.7:1,r:nho - Sem Legenda reira - PTB Milton Cf1mpos Pre.'-lder.t.; 
Aloy_~iQ de Cn,v.?lbo - PL .'. Vaga do Senador Humbcrt,o UDN 

Nl"der - PTB Aloysio de Cârvalho _ UD!'I 

W) Projeto de Emenda it 
ti!lJição nl? 3/63 

AI'g€m;ro dE' Figueiredo PTB AfOl):;! Arinos _ UD~ 
Cons- Eur,co Rezende - UDN Jo&?phat Marinho _ HClD.tOT 

NW.l)[1 C31ll;JC5 - UDN Efm Le~-end::' 

{DlSI'()E, SõBRE A AnMr~ISTHA
çÁo DO DISl'lUl'O FEUEUAL f, 
l\'IA'.rí~RIA DA CO.\n·El't~ClA 
pnn'N!'l\'A no SE~AnOI. 

Desiglll'l.da ("!"l1 2.5. ü3 

Prot"rogada aLi- 15,12.64 pelo RequE' .. 
rimel1to 1.15:"-63, ~.pl"o".f.ldo r.an 10 
de df'7.f'mbrü de lDea. 

Membros - 'Partidos 

Jefff!'.'Otl de Aciu;ar _ PSD 
Rl.')' Ca"'nciro - F211 
Lob50 d3 Silvé'ra _. Pr'D 
Wilron G-onc3!vEs - PSD 

~ ~ '"j 

:. i ~n,"?'e.<; PlmE'ntet - P.SO 
L~He xe:o _ P2,D 

Dan f Kr:l"'=;f'T - UDN Aurl'lio Vianna _ PSB 
Alevsio de C61'v~Jho - PL Julo Leite _ PR 
Jos,D,phat Marinho - SEm Legenda 

Z) Projeto de Emenda à Cons
tituição n9 6 '63 I 

tJ:"\EJ,EGIIULrD.-\DE) 

Dcs g-n8da em 2.10.63 

Ptor~'o:<ado 9.té 15.12.64 pelo .t{C 
qU?, .;nr>nto r.úmero 1.-156 'f3, .. plo\'a· 
aoc'lO .6" 

1\.i:cmt;;"C3 - Partidos 

Jeffer~oD de Aóuiar - PSD 
3·1:"\ (r':f'c;ro - psn 
WilEOn Gonça'n-'s _ PSD 

cmnSSflES 
PAllVJ\lE~TARES DE 

lNQUF.RITO 
CR!AnA'S DF ACô:::nO (;OM O 

An".~. 53 DA COXS'i'lTl'H'.\.O l~ 
O /, • .--,!,. H1. FL'~E,\ t\, no nE
G!}:E.'JTO I~TE.i.:~O, 

1 ~) 

Bc'lI'..cd·,c:o vaL~:ldDre.s - p";::.n 
MeDei.€'.,; P~<ncnlel _ P.sD 
)'1il~on C"m.Jos - UD? 
H:nlJr!:'O V.~ira - UD)i 
Ft:rico Rc;.o,'nde (23.4 F2J 
D:m ej I-{rl"'~eT - UD)i 

,> '11:i.l v c.iv9. - ~TB 
B:--"l"err:l 1\cJ() - PTB I '" V2.:,'l. tio een::.d:::r Pinto Ferrel

UD)1 r~ - PTB 

Jc.:~ Fch;~r.o _ PSD 
V1J:~. do Gur:; '1 - PSD 
Ar:-, .:-miro de Figt,p~r('c''Ú _ PTE 
Bezrr;a Nl"!'Ü - pTB 

Para apurar a aqulslçEo, 
pe!o C.ovêrno Federal, dos 
ac3rvos c!e cor:,c?3sionárias 
de servjr~s pÚ0!icoS e a 
im!1ori:ação de cha;Jas de 
aço ·I'ara a Cia" Sidorúr
gica Nacional. 

