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CONGRESSO NACIONAL 
PRESlDl1:NCIA 

f 
211 - Veto 1parcial) 110 Pl'ój(~to de Lei nO 201- D 50 50 na CA.m3t'a O 

n~ i58 52 no ::~'mado que estatUl normas dp. díreLt{\ JL1~1.l(:(>liJ p.tra eH1CO~ 
l'ação e contrOle dCts orQDmentos e baUWljOS da Ih1.ÜO, l'iO'S &',üUO)4, a'JS 
.MllnlCtplO$ e ao DIStrito Fedehll. . 

SENADO FEDERAL 

St'T..wo FedE'ral, 31. de 1Hlrço 'de 1961 

AURO MOUJ'i~'\NnR,\{):e 

/ 2~ SESSÃO LEGiSLATIVA OHDINAHIA, DA 5~ LEGISLATUlU 
,~ . . ._- .'--- - --------- .-------- -

ATA DA 13~ SESSÃºtEM 2 DE 
ABRIL OE. 1\L4 

vendo número regimental, declm'(J 
aberta a sessão. Vai ser jjdn a ata. da 
sessão anterIor. 

.PM,s,mf:liQJA DºS ..... Silll..-J'1Q
.rum.m.A fl~ GA~IA,!lJ&.LJllillTIj 
~_E~A E GlflDO 1\lQ~"'Dj:s: f 

O Sr. 29 SecretárIQ procede à 
leitura óa ata da ses!:'ã.o al1tetio:r, 
que é som debate apro'>'ittW. 

.As 14 horas e 30 minutos, 
.t-eham-se pl'e.sent.P-~ os 8:5. Sena
dores: 

Adalberto Sena. 
Oscar Passos. 
Vrvaldo Lima. 
Edmundo ·LeY-y. 
Zacharlas de AssUmpçãQ. 
Joaquim Parente. 
AntônIo Jucá. 
1R.u~ Carneiro, 
Argcmiro de Figuetredo. 
:B«rro~ Carvalho. 
Ermiria de Moraes. 
Herib.a.ldo VieL7a 
JúlIO Leite. 
Leite Neto. 
A2oys1o de Can alho, 
Jeffers:Jll de Alwar. 
EuriCQ Rezende. 
Raul Guibertt. 
Aarãc:. Stelnorucb. 
Aurélic Vianna. 
:Benedicto VaHudal'êS. 
Nogueira da Gamo.. 
Padre Ca!Q.zans 
Lino de Mattos 
José F~Ut1a.n(). 
Pedro LudoViCQ. 
Ülpes da costa, 
Bez.erra. Nero, 
Adolpho Franco 
AMUo FOntana, 
UUido MondJn, (3!~'. 

P. S8 PRE$rDENTEt 

A llsta de presença acusa o C~ll>pa. 
I'Iclmento ae 31 6". Sena<lores, lia· 

O SR. PRESIDENT[.: 
Não- há expedlellte para le;Ll1rp.. 

O SE. EURICO REZEND.ll: 
81.". Pre.!iidente, peço a palavra.. 

Q, 8ft. PRESIDE."l'tj: 
Tem a pulavra O nobre 5a-... 1.1.dor 

EUrlCU Rezende. 

Q Sft. EURICO REZEt).DE: 
(Sóbre a ata. Sem reris';o tio or(J.~ 

dor) - Sr. Pte.sid-ente, conc~rncnte
mente e. d€bate6 nOS qUULS lomei pal'
te aqui. ontem yerif;e::tdos. de4~jO, 
com a licença de V. EX:l., ler ti~s~ 
pacho t€'ll"~.7áfJCO ngora rC(;ebld-:> PEJa 
Lidet'a.-,ça do meu pa:-tldv, prOnl;11m
do do ruo Grande do Sul: 

"Com pra.zer comunico que ~
sou tôda \;\. reslsttnda do fi 
.E:xército: Jango viajOU para. o 
exterior, provàveltU.ente pai'a Mon .. 
tevideu. Brh::ola abandonou a lu
ta. O Partido Trabalhista Bl'a31~ 
leiro lançou m.anjfesto encerraudo 
8. a·tivlc1ade. A cadeia le$állSta 
deverá cessar transmis&ões agora, 
O Governador, nindn em Passo 
Fundo, regre..,r:.sará em dia e llora 
a. serem fixa(tQf;. Exército (! Bt) .. 
gada.. tn€lntêm Q. ordem na C,,-pi .. 
tal. Reina 1\ calma. em t-odo o 
EstadO'. Grande abraço, Mario 
J4ondlnf, 6ecretáJ'!o dQ L'1 ter10r e 
Ju.':itlça" • 

.E' só. S~. Pl'esident-e. (M~jto bem.). 

o Slt, PRESlDIlNn:: 
Tem a palavra o nobre Senacli'Jl' Jo ... 

,sapna t Marinro. 
Q. SR. JOSAPHAT ~Ll.RIN'HO: 

Sr. Presidente, desisto da 

A.1m. PRIlSIDE;:ELE, 
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~ pos~e.m. realment~, ctiar verdade\rô el ~.o 8r. Art1tur Vág1lio - V. Ex ... 
divel'&ticaQo niercado de oportl.n\l~la.. C, ': )( P E D I E .-N T E ~Z;l1llite Um aparte? 

'ct-~s para tOÕQ"',. C6 btasileiros, pl'lntõi-! O SR. EURICO REZEI\'"DE - '\<. 
palll1ente uqui;l.s menos f.vOl'eC'""s, '.:EPARTAMENTO DE IMPRENSA ~~ACIONAL Exo, ,empl'e me honra com 00; scUA 

, <ia fortuna matN:al que, em tr>.1os 0.'>' ap3.rteg . 
. CZ.DtoS. !'et:antos ~ confins do te"!"tó-' O sr. Art1tur Vm;n.tto Muito 

1.0 fl3.C;Oll-::ll. de caW'>a~Q em can.:-:ll\.>>.l., OIRoti.TQA ·GII:A:Â.t. cbrjQado. Eu não pretendia apartea;r 
m t1.elQ.SnlO .em heroiM11O, de !aã;'f:J. ALEER10 DE BRITO PEREIRA 1 V. k."xa .• mesmo porque d:;'Cj>ui a pO\l'" 

. em fadiga, p€~ejam no sent.ldo de cn irej ocuprll' G. tri,buna para f91a.t' 
(:nar. p:;ua t'3j e pura cS .<',eu.s, Uni.a tal_ tU.H<e:, DO S~flV'C;O ()e Pvsl..'CAç6a$ C/'iE-FIi. o ... v,r-çAo 011 ,ncj"çJ.c. no Senarlo e ao Pal~. Mns eu., que 
y.,. de se~uran~" e uma cJawra, '" t.UR!"O FERREIRA AL VES FLORIANO GUIMARÂ"S nunca falei; aqui, defmdendo o pro-
J\10d.O ti que a democracia adquua Q s.;.. ~ fessor Darcy Ribeiro das M\1Sações 
~2U. irrecru,ável conteúdo de tutela. (;1::0-. tor êle sofridas - -partida,,? de. um 
luml •• pala todos os !)msUelres l[,- OIÁRIO 00· CONGRESSO NACIONAL obscuratiSlTIO politico o ma,. retró-
C';!.lltamente. . Ã do em l11.atêria de poliüca neste pe.t; 
~. Pl'CSioente, agora. que teU"\('s s~ç O ~J _ acusações as mais injustas à sua 

J)':.l.t frente a concretizaçáo d.êase coro- atuação. eu que nunca o ...... hav'u de-
prü:n::sso e dCE::::a id.zia. forrnu]« o Impresso nu o!lci(,u de Dep<lrtamento d:9 tm~H.llSi! Neclcllal fendido aqui, qu-:mdo 5, Exa .. e~a 
,t:.pê~o Q.ue emerge da' 6inceJ:idade das 8R A sít.tt\ Ohefe da Casa C~vil da presldên<~l. 
nl"nl1"I.S palavras e do meu COl'ilçáo da Rtpúbllca o inço hoje" no curnpr~ .. 
pt:;u que procuremús sepultar. daQ.ul -'- mento do de\'er de .óe-cnnhe.ce:.< que 
pOr d;ante. velhas divergências. AO A S S 1 N A T U R AS! êsse auxilis.r do Governo Joao G<>u-
mt:'.SfitJ t~mpo, est:::u certo de que o ~.J.rt "e credenciou, na madrugfl:tia dtl 
Gç\·êrno.ont~m empc.'<Sado se cOlldu~ REPARTIÇõES E PARl'lCULARES ~ rUNCIONARIOS ~ntem, no meu conceito, c,omo pou ... 
21 'ã li altura dn gl"avldade da horJ:!; CO~ 'homens podem credenc arpse. S. 
preserlte, não inq,uir_indo, não contt-,lll· Capital e lnterior Capital foi lnterJor s~~. depoi~ de Brasi1ie. já: pcup3da pe-
pmndo, não vendo ':00 Oongl'e6W Na~ ! b r€volnçào. foi aOS ffilcrcfones da 
Cl ná~ .. , Sente::str«f • ~. .......... Cr$ 50.00 Semestra ........... ~... Cr$ 39,01, Rãdio N\1.ci.o!'lal fazer uma proclama .. 

O Sr. OScur' Passos - Concede-me -Cr$ I Ç?"o r,o Brasil, que pouco~, tl-'llvez bem 
V, Exa. ~.l upúrte? loo .......... ~......... 9-6,00 Ana ................... Cr$ 14,Oa pouca.; ,homens d~t<.: P<lIS".-_ QUe al~ .. 

O SR. EURICO REZE:NDE - D-.aTe! Exterior Exterior deiU:-l:1 bravura quando es"u,J com a. 
(I aparte a V, Exa" IXJm ,mUlto ptap f) fórta na mão. ter1t'1m a corn.gem de 
~:::l", assim que conclUir, a fra~e. Ano ••.• H,......... ... Cr$ 136,00 Anil, ............... , •• "Cr$ 108.0t ffl2f.r 

.l.aZ;a eu, não vendo no Congre.~so O t,R. EURICO REZE.NDE - {u-
l'Le 011\'\1 vencidcs e vencedores, mas < COl'pOTO ao meu dli:cur.o:o o aparte. 
aj]enas e,ancada:" que sabetão. através - Excetuadas as para o exterior, que serão sempre anuais. as 'de V, :E;xa. e ·nRda tenho a respo.n .. 
CO ·::ieu e.sprito pübUco. co1ígar os ,se\L$ assinaturas poder .. ,se~ão totna,r, em qualquer época. por seis meses der, porque Se treta de un:,) confrs-
,p.~cpó-sití)$. ai.ullental' as suas ,espe~ 00 um ano, :::ão o S:;U e1cglo à conclUa a-e um tieU " 
t:!ln(~as, arglUna..'5.;,ü.r 0$ f.eUS l'ece'QS e con:eligioná.1'iQ, adótada nüm nW:meI\~ 
'00 SC1lS têmores, para que se resr,abe.. - A fim de possibílltar a remes;u. da valores &companbados dI :lecisi\'o da viga :n~çiQn{lL kc\WO, 1\11. 
kça por completo a ordem socia.! ~ esclareCimentos quanto à sua aplicat;ão, solícitamo$ dêem pref~rêncir' ::n1 V: Eià., -essa '<:Olltbnte .~e defe~ ... 
-p'li.'a que- o Bra:&U possa prosseguir lia \ remessa por meio de cheque 0\1 vale postal. emitídos a favor da de~' semprE' aquêles Qu-e conSlüera leai$. 
uamrnhada e.<ltug-a,nte da sua emanei.. r.soureiro do "Departamento de Imprensa Nacional. fié:s ~Q seil ex-Pl'esidente. .' .' 
pa-;2u ec:mômica, ~. O Sr: PeriTO Lud.úvico - Pel'mtte V. 

, Com todo Pl'aZe1\ agora, concejo () - Os ~uplemellt('s às ediçõe~ dos: órgãos anelais serão fornecida! Exa.. um apayte? 
e-pnrte 30 emm~nte c.olega. OOi assinantes sóruente lnediante solicítaçãQ. . ,O SR. EURICO REZZNDE - COI1\ 

O Sr. Oscar pW;,"OS - Ao se referir I prazer. ' 
V, E:r.lJ:. a posse do nõvo govêrn'J. p{>~ -·0 custo do número a.trasado sarã acrescido d.e Cr$ 0,10 t. 'pl!' 
"Ça-lne vermissão p'J.r8" através Ó~ um "1'JtciJ;'io decorrido. cobrar-J',,-ãQ nu,iGi. ar$. 0,5&, ' O Sr. ped,ro Ludovico - -?~l'e~~-~e 
aparte ao s.eu dücursQ, ins~rir nus \ qUe o Sr. Sen!tdor Arthur ~lr~illo 
Ana.s df;f,ta. C2I;a. ~Ul hleu nome e tm1. fêz. um e:ogio ao S1', Darcy R:,berro. 
nome do PartiC\o TrabalhiSta Brasi. m3S me parece, também. qU2 o ex .... 
leiTo, seção do mais jovem, do malS qüilida.de, porque ocupava a Presi(it:'n~ sU. A nacionalidade estava sêriamen_ Presidente. da. Re.p-úbHca, Sr. João 
pobre e óe3amparado Estado ela União cía da Câmara dos DeputtldS's c UW';'" toe améaç.ada, As Fôrças _Armati,.'"\~, GoukL1:t. não o tinh':1. em b~a conta.. 
Q Acre, o ncs~a protesto p~1s. fonuJ tre cO:'1'elígionario de V. E'xa,. DBpu .. colocadas à beira do ab~mo da des~ :rorque hã cêl'ca de d'~~ m<3'Cs. o Sr. 
b:utal, ileg(11 e violenta como se pro- tado Sérgio Mag·alhã-es, quando EC de~ moralização. Logo, S. Exü. mio H- --;;ellador Nogueira da Gama me 'Pro
t;edeu, e)lltem, ha ~essào' do Congresso clarou o impediment.o do 81'. Cl.~iO~1 n.ha con<lÍçõe,,; não t:nha sustent.a<,'~'Í.ú curoU, cem um recado do ex-Fre.3-.ideu"" 
:NacionaL Foi designado nõvo f'recl~ Luz. ' ética, llem po-litica. nem constit·ucl.ü" te da RepúbUca, ped1ndo-me qu~ epro .. 
<lente da Repúblicú através d~ Eilnp!f!S' O Sr. OScar Passos - \r, Exa .. ser na1. pf..1'(l. ccntinus.r a realizar a sua 'l2-_~Se o n:me do Sr. Dat'cy .-tíbe~ro 
eüt1lunrcação. Embora o ;Pl'esldente não me e~3flno. ~)ão estava pl'ê.iie.:lte :>ua. politica õe maldiçáo e de ruüu "t1ara o oárgo de Prefelto' do Distrl~ 
t'l~jto estiveB5e dentro do terfltõrio 11€Sf .... "l. OCaSlQO, ' moral, e poUw::a dê.ste Pl~, Federal, deClarando que eu _p~e:rl& 
ll,aclonal, decl&l'oLl-se vago I> r.9.cgt> e O SR, EURICO REZENDE - Eu O sr. padre Calaz'lus - Permite I~ndicnr um :Se<:l'etário pora a reI@ndA._ 
:foi empossado f.eu sub.:;tituto legaL era ainda um :'u\aN"l':cão do brt;,jt(',. V. E:re, um up9.!'rt:? (AssenÜ'mento dr, I·Pl'efei!Ura. Re~·pQnài ao ,'Se ,8ent.dGr, 
Agradeço. pois, e genero$idade ti.e V. dep'\ltado prO\"ll1Clt'lnÔ ho Espm.toloradOr) - Sabe V. Ex&" e ~sRb~ Q ~cgUt'l~'?- da O'.an~a qu~ p?_~~r\a rupr~. 
:EXil.. 'Pur r,ne hav':~1" concedido o apar- Santo. , Crmgl'esso B!":).G't-eiro. qu.e Q Pl'e;:)l- ,,,-nr li neme,dó'Sr, Oàrc-y .' .. {toell'O para. 
te. a [jm de que deJ~asse consign~do O Sr. Oscar Passos - Eu estava, e dente da- República, para visitar 11m::. a prefeitura do DL':ltrito Federe), mas 
Dleu pr..,tt·st.;. muitos dos qUe oru aqUi s~ '€ncon~ cldade QU um E::tado do Bra~il nft{:. djspenS3-Y~ o favor que S. Exa. U!-e 

tr.an:t estavam presente" também. A Pl"l9(;14ã comunicar ao Congresso. A ::cricedia de indicar um se:cretãnO' 
O SR. EUR1CO REZENDE - Agra.- C01.st\ ná-/} se ~ussou exatamente as c.omun~ooçãQ era ab301utamente d€':;, p:lr3. a Prefeitura. Ora. isto prova. 