Jo50 A~r:p:no (2'3 4.63! - UD:-;r 
Am:>.ur\: Sil"a (!:3.4.63) - P'Ill 
Ncgue:l'n d:'! Gama _ PTB 
Barros C:- l'valho - PTB 

. l..Irm dE' Ri - pr.., 
Raul Giuberti - PSP. 

". Va"a :lo €~np.dor Edu~;d:) Ca
~nJl'io (V ce ·Pre. :d::ntel _ PTE 

Vatconcelo Torres - P'TB 
Vrga do() Senador r:duarç:o 

AS''i-mRr - PTB 
Euric() Rezende =-. ~l~sid_,n"te UD'N./ _ .. -

Silvl"st:~ péri::-Ies - PTB 
Ed,!'1l;.T.:'o Levi _ PTB 
Eurico Rezende _ UDN 
Milton CampoiS _ UDN 
Aloysio ele Carvalho _ UDN 

" Momo .A!;i!l.QS,c::-" UDN> 

Criada pela Resolução número 11 
de 1:53, es. inada pelo Scnhor NelE'-Jn 
Mru~l~lan e mais 28 senhores Sena
dores (apl'esentada em 30 de ID'alo 
,de IS33). ." --_. 
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~ (Designada. em 31 de ma io de 19';3 
iI!- Prazo _ 120 dias. até 2.8 de se
~embl'Q de 1963. 

\ I·v 

, 
DIÁRIO DO CONOREtSO NACIONAL (Seção 11) 

Nel~o.n Macrlan - P-~B 
João Agripitlo (Relatqr) - UDN 
Josaphat Marinho - Sem Legenda 

torson de Aguiar e mr is 33 sel1hores 
Senadores (apresentada na sessão de 
30 ·d-e outubro de 1963)" 

Janeiro de 1964'· 

Leite Neto - PSD 
• AttiUo Fontana _ PSD 

wa 011 Gon~alves - PreSidente 
, "< ;I?l'õn~gada: 
,;' ~.. 2~) 
" }- Por mais i2,~' di.aS~ ero virtude [ .6rthur . VirgíliO - PTB Para apurar fatos aponta-

Prazo - até 'o fim da seS'~ão legLs- PSD 
lativa de 1963. 

.,---.. 

'da aprovação do. Requer,ment.Q nú-' 
meri) 656 63, du Senhor Senador João 
Agripino, na sessão de 18 de setem.~ 
ibro de 1963 (21 hora.s). I 
'I --: por mais, um ano, em virt.ude 
da aprDvaçã-o do Requerimento nú
mero 1.173-63, do Senhor Senador 
Leite Neto, na seooão de 12 de de
zembro de 1963. • 

r.rem~r.Qs - Partidos 
JefferSOll de Aguiar _ PSD" 
Leite Neto (Presidente>. - ;PSD 

, 

dcs da tribul}.a do Senado Pl'orrÇ>gat;ão por 9{l dias (até 13 de. Bézerra Neto (8.11.63) 
mà.rço de 1964) em virtude do Re~ Presidenf.e _ PTB 

e outros. relacionados com 

irregularidades graves e 
querimento número 1.163-63 do Se
nhor senador Wilson oonçe.lves, 
aprovado na se..'\são de 10 de dezem

corrupção no Dep"lrtamen- bro de i963 (21.30). 

Mello Braga - PTB 

João Agripino - UDN 

Dan;el Krieger - UDN 

to de ,Correios e Telégra- Desig!lac.ão em 6 de nover.tbro de 1!:urico Rezende (23.4.63)" 
'963. ' • Aurélio Vianna - PSB 

UDN 

fos., 

Criada pela RI'. 'olução número 32, 
de 1963, assi~da pelo Senhor Jef-

Membros (11). - Pal"tidos 

Jefferson de Aguiar - PSD 

' .. " 

• 

-, 

secretário: Auxiliar Le~lsla~ívo, 

PL-9, J. Ney Passos Dantas. 
Reu~i?es: ••••••••••••. " ••• _0 •••• "," .... 

., 
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