-(!eço a níJll"a d<: aparte de y.' . lixa , am, O sr Café Fnho. como, 130"~- necessã.ria, poi.~ nada IJ.briga a ISS!)., que o ex-Presidente da Repúb!~ca. li 
{'relQ quo; hldvrjC~. porque mte.a, tlO l'iormente. o 61' O.lrl05 LUZ, eSLi\"a I e nenhUm Chefe de Estado, em tôóu -:-e que1'1a ll.vrar do SI' .. Darcy RlbetrO; 
SeiladQ ÓJ. r:~vutllca, o debate fn.\rJ· Hnpedido. A deci.sâo não foi tom~d.a a lti:;iiÓr!a de Bl·3.sil c');.uunkou l-l.0 queria tirá-lo da Che!la da Casa Civil 
cc, legal, democl'át~ca em tôrn:> (!)oI por stmple~ comunicação do prê!side~ ~ Congrezso c,'ue iria v~ltar ~,ão panln, \ da. Presidência da R-ep::lb1ioo e colo~ 
episódio dest.as ultimas quarenta í) te dQ Congresso, mas por votação, .Esprito Santo, Rio Grande OU Ama· cã-1Q ncntr-o h.tgal'. T~nt,o é verdade~ 
()ito rOras. Me~ .ca1·O Senador ,Osc~r Banca!ia por Bmlcp.c.':t, I) que é um tonas. AQueltõl. cOlnunicaçúo t.il~ha () que o Sr; .Darcy RlbewQ concedeu 
Pa&tÜ"s, na veloCIdade de ~ ra51locihl0 pouco difere,nte. eetni(io exato de que S. Exa. não 1U:\1.., entTe,~ls~a a lmpr_ens;l., -de~larando que. 
e no afogadi.lho desta. d.1Scu.s.sao nm- O SR. EURICO B..EZEN"DE _ A poderia. estar no terl'it.(>río brusiletrn em hlpotese alguma. acelturla .. .Jl Pr&
guém poderá. concluil: pela eiva de ile- te~e ~ l\ ·mesma,. V. Exa. ta1Vez e.s fi. náo set· mlQ.ue-le ponto de uma CI... feitura do nü:trito. F€d~l'Ol; ~!caliJ~ 
g,alidade Q_ decisãO' do 9ongre.s.'50 Nu- tabeleça uma. dh'ergência quanto ao nade do Pai.; _ na cida-de de póno no seU cargo, de R.enor Ci.a Un~ver.si .. 
clonnl. Isto demandafla um estudo Pl"GC.esso. Mas, se D$Ora é ilegal. r~s- Alegre _ aiuda debaixo da .agitação I?p.~de. Q. l:~r ólzer - e st!upl'e fl'z êoste 
mais amadurecido. ta. ,saber ~e foi oU não legal a de· do Deputarlo Leonel Brizz.o.lu. For JUiZO - que o 51'. JO?O GouIart é 

O Sr, Oscar Passos - Mas fite Vo~a cretação do impedimento do sr. Ca~. conseguinte. S. E':\R .• estava física € tifo homem fra<iQ, indecl~o. ' 
E~c;;1~nc:a. e:~teve -prese,?te l?ntem - los Luz e do E.r. café l,lilho. ~ I metaIiSicamente, emptdido. O SR. EURICO REZENDE _ O ·sr. 
:permlta·rne a it1terrupçao -. há de O Sr. Oscar Passas - Bm Yet'da~ O SR EURICO REZENDE _ Ho' ! Darcy Ribeiro preferiu ser reitor, selll 
conc-o:rdar _comigo em ~ue náQ h?UVe de :- V,. E'Xa há de re-c0.nhecer - ve reahnente um ofício do, irreqUll/t~ l1lffiCa ter sido pl'ofetsor, e pl'Qfes..'){)r 
UJJ1~ decisao do Congresso mas .ur.a a d\.::cU::;S~\O, ti. esta. altul'a e bast.ante 'J"t".. p .. f "-<: "D -R;b l' .<:em nunc~ ter dado aula! 
comunicaçá~ ll() Congl'essç. o q!.le é platôniCR. Q.uis. apenas para l~eri!" e

f 
58 d"! ~n",e "? e_,;ar- arc

t
{ • e lO O Sr pedro Ludovica _ Embora eu 

P uc() diferente' A ' t t A" d aaen o comUJll(:'nçao nOs -ermas ertl· . -
um o CO ;"ZENDE Ex to nos t:ati\ o meu pro es-o. ~"'f;t'a eço qUe V. Ex{l.. menciona no seu a.p9.l't\~. tivesse ooe,s rela/J.ões c~m o Sr. J~ 
. O SR. EUR R.co _.a a genttleza de V. Exa! S p' C I " ' j GauIa!!. sempre Julguel que o-s: tnall).oo 

O Pr~ldt:'n!,e do Gongt:esso NaCl~nal O Stt: EUtt.ICO R8ZENDE _ Com. O :' au;re a.at.~n$ - .Neul fuI l'es deréitos óe S. Exa. são a. tra .. 
tomlmlC~u u..<; ~ltas Ca.s~s que OOQl"lera preencl0 o propósit,O de V. l?xa _e ~n o Pre'Sldente. Queza e a indecisão, As últimas atltu .. 
a. I!cefaha govel'n-!tmen\;al e. por vIa tendo qUe o emmente Pl"€;<;.lde,nt.e O SR. EURICO REZE.."'íDE _ O.? des de S, Exa" Caminh>3.ndo franca'" 
de con.seqtiénCias, €U1POSSOU () Pl:e,',~- AUrQ de Moura Andrade "procuroU forma "que a ínte-rpretaçao' jurídica, mente para a esquerda. foram di'ta.
O'f::ntc da Câmrv:a dos neput-G.tins. .concma-r as normas CCI11stitut:onaJ.::> dada pelo ?residente d-o Congressu das peles seus .as.sessõres. Darcy' Ri:" 

1.1a:;, se não podemos neste a:mu;('"i~ $';'. João Goulutt estava realmente Nacional. e a situe.ção de tato ve-:.-I· beiro e General. Assís Bra~il êst.e in .. 
te, t>oEslvelmeute. aíncta. , de p~:i:x.ôi!s. Co~n n situação. de. f'ilto. e:x~stente. O ficada, no pais, apontava o caluinhu dnbitàvelll\ente. homem 'i;t~ligen'te Q 
apreci{i.r a -prOtlClSlt.ura dQ Pl'eslde_r;i,1~ i.nly~dindo de governar. Perdera as qUe nos pareceu abSolutamente cert,Q, fNte. Confirmo, com . isso, aue~ o 'Sr. 
410 Congrer,so Ns.<:um$l. n. lnemo~la "fmdkõe.s. "Evidenriarà demais. a ~UQ p.a.t'a o rest.')celecinumt-o da ordem Darcy R-ibelronão era homem Q 
tHtrll:\melltar pode permítit, n? meu '!'\pí)lit-iM \de. farCll'€cimento it ül}lJl{l.n~ pubHcn e da plenitude das frnnquias confiança. do Sr. João Gouiarf. entre .. ,' 
jJG e.spirito de V, Ext\" p~l'felta tran- rac:áo akevll.1& àQ cümnhismo nt> B:-o. qt-'mOCi.:ãt.ica.~, tanto, $. Exa. Q conservou· em targOt 

• 
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importantíssimo na S'\.lC Iil.dtninLstr.a-
Rão, 

O Sr. Padre CalM.ons - l'd .. tnil,e o 
Mbre oraàot" um aparte? 

O SR. EURICO' REZENDE - Com 
prazer. . 

_!!X: =-

Ex.. ocup"" O pô&to ao .qual. " .. \1, 
hora, não pode fugir. 

O SR. ARTIlUR VIRGILIO: 

O SR. MTHUR VIRGIJiLlO -
tllda-go a V. ExQ. se. após a ?e~ 

cisão ontem ado-ta<1a. se após a m .. 
quieta,çâo em que vive êste paiS. se 
após tôda uma .séxje de interroga
ções que pa:ram na consciência de 
cada um de nós, se após tudo isso 
o presidene do Senado nã.o está no 
seu põsto Dara responder. inodu.sJ... 
ve, pelo §eus atos e peltl.$ sua-,'3 res .. 
ponsa})jUdades, 

Pergunto a V. Exa" se o Senad:or 
Auro de Moura Andrade ehtá no se-.t 
pôst.o, no põsto que éle deve ocupar 
nesta momento. (Muito bem;) 

O SR, PRESIDENTE: 

.. \l,rel ne.$la tribuna para cle!endtlr 
seu nome, ~u govêrno, lUa, atlol~ 
em.. favo-r do povo. 

NA,(, era. per mim Que eu irIa l'aJar 
ar preidente, Nã.o, eu acredito na. 
demoCtacJ.a, eu creio na. liberdade.' 
ontem mesmo, em. meloo àquela eon .. 
!u.são. eu tive as mals eloquent~ d.e
monstrações de que & democrae:.e. s0-
breviverá. de que a l1berd&.de ficará 
intang!vel. 

OSr ~ Padre Calazan-s - A:I..JeMS 
pa.ra dizer a V. E,xa, que, quando o 
Sr. Jcão Gou1.:n't t.ran.:;mitia à Nação 
com. . todo o seu :r-.unistériQ e homens 
de GcY;;n~o. apelos revolucioná.no.s, 
todos nós, em p1'3ça pública, sem ar-
1DlB.S, ma..., com o povo, estudantes, 
opel'~rios, e mulheres brasileiras, 
e.plaudlndo defendíamos a liberdade e 
" democraC!R, a ordem, a COllStitujÇã-o 
8 o rc_pE'iro a ruerarquia, Nessa. oca
aiãO, o 5r. Da.rcy Ribeiro, em· São 
PaUlo, Dum programa de televi{>ã.o -
o maís ouvido - (} «Pinga Fogo", pel'
g-untaCi.o, pelo jornalista Mauraüo Lou
reiro Gama se era comunista, decla
rou qu.e o foi, desde li jUVeJltuoe. e 
que, nu que):! memento, o Partido Co
n1W1ista t.nha reunido, tlQ seu redor. 
tôda.s as inteHg'ênciu-.s ao PaiS, ...IS fi1 ..... ,,
;res escritores, 0.5 maiores poetas" os 
majm:e3 sociólogos, os maicres p.nto-
:res. en!lm, os -n.alore.s al'tü.\:as de to~ 
dos 03 tem)-cs. Decku'ou ist-o a. bom 
8OlD. para Suo PaUlo todo OUVir. p 
prcg.tmna. está gra.vado. Veja V, Exa., 
depois de tóda essa açã-o pela rádio, 
eonc1ama.ndo I) povo e <:anaango.s nu
Il1iIde$ de BrRsília a se armarem ~ 
;se Wlirem pata trazer illtl"anquHldade 

Não vou cItar names, Sr. Presi .. 
dente, pois OS gestos que recebi .f()oo 
tra.m de homen.s que nM deseja.m 
ser c:ta.à.os. Mas devo dizer q,u fui 
procurado p()r nllnentes adversárIOS 
meus desta. Casa, por hlJmens com 
quem me tenho batido nOS mais v~ .. 
OOlentes debates um dêles oterecr.l~ 
me seu la.r, a sua ca..sa, e. sua. fam.í. ... 
11a. para abrigar~me, pois estou amea.-

Tem n palavra o Senador Arthur çado de prisão, Ou{.ros oterecerem
VirgíliO qUe o Senador AUto de Mou.. se para servir~m-e naquilo que. eu 
['18, And:~l.cte já. esteve no Senado. desejar..se naquilo que ~ lhes pe
no dia. de hoje. Retirou~.se, pcl'ér.n. diMe. 
por alguns momentos e deverá re.. Alé."'"ll disto, Sr, PresIdente, na 
tornar ao seu ga.binete e a.o pôsto 
de traba.lhO segundo a.caba. de me hora. em que eu d,:,lxava o Congre.s
ser comunicado pela secretaria. Ge.. SO, sob arlleaça de prisáo que ainda 
ral ti« Pre.sidência, ",""'Ora. :pair~, !,tli semu~'Ó.{) por !nú ... 

Ao en,'$ejo do retôrno a esta casa, meros e inúm !tos funCionários bu ... 
do nobre Senador Moura Andrade, mildes dêst-e Benado. tr.l6 me ma.ni& 

d f festaram a sua solidariedade e se 
V. Exa. terá opol't.unida e de Ol'~ Ofereceram, {nclusive, para me escol~ 
m!1lar a sua questão de ordem·.' __ -l'tar at~ à mmha casa.. DJ,to repre-

O SR. ARTHUR- VIRGILIO: senta fi fôrÇa da. democraCia, que 

à cidade - coisa. que nenhum homem (Para Qltestão-de~oràem - Não foi 
poderIa fa7.er, êle fazia, a.busa-ndo jo rev1sto pelO orador) - 5r. Pre.siden· 

cargo de Cllefe da Ca3-a Civil, ainda. te, antes que se desfaça a Maiona 
no poder e com as .forças ao seu lad.o Parlamentar, o que ~'ai ocorrer da.. 
-nóS, que não pertencíamos ao '30- qui a. horas. consuHQ ao V, Exa. s,e 
vêrno, me&s .rr flo, nas pl'oJças públi- -, POESQ usar, nes.te mo.mento, a trl· 
tas de várias cidades, defendiamos a bnna na qualidad-e de Lider da Moio" 
democracia e a libel'd,.de COm os ria. por delegação do emínent,e Se_ 
8.plal1~os de tooa. a população, Basta nador BarrDs Carvalho. 
ver-se o que ·o~(H'reu na ~cídade de I O SR PRESIDENTE: 
Santas, declal'açoe.s que estao lá para '.!..2!~.~.!!.~!!!~:.o.~ 
todo Brasil ouvir, o Forum Sindical V, Exa, tem o dil'eit-o de 11.">31' da 
silenciou; jamais t'oí pre.senckldo tão palavra, como Líder da. Maioria en
grande eSge .. áculo: estudantes e ope-I quanto não houver qua-lque-l' cOU1n
rários :se uniram para vaiar o nome niriWr~O em contrário do t~tular do 
do Sr, D:ll'cy R.ib.eíro, , carg'o, 

O SR EURICO H.EZENDE - Ag"l'3.-1 O SR, AR'I'HUR VIRG~IO: 
dcço a oportuna intervenção de V. peço a pal.fvra, Sl', Pfe,')ldente. 
Exa., que H\U um depoimento .sôbre O SR pn:~3:iDEN1'l::: 
a condut.a de fllguní5 dos homem r:-ú~ 
blicos nesta fase da vida nacional. Tem a p!aavra o S!'nador Arthur 

Sr. Presidente. o meu objetivo, como Virgil..o, como LideI' do. M;:t:orla. 
d1se, ,é, congratulay-me cem a conduta O SH. AR.THUR V1.RCILIO: 
pa.trlot1ca das Forcas A~'mldas 0Qm' . 
a compreenEão derrlocrât.ica do' povo (Como Lítler da 1If<lio-r1a - Não 
b!a.sfleiro que afirmou o Se\l d€'5~jO de foi re'Ci,~to peto oradOr) - Sr, Pl'~
Vlver ~ob a~ bençãos da ciVilização I idente. a questão-de~ol'dem que la 
cristã e e~erna e. ao mesmo temlJo, formula,r, dlr!3"í.da ao Sr, Amo de 
dirigir um apêlo a tôdHS as ban~1das MO·ll'a Ai'ldl'ade. pl'eidente do Sena
do. Senado, i'1(Ustintamente. para o do, que nestes dIas. tanto fa~ou em 
mnts dep·:e.ssa pos.$Ível encetarmos o Constitu:'ção, em liberda-de, tlilba o 
estudo e adotarmos as grandes deci- escopo de indagar de S. EXa, se há 
6Õe8 a respeito das. reformas de que 1'iberdade no Bras;! se há Oons.tJ.
necessita o pais_ AgorA, temos a cere_ tuição no Brasil e se a lh·Te maní
teza. consoladora de que eSsa~ retor- fe.c;.tação da pensamento não está 
ma s:'t'50 ctemocri'ttici.lmente executa- ;::ercada pela. fÓ1"ça das armas, Ia 
das. < nui.+o bem! lI'Iuito bem!). fazêr e.::.ta incLlg'ação. não com a pro_ 

• • -, ;J--:>3ltD de 1'u~ir ao dever de falar 
O Sl~. :H~ TIH) 11 \ IRG1LIO~ ~1e;ta hora. Não. Sr presidente; Vou 

Sr, P:·€':sid~:lte, p:::;o 11 p3}avfa, )ela fa:at' "DU diz.er da minha posíçâo, 
oruem. ~ vou diz.er aquilo pemo indiferent-e 

Q ... Rlt. el!ESIHEi'i'J'E: 

Tem a p:\l2 Vl'a, pela ordem, o 
nador Arthut" Virgmo, 

à fô:·ça que atualm.ente nos cerca, 
a fõ,'ça que pode tudo. meno.'S e~~ 

no"b:'e ma?;a,t" ,d&ütS, menos e_'imagar a. 11-
bel'dade menos eSmagar a democl'a_ 
c:a, fôt'ça qUe aparentemente pode 
p.;.'e·,t\leceI', fôrç-a que tem prevale-O SR" ARTHUtt ,"'IRGlUO: 

(Para ?lma ques.táo de ordem: sem :::do em algumas o.portunidades, mas 
revisão do oradOr) _ 81'. P~'esiden~ que tem sido' va1'l'ida, pelo mundo 
te, a m,nhn qi.-lestã-o de ordem ba~ l'Ifora, pela liherdade q'le fwalm2nte 
.seia-E-e no ínstrumento legal que está ! ~·ence 5empl'e, 
l8;Cima ·do Regimento. baseia_se na ~âo era por mim. S1'. P~-esidente, 
constitu;çào da República. Mas nào E5.tO!1 .solidá.rio com o $1'. João 
é a V, E:..::a, que Quero ti rgi-Ia, Sr. Belchior .Mal'que-,-s Gonla.rt. so!idár:o 
Presidente. p.ventualmi'nte na pl'eSi- 'Jn~el1l solidário hoje, Fst ve no lado 
dência. dos t.ra.balhos desta. Ca.s:a. de S. 8xa, até·os últimos mim1tos, 

Não c0;np!'t'2ndo a a\lsé~cia. nesta "llQW1P'O êle ",e €-ncontrou em Bra
hOl'R, do Sr, Auro Moura Andr-a. ~iJja Fuí levá-lo ao ael'opm·to. E. 
de após: decisão da.", lUJ.is graves da :;e oD~e-,m def,fnd:a s~u nome com a 
vida p:'J!)i:':':l bl'a'He:ta, V~""lê.'l,:ja. de Q.'Je ~QU capaz. hoje 

A7'!ll,(·(lo. 00:-1an(0 a p:-esença no na·-": dn (FIE' o'me-tl psta~'ei nf:,-Ut tri
Pre.sid<t1te do '?enado. a q'lt'-nl l'0m- 1!)!la E''1')cwn:.o pT\~r fahn", enquaI1-
])ete ;'?,':-l]:",njc!' fi. tpe'S-tã") de c:':k:m ~!) '11'" '~"''''11(~j''f'm /)'lP (11(' enqw"Jn
que QLI~:·() fo:·mullu. O·J(: \':,n11J. S:.ni I ~o t:t .i1):'l'dade imp:.>ntl' neste Paii";, 

pode perd/ir por minutos ou por ho
ras; reprr,"o.,,>cnta. a. invenc.ibilidade das 
idé_as, r. imortalid6de do pensamen
to livle, qUe va."'ll ganhando cada 
dia, hora, cada mement-o mais con~ 
sistêucia mais vigor, 

Não é por m:m qllE' leyantareI essa 
quez.tão de ordem, Não, Já estou fa
lando, Condeno 3: mu.zo:ca que se 
fez nesca Pal.S po:--qu-e a OH~ZO!'oa ras
gou a Constituição óa Repú')Uca. a 
m&ZOl'Ca llu..'nill)ou e6t.a Nação lllt·el~ 
ra perante o mundo, a mazorca re
baixou~no.s à condição de&'38.S repu
vl queta.s q-le v:vcm por a1 em l'evQ.. 
:uções inglórias, l'e\'oluções tmpa.tri6-
tica.s, re,,'oiuções que as aviltam e as 
degradam, Prend.llJu-me amanhã, 
tJ1'enâam·me quando eu sair daqui. 
porque pre:::iso dê':.'$e galardão co-mo 
democrat3, ,Aincb não (ui pl'êso em 
defê.o;a da democracia. Preciso le· 
gat' es:.-3, med.aiha. a meus (filhos. 
Pl'€ci.5o que meus tliho.s sa;oam que 
meu pai.$ estava em plena 1'6volu
ção, e-m plena de~oraem, em plena 
.legalidade, dc.:ninado pela fôrça, 
pela v~olência e eu tive corag!::!n1 de 
vir à cribuna, de a~'l'05tar e de afron
tar estas fôrças. essa vio·')hcia.. e 
dizer bem alto que não flS temo, por
ípe e.stoll com a. \o-el'cta.de e-s,tou cOa'll 
o direito, COm a justiça, c()m a li~ 
oerdade e com a Constituição que 
juraram defender e espe-zínharam e 
e.sma..:~-aram ao~ seus p~s. 

Quero, Sr. Pre31dente. legar es,,:l 
medl'llh.l aos lnf'US filhos. Quero co
lOcá-la no meL! peito, para. pCder fa~ 
lar amanhã' com a maJor aUWt'iOOae 
como 5cmpt'e fale:, em democracia '. 
em libel'dade. 

Ontem eu estava no poder. Tln:t,l. 
nas minha:.:: mãos tóda a fÓ!'ça mili
tar de Que Bmsília dispunha e o 8)1' 
nhor Am'c Moura P~ndrade é teste
fi_unha das providências q1!e adot.el 
para defendel' a intangibílidaàe e 9: 
liberdade tlêste CongTfr.:l80. O Se~ 
nhm' Senador João Agripino também 
é tt'.';temunha de tod<Js Oi> esforçes 
que fiz para que ('ontinl1a.~se garan
tido o direlto df> fa.lar dOa homen·' 
que aqui ti:lham !lss·€'nto 

Ontem_ a,~ ma'$ VeelUE'nte.'i criti, 
G~S, em plena r\?t'olucã'), furam (e'ta" 
aqui ao pre3:d~nte da República e 
Ilm~Hlr:rn fo~ !,)l'ê:20 Hoje, 5r. Pl.'e.st· 
d~nte- qwm 11) ':e rl'r.a em uma rcvl)~ 
:ucão em nOmE' (ht ;ilJérdade, :la cle
In0C')'?ciR e da CO!1stítuição, .'l10 g-o
VelT'l".l!)'0S clf' ..0"tcs. sã,,) governP..do

·re,,, ":1"f'~O~ ,,'<) oarl.afl"lE'ntare" pt'ew, 
lenl nome ela tiê:TIocracia, em nGU1e 
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flJ, llberda.cie. em uome da Coust:CUl'" 
çao• 

O' S1. pedro l.udot.'iCo - Ferm:Le 
V. EXa. um aparte? 

O SR, "HTHUR VIRGíLIO 
cem muito !)razer • 

O 81 pedro Ludovico - penulta
me méu nl>bre Senador, dlz.er qUe 
V.' E-xa.. II lerpreta a liberdade de 
uma. forma· e outros a. interpretam. 
de [orma dHerente. 

O SR. JIRTHUR VIRGíLIO 
CIMO! 

O Sr. Pedro LUdovico - Uns in ... 
terpret.am !~<:Sa liberdade na direlt9. 
outrC<s na. (oquerda. moderada e OU~ 
trOB na exil'ema-esquerda, como Vos
sa. Ex'tlelên/!ia. interpreta. Uns mter .. 
pret.am a. liperds.de como f~lt.3. de 
JUel'arquia, como falta. de dISClpLna 
militar. Outr~ a querem de fOrma 
diferente; que se mantenha. ~&. 
ltlerarqula.s flue se mantenha .cS?& 
d1Sc.phna. V. Exa • .sabe que o ult.i .. 
mo d.i.sC.urJiO do sr. João GDulart roi 
a. pá de cal no seu govêrno, desa .. 
nilnou todo mundo, desapontou o.s 
hOmens v&dadeiramente patriot.as. 
S. Exa. ~ó se dirigia a. cabos, a sar .. 
gentcs, a marinheiros, a camponeses, 
COluO representantes do ptHs, quando 
não sao êles os repre.3entantes de 
nosso. pátria. penso que V. Ex'. 
tamJ:>ém está. pensando dessa. form.'\ 
e por isso diz que há. falta, de lÍ'ber ... 
dade. 

O SR, "RTHUR VIRG1LltJ 
E01 prlm",.ri) lugar, nego a: V, Exa, 
autorida.:le para. julgar mInha. postA 
çãO politica, V. Exa, nfu> t.em pu\' 
1ue me considerar da extrcma-es ... 
querda. Nunca me viu apOHtt" a. m!\ ... 
zorca' nunca apoiei a maZQrca, Ne
;:1;0 a ·v. E;Xa, e.::sa autoridade, V(s.'sa 
Excelênc.a não encont.ra nos A,,-'lal-S 
::lesta. Casa, nas mínlla.s palayras, !lC" 
não a. defesa da dcmoeraClt\ e da. 
constit'.üção, NegO. po.rtanto, R VOS
a. Excdência és~e dlrelto, Fuço. VCF,- . 

..ea Exc:clênc!n o j\lI~3.rnent.o de sua 
próprln. posíção goHtlc~, porque tem 
.\utoric,ade para fU:lê-lO. 

O SI'" Pedro [.,t(dov co - Fui ~em ... 
pl'e cLno U:l.S mjnha.s atit.ud€'~, 

O SR, "RTHUR VIRGlLIO 
Ji concedi c ap.(H'te a V" Exa, Per
mita-mo que f:JJe. 

O Sr, Ped1"o L.udOVico ,- Vou atá 
dizer ti U, s>;u" ~que quando o Se
nhor GetúHo V~rg[ls e;jtava perst' .. 
guindo 03' co.muní.::tas que vieram :le 

I 
pemrlmbuco, apjs a revoluçãC' de 30. 
:!u o:; amparei, quando llingui>m t'.
nlla I!oragem de umpará-lo,;, De ~O1' .. 
te que nfi:.o passo ter eSsa peclla de 
'eac;':mário Mas V, Exa. qu~ é ,ja 
:,xtl'ema~esquel'da, não tenho. a tl>"
,'agem de afirmá-lo, 

a SR, ARTHUR VIRGíLIO 
Ora. veja, S"enhor Presidente. Nu!).
~ afirmei que o nobre Senador ;Ô3 .. 
se ·rl!aciOnnl'io. rnC'!ll'ivf' I'ecf>bi .apar
tes favoráve:f; de S. Ex~ a dl~c lr ... 
-:;U$ mel/.5. 

O S1'. Pl!dro t.udorico - E VCS:3a. 
8xc1'lencia os me-rt'c'a. 

O SR. ARTHUR VIRGíLIO 
t!:nb\o V, Ex~, está na minha linh~ 
e ú de extl'ema-e-squerda, tanlbem! 
Veja V. Exa, o cont.l'tr.ste das opi .. 
niõ,=-.s no j'll~amento apat"í.onado,." 

O $r. Pedro LudovicO _ Não SOu 
ap~.ixol)ado . 

O SR. ARTHUR VIRGíLIO - ... 
feí';o 80b tensão, no julgamento que 
nã,) faz ju,.:;tiça. Faço just-ça a Vos .. 
5& ExceHncia, Nunca declaJ.'ej Q'19 
fô~se ·reacl(márlo. Inclusive recclllf 
~pBrtes fa"'0ráveis de V. Exa.. ao 
di~;cul'sO meu, defendendo o CGT ~ 
cil.ando o fato de que na França. 
existe também Uma Confedel's-ção 

,-1 ~i'al [los 'I'rllbalhadOrE'.-S'. 
MA$. nassem-us isto apenas por alto, 

SI'. pre<r'd"'!'tf. E' fácil agOra () ata .. 
1W=- .ao S1', J~ào Goulal't: êle Já nãl) 
1 nm,1s Presidente da República. 

O Sr" Pedro Ludovi.co _ Nunca 
~logiei o Sr, .iOÜ!) GOulart, Pelo cOo .. 
~,·~rio_ po(]p. V, Exa. veto nos me'JS 
rlí~.1ll'W.<;l. «!lA r.~n.<;,hUl1 dos An41s: 

.' 



tie3ta Casa, 'lU€; fi:z. vãrias cr:ft1c~J mitiu' fLuo' êlea lá. continuassem- como. O ·Sr~· Pedro t'udoli1co- _ V. Ex.a. U'\B.a cons-eqüên.cia das ldélas, do.! 
acha-ndo que- êle andava errada e~ mem~Os do PSD. _. - está -:.ompl~tamenta Elflganado. T~. pdncípio.,:> e ãa po.siçãQ que defendo. 
vár os pontes. O Sr. Wilson Gonçalve~ -,se V-, mamos ~f:Q contra o Sr. Jooo Perceberão que ainda 11á. yozes capa ... 

O ·SR. ARTHUR V!Rall.ta ;S:xa e.'Gaminar os .A,na1S da ClU!I, 0,oularL Adeurnos li reveluçã.o. Meu zes de arostllt e de desatiar fi fôrça. 
pnmite V. Exa. que eu fale? VErá'- que está. dito que forBJU. esco1ht .• ·.tuho estava inteiramente ao lado. cta Mas, Sr. p:,esidente, após li.ste dt-

O Sr. Pedro Ludovieo - MfíS., ,co.,. dos. pessedlstas par seI' Mimstros do ~eY~lu!;ã.o! V. EXa. não . pode dner -bate que se \'&.1 alongar, - não t:e-.. 
mo V. EXa. está defendendo c pcn~ vov&no do e2C-Presldente. Qw.ndo V ~w. . nham dt,vidüs d~ Que êle se vai 1I.1an-
to de vÜ5ta de que o Presidente. da EXtl diz que c PSD ~po10U o collllc::o .0 SR .. AR'l"HUR V~G!LIO ga,r ..,- apó.s êste rMálogo com o Partido 
RcptbUca não devia" • do dia. 13 de março, faz outra inJU5.- Ll o ll1amfesUlo do aeu fIlho, no etual Social Democrático _ ora apenas em 

O SR. ARTHU~. ,V1RGlIJO - tiça., faz, porque o meu dLSC.UrsO nea- êle dedaro. .. a _que pre.sevvtt'Va .o n;.an- lIúc10 pil1S haverá outras ett\p~t.s ,.:... 
Aguarde cem tranqUlli-dade demacrá ... · ta casa. f 01 favcrável à tro9.Jlscrl-~a{) ~ato ~~ S1'. President.e .d3l" Republi- após este' diálogo volto ao tema 1m .. 
tica: as minhas palavras! em' nOSSOS' Ana..'s, do pronunciamento ~ m s qUe !azla restnç;oes dO sell ela.l do me.u d1scur.30 dizendó que rdlo 

E' muito fácil, a,gota, ar, Ptes1~ do ex~Presidente J.oão GOulart, m..-'l.3 P ofaJua de. Go~l'llO. V~u trazer Q.. estou levantnndo uma qU~stão de or ... 
dente" o ataque ao Sr. JoáQ úc'U_la.~t; tlvO váriM resniçôe:J e d~Qr<leva +?e m~m~~~e~~~ ~o~c~a~~~~~f~~ ?eDl~ t)o moment:o, pr~t.endia fala.l;' ~o .. 
que nãQ é mal.;; pre$i.dente da Repu... certos tópicos. T.run.béIll; tive QPor .. ~. esta-va em armas e0l1Ü'" o ~~.>r"'''' J~! ~ u.:aem qUaIS fô.s.sem as con;~e .. 
blíca . nidade de diz.er que dava.m.os. apOIQ ~ ~~ uv ~ 4 ...... , quenclae P t ncht p e5el'YR' os 'ucus 

O 'Sr, Peq;ro Ludo'l-:iCQ __ SOU hP.. adnüni,strativa ao Govêl'no d~ ~, em ~n:nca revoluçi-Ol' E' preciso q'Ue . l.re e I r.~ 1 ~',).; 
em de ....... <::ição defiID<1a. . João GQulal't, lll!t8 !lun~~ ~b.dlCáv-~. se -saIbJ; qUe ninguém teve mal,j atj,_. companhe lOS de Partldo, gua) .. d~ ... o.s 

Ino SR.' ~;RTHUR VtR.GíL,IO .- mos. da nos.sa pr~,\a flll~~D parti· tude do que eu e meu filho em qual. para outra op:lrtunldade de .ut~ 
~ertn;'.. qu~ eoncJua ,I> roeu penst... dárll\. e 01'1entaçuo ideológIca, ~w quer terreno& . para quando houver m~lhol'e.s: condi .. 
;.[; ..... '101 até motivo d~ aparte do llvyre 5> SR. ARTHUR vrnatLro _ ções de. luta. so~!'etudo d.eval.o fi. !f!l-" 
manto. dWi :E:,tive 's-en1.dor Eurico Rezende, q!-le q~~ ?fao nego is~ eminente Sena<1oT. Nã{) PQl'tânc.w. que tem os . .se~s mandato:! 

<J sr. Pedro Lu d co t- 'Z d'- n"" cho".!.~~<;I""""lS •. 'ui numa Q).Scussao du-v1do da atitude de homem nenh'......... pEr~ essa. luta. DesejO l1be~ar mctU: 
!llOS d o lado dêle, e ou t11 v,,~, r-v.:> .. ~"",..... "'"1 '"I~U h d B "-! 

1 a.~. con qu·odo .eu "'··e que estávamo., at1W O Sr Pc". L .. J .... • . uampsn elros e anca~ e lear aquil -r-,"" na mão, e f. C1Ul1OS ,., ",.' ~...... 'U-oW'" .... ,1 • "'. o u-uvvtcO Lembro a • t t I h " 't 
_ -uJ ... ., tr, f'ormando uma aliança:, ~.as .ca .... a V E _ - - -, po pus o que ·en 10'a Qnra e o l:teV ... 
tra éle,· de ann.a.s na. In_f'-c, . ~ua;l mantinha as características id~,?- S' xa.; que a. Governador Ma~o de ocupar, cesguardando-06 'para (l 

ARTHUR VIRGn.lO -- 'li P t' d E nnSSQ 1.11 a-u es f.cou a-O la<1o do Sr. Jteao futu:ro .. A ConstituiçãO, de fa.tp, C3t:1 
O SR, -, - as lógicas de seu ar t O" t'~ - o 1art p~ra .que t:J.masse l?Qsse quap. f'3s lZada, neste p. ais J'á- nã.o há lD,Jel'. 

~ão cheguei bent e. v:€'t eSSAS ~m v' *1' J.s.-to porque, nã.o ollstante ID=U do da Nn1l11Cla do Sr, JânlO- "'uadro3. d"d-e 
. O sr. PraTO' Ltt.d.üVtCO ..,- l"-ósse 'a,-prêço pet50al ao PresideI,lt.e .Joao o SR ARTHUR IR ">e '" , 
Exa. em GoiáS nos ate.car e veria ua. G<Jula:rt; aW hoje não lhe ,tQ1l.\:.ltel uro. um' V G1LIO ~ &cu Desejo venha {) .Sl'. Moura Andrade 

lta<lCS! Uwor pois é do meu temp.era:U1ento to ahOmef}-l que: quando ~ ente~vi(}-...Ç.e dizer M públ~co da SUa pQ5iç.~o de 
}'es; SR .. ARTFIUR VI,R<:ilL~O '" -- ao!! '-desta. maueira. .. De f-orma lJue m r um!l atrtude, aó a f-Ql~çft me im- democrata, da p03i,tiio d? democrata. 
O !a1.o é que náo ehtgllfH a v~ essa-li V. Exa. não pode dlzer que Q par- pede de «n.otá-la. Preci6:'ameute pDI que S. Exa. afirma ser 0..' SUa; Que 
armUS, pOis não chegaraln n. se Q,p!e~ tido ou qUe Q Lidei' qu.e ora o rept-e- isso é que estou na tribuna. nos assegUl'e e garanta. sua palavra 
E>e:1tar. . E' porque sénta nesta Casa r,ecebeu favores, be· º--:J.r~P6à)'o LUd.-omco - E dU1'.dl1te nesta hora! ~JEXijo, Sr. president~.· 

O Sr, pedro LudoV1CO - . nefícios dUquele oovêrna. e _J\gora c:; tl'es aROs de G;}vêruo do Sr. João êste pronunciamento. E'· uma. {lah\-

l1ã~, ~o~,lálARTHUR VIRGILOI~. '- es6á··S~. AR'l'HUR V~GILIO _ ~~~~a;\l'~~~~;~,ci~~ ::l~,g~~ni!~ ~~á~~~' te~il~::l~~~f:ã; ~~~ ~i; 
~cm tinha' o que faz~r em,' o~à.S. Não tu\.]1Ol' que"e.:;;:<:-9. referencia de V' sldo cham~,o pelo pról)'rlo pres.;de,"Q.te a. Naç<"..o e::;perà; é o pxon1.meiamemo. 

O Sr. Pedro LudoVtCo - V, E.xa. ~" nUJ;lca. falei i~ .. Eu faço ju~~ dlJ Repúbl1c-a. QuaDto aas ministros Que 08 81'S. 5enadD1'es querem ouvi!' 
'Ve;:lél: que e-stávamos ,de met:.atha<iQ~ tiça. ao!'i homens pUbl1cOCi-, ~ CO.3.Sl- pes..."'"edistfl.5. ,só fui uma vez ao gabt- e que, 'em E>.specíal. eu cte.5ejo ou_vir. 
tas em punho. de- fuZil na mao. dero V. Exa. um homem dlgnO, nete do Sr. Oliveira Brito.. I Pouco me importa que, depois do metl 

O SR, ARTHUR VIRGJ~IO - O Sr. Wilson Gonçalves - Multo- O SR. ARTHUR VIRGíLIO - E' diseurw, seja eu pl'êso ai fora. QUi!-_' 
!.1as, SI', ·Presidente, .quando {) Sr. abI'lgado. Nã9 queria interromper o uma ·P.OSiçãó SE!Mpre re.si>eitávcl milS f() preservar. n-O' 'entanto, méus lide. 
Joáo Goulart fêz. o discurso do ~la discurso de V. Exa., e compreendo a que não €..'{clui fi. posiçã:l-- do seu Pjr",:" ·fades. Não porque tenha. 'roêdo, Se. 
13, tinh'li o- apoio do pa.rt~do Socral poSição em <lue se colocs. Até _ taço tido, A porJção que V. Exa, nri'lt-Gu, nhor Presidente, de assumir atitudes. 
Democrático,.... _ {) elogio de V, Exa:., pela. coel'énC1lL de que é el.ogiável não vencI?: a minll:;t., n~o porque tal_ me tenh9. s~1icitaSLo. 

O Sr. Pedro LuilO(;lCO '- MD.s nau atitudes. Sou homem tole1~allte, f;tue P(l,sso.lhe assegurar que não vence !t nao porque se recusem a agir, Nao. 
tinha. o meu. Faz.ia c.l.nco meses q::e r~Jll~ita a._divergêneía dOS ou~os. M~ minha .. Informo a. V. Exa. que ao Mns, _cmupreen<1o que, se eu lhes 
não 111.e a'V~tava com o Sr. JoaO mIo gastada que V. Exa., qú~n.do es~ término do· GQirêrno do Sr. JuscfJ}no ~re~rv~,o:> ~andat~ agora, ê}es, po .. 
<..wulart. tamos ouvindo atentame_nte suas pa· IÇubitscht:k eu em membro d.e uma -aerag ser. ~-t..~lS; daqUI a. 1!m m~3" dOis 

O SR. ARTHUR VIRGI'LIO lavras, atIa~~e nossQ Pa·rtido ao de· Bancada que o apoüH'R. Fui Vlce .. meses, .~ell; me5e~, 1QuandQ a· ·hberda ... 
•.• P9.z:t:do ao q~l pertence meu no- bat~., a ment).S qu_e assim o Çl.eseje. Lider dessn Bancada, Í'I.U LideI" tam~ de. ponen!ura. ~~O~ada, voltar a. 1~~ 
bre colega- C emin=nte ~p;al'teante, O SR. ARTfHJR VIRGILIO _ I~m interlNi várias vêzes E no fim perar, En.tao, sela muít.() me-lhor que 
Partido êhle que- t,inha. m~'11stl'OS no Nós. v,'-o.o travar ésse debate, nãq dê~e Govêl;n~ _ a-o qual 'PoSS 'lafír- dW,P0nham o.e S?US ._!fl!ndatos, par~ 
{3(n'érno, e Partido Q.ue nao deu UC:-... "", .. ,~ ã d ' usa.--Ios, N".o futuro, V'll'aQ à. tY1puna., 
nhwl1<l neta pÚbHéB. conde~ando o temos a men-or dúvida, daqUi a voucv, mar, n.o evo ym:só r,a.vor, COm tôda a fim. de falar a.<> povo .. Que fiq'..\e 
d'.s\!ur.<>o p:'oferido pelo Sl', JOA-o 00\\- por dias: e meses, se nos pel·mitil'em. a eutondade dlgi)~O; só f,:ü ao G~t1~ ra..sg\laTdadas sua.!;: hn,llnidf!.des, 'rle
hU't. corno nenhuma nota de;,al.ltorl~ Ape.t',tas ruí chamado a -ele -por um .net.e._do S1', Jllf"~elinO K'.lbltscrek ~G.s acôrdo coro a ConStituição. para <lue 
zando a pel'llH:.nência dos NlinlStros' apa-Fte de membro do_ partidl? S?- vêzes, -a .seu ch,amado, .al~as. para dJs~ pos,"iam pregar idei:\s, combater erros 
pe.-'""'ed.:s.ta$ no Go,'~no, , ,daI Democr:itic-o .. Quelnaodpoder.l_a ~o.~ co~dar do que pretendIa ele "fiIrtl, o def?nd_e!.' fi. Qrmocl'acla, Só por issl). 

O Sr. Wilson Gonça.lves -. Perml- rolutamente .dcsvmcu ür ,- a ogremH\" Sr,--- PetJ;ro-Lu<lovi:eo··_· Pa1nlte 811, Presidente. f;;ó' por i~~D, Não pJ\~ 
te V. m>;:a. um aparte?' ção. . V. EXa. mrus um aparte·? (A.1Sen~l- gare!. o alto preço o aJtis'):mo preç9 

O SR. ARTl-!UR VIRCILIO - Da mesma, forma como dei essa res .. menta do orador) - Admir-.o a atH.u- ,. silênr:i'fJ, da o.11\i$5[0,· da des!est .. 

C oncedai'ei' )'á o aMl'te a V, 'Exa posta-, exalto aqui; por outro lado, Ul)1 de de V. Exa, - e nãQ f~o tal de,. ;'.t~de, da desonra, pelo da liberdade. 
.. Ir.... ~ 'r"""r'edo Neves, bravo, indomável, elal" -o 00 <11I i u' d lh "d d - >-Estou respondendo.:-- ao..<> suce!:SlVO$ (.I,.UV <>-ça mo.,~ (o:) e _e~a«ra1ÁJ.r,. a fmCcraei3,. Nq.o pagal'ei =se pre .. 

apartes q:ue -i'ecebi. ' i.xr~versí'Vel na sua posição. Lider do De. fato, V. Exa, tem adotado !ttitu5e ço, ja.mais, Sr. Pre.<;:dente, Nunca o-
Veja V, Exa, _Sr, Pl'eside:Ite, como GovêrM que serviu e apo~ou·o Gb~ deeente, non:-e, plincipalmen-te agora, nagueI eo lQn~o de mmha vida pú

é fácil de fato agora, condetULr·se o vêrno, COl!l() dirigente <ta coEg_u~ãD na defesa do Sr, João oouia.:'t. na hllcü. 
Sr. JbáQ G<lUlart, -Mas o Partido so: partidârm PSP>-PTB e f.icou até Q momento em que e:stã Olido. F.::.p-ero Acadêmico de Direito ainda- arras_ 
era! D~mocrátieo, ao qw.\l pe.rten.:e último momento • .ao lado do- pl'e,5~' 'G..ue V. "Ex,a. -Mslm continue. ltM fi, dt.tadua.ra, fru:endo comi-C.iOS na. 
meu eminente &1;>al'teante, naquela al- dente da \ *púbUca. Quero p~'Qcla· O SR, ARTHUR VIRGíLIO _ li' minha cldade. ManauB, sob ameaça 
tura membro do Govêrno, a.P-Olano" mar minha profunda a'tim.irnção pOI voU cantin-uar,. d~ p __ risuo e n$o - fui prê.so, Arrcstarel 
o Governa. f01'mando aqUi e na Câ.~ Tancl'edo Neves, que SOl.!-oe ser p~ .... "'- O Sr. Pedro Ludoviçó #_ A,jm~ro hoje a!n:;ta., o proço '~a ll!inha liber_ 
mara dos Deputados coligações psr .. sedista-l..a GovêrllO 6 pesseàiata quan· V. Exa. PQrque. eDrtnantd-o -rest{) WS 1'12:de"hOJfl' ou a.ma~1ha, Nao me sub .. 

i • - do o govêl'no ca.!-u. E ni.;J.ryuém me -;.- melo à dO~n\'" n o lenllo med' Ao tidárlas de ap-o.o :lo Goyerno, nac -Q p-€tebistfl$ fica mudQ. V. ~xa .. d~f€::n- '", ',. _ .... ."... <>;" a" M~. '-' ~ .... 
deu nenhuma-nota públicJl condena..'1 .. v>Cnha. CQltl e':;S:l história d~ que não de o Sr. Jo§o GOlllart continue VúNa .:.ç~, na~ have.A ,omis~ao. silêl1~lO. 
do, aquêle- d~M:t\rso, que hOje os· seus a.polou O Ministro mas não- desa.-poiou EXceMnc..'<t d""no da m~nh.1. LHltn'r9.- p .... m dp,:sl;..aldt=l.ue da _lmnha ,P~lI te. 
membros estão condenando, nem ,de. o Govêrno, de que féz, Mi'im, uma ÇàO"o ' ~ !Pl'endam-m~_ ou, enta.(), <:smhnuarei 
~auta)~·t"J:lU' a.. permanjIDckt de ~c.s díviBão ele pooição ideolõgica. perma~ o' SR A "THUR VIRrlLIO E fale:nào aSSlm. '. 
correlig;o:Cár:o.s no. Govêmo João nec?ndo nos Ministérios, usufruindo ''':-~. ~ u - -:-_ '.' O Sr. Ru.y Carneiro -. Pe!'mitc V. 
Goulart, Re:l1istre a história istci. Sr, as benesse:s\ e 0S favores que ('I Go- ~:)u., defende·lo ~unda, COm mnlO! eD- Exa. ll.'1U1 aO;lrte? . ~ 
Pres'de..,.,te . .R~~'i.stre O fato à hjstó~ vêrno propjcia.; NUlguém me venha j3.S.e . Tenho sete eno;v para. I~I'9l'. ~ 

". '" dize!'" i~t Sr, Pr-:-sldente porque não l Delxc-me falar ne~e:-: se~e an,Jf). A ·0 SR, A:RT11UR VIRGíLIO 
ria. {) aceitarei jal7líl,ísl' tV.ensagem que Joilo Goulart deix,}I,.l ,~u Com m1.Úto p-l.'àZer, :. 

Com. mUiw pl.'azer concedo o a,par- ,... l l-ransmiti~ei a. -t-orlo o Brr,sil, D{!:~ O. Sr, Ru-u Carnelro - I~tcnom.po 
te a V. Exa., Senador Wik:on Gon~ ;Eu nã.o _que-ri:1 êste ~deh~tc,."mat:, uniã-o do pO\'O na 'def~ doo seus dl- ~ d-!.'-'cur150 de V. ~X:l. spen~l-S P;.1.,·t\ 
çalv-e.'L . !lpe:ls.s o talar. parqui! nao ?Cehana rratos} pela uniãO' do pOVJ p-eH\ $-";;3. J)!'e~a~ l~l:l]- .escl.areClllle.nto, Uma vez 

O Sr, Wilson ,o-ollça.lve/l - Dese.io seqUer o ,debate_ Ada UDN, ta~ l)'têso ,:;:;brcvlvêncÍn. pela u!1.ião do pov'J !'Orl. q1!e, no inl?to do seu d;f>:curso e tai.'t\.
ln~estar Ul1l. ,esdareciu1Cllt.o, já que e5. sstou, hOJe, a'. trt~S d~ ?eus. Ilu.;;tNs t"'a (;\.. exploração do seu trabalho pf'la o'2:!n em ou"r1lS op9rtum:iad~sr V. E>:a. 
pontaneamente V. Ex(l. a-cbou de membr~. HO;le não aceitaria o d.~~ ~~l;" do pov e favo d dU'eil<J -.., "efel"n {t t!"'r,3jbWd~~e de .rua . .pri .. 
chn.msl' o .l?ru:tido Socia.l Pemocrá.ti<'..o bate dutnte da nobreza, que re;,:ern . 'lO '? m <, r:J - 'sã.o _ o que. co,n.stit.mna. uma vlo1:a_ .. 
-ao debate, quando êle, pela. sua lide .. dêsses adversários. Nã-o aceitaria o q1;.e tem de. Vlyer e de colabo!ar 'P°I '),~ COU'" itu!"'~',o e um, de.sre.::.peito 
ral1l;,tI" não estava. Da d1sposiL;ãQ de ãeb"fü-e. Poderiam f-alar (I qUe quises- ,PrGg~esso d~ste . Pai') , . _ ç..,. • ás' n-Q!;$3S imunida.des ....: quero eD4 
fazer qualquer aprecie cão à ·'conduta sem e aguardaria oportunidade para !?t:.lxem·me G.s de~Octatas ~Cl-IaJ'. tão, eS!Jl~recel' a V" Exa. que em vir .. 
dQ e;<~Pres~dente João Ooulart. Já l"eSponder. Mas o debate que tl'avo Den:em~me. Eles. esta~ falando lm tude da interrupção drs comunica
:t-oí dito ne.sta eMa, através da pala·* foi provOOatlo quando um membro do l)ome da de!UOCl'aC1G. DI:Z:~ qu~ w~e- ÇÕE'S com o RilO de Janeiro. só on~ 
vra. auto1'izana do Lide; FlUnto }t1üI- Partido que apoioU""' o Presidente da, .ram " tnovnuento ,l'ev:JluCl(ma~I" .. eJ? tem à noiU:. a-t;ravé-s de cruis~ora.s, fui 
ler, que os três M\n~ttos pessedlstus. República, até Q-l)te.s de .cle cair. me D?me d~ democrulaa-:e da Comtitul- informado d~ prisão ,no EstadQ <ta 
Ilomeados para o Go.vêrno que tCl"~ deu um aparte cont1'ário... ' çao., P01S bem. :Respeltem es.~ demo- GUanabara de um Deput~do reore .. 
ro'in-ou 0Ii seus dias ontem, não foram O Sr, Pedro Ludovfco :.... V. Exa.. era ela e essa Constit.uição e :teix~m:" sentante da Estado da. Pal'aiba, tma_ 
indicados pelo PSD, . se refere' 8:0 meu aparte? me falar. Irão ver n mi;ilia ati~l1de IdQ ao meu partidQ, uma: das f-igllr:,g 

O SR, ARTHUR VffiOn.-lO·- O SR. AR'I"HUR VIRGILIO _ ao longo déiotes sete a.nos, a uu:thn- p:roenünentes do P.-S.D. pRraihru\{), 
M'8~ usufruiu do} l\-nnist~riOll e per~ Sim. coerêncin. o destem-or Que. nã::> ~ m~1.l, o Ministro· Abelardo Jurema. 
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''-;':'~=.==~~ -, ,- - . ~ ~ 
• 'S R ' 1 M "0 ce-to-enlo com V, Ex', na pre~ congr~o Nacional; agiram com a de- fliculdade em me di:-igiT a. um C01!lp~ Entao, procureI O . r. .atuer az- ... ;;t. ... ~Jl ~ h . 

zilli, Pl€sidente da Camara dos Depu_ servação das suas imunidades par_ sambicão digna tios maiores elogiOS. n elmo 
tad03. atualtnente no exercfcio da lamentares. Estamos solidárias CJm pOis se ft'!::\..;: não iósse o seu propos~to, Ouvi o d:i.Ecu:-;:o do Lider Tra'o31h15. 
Pres...à.ên.cia ela Repú.ollC3.. F:quei eu ...... cs companheiros e amigos. Devem~J3 com respeito ao CQngre~so Naci.:mal, ta Brasilei~'o, S3Ua(~Or A:--thur Vi.tJí
palác:o até dez minutro para as seis e;(ercer nossos mandatos liv..-emente. V. Exª' talvez nüo estivesse hOje, lio. Sabe- S. :2:),:\1. t:.: €- :jma qUê me 
de hoje, }Xltque qu:eria, dc.:ejava de O SR. ARTHUR VIRGíLIO - ocupando a. t,ribuna livre do povo, tenho, do re:::;:~:t:J ql1:;! lh~ C:e':cl:O dJ. 
EUa. E.xcelênci3 ur.~:l providência nes_ Muito cbrigado a V. Exa. D:go que O SR. ARTHUR VIRGíLIO admiração de que s-cu pc o,.'5u!C:o pú!" 
se ~ent:do . .Ass;~. inicrrcmpi seu dia" ~~~Z:itq~~~i ~o:;r oc;1eih~t?o8~actlll,e nt~o' Essa justiça eu fiz an'tes e faço i'lole,' S.q' uE,.'Xt·a',nt~~~,tB':;~sh~,~_.~.~~ ~r;n~,;;.i 
CUrto p-m d1n.r a V .. IDm, que- assis_ ", te h I d ' .. às Fôrças Armadas: ontem, quando ... ~..... .. ~ .... 1"''' 
ti ao Sr. Ranieri Mazz;tU provid~n~ -. 03 que n~~o cer ez3 e que cs ~eus l... d 1 d contra. o GO';êtno a que p.:r~:n:.'.a.. 
clar, n:lo sómente em relação ao meu :lt1tares não querem a cltaçjo de se'iS acusadas pelos CHama os go P:s t' contra S. E"..\:~' e con~:·a SP:.l Part!~O" 
amlg'\ ao m2U ccrnp1.dre, ao meu de~ n~ry}e3. Ea.s~a, que eu os gUlrde para 11 e de 23 de novembro - acusação Eu em Liczr é,a Ivlinc ia. Eu e'ra Li
velado C':l':"reli'l"icnário do partido So~ num. da União Democrática Nacional - eu der da Opcsh;.1o n::.;ta Casa, ~!~e 
cia! D:::nocrádco-, Deputado Abel:1r_ Sr. Prf.5id!?.nte, volto ao temã do lhes fiz esta. def--eE~, declarando que, acusava o GO';êno ;:! (lue comb':H.a, 
do Jurema, que me llOnrR com sua meu discurso, reafirmando qUe 1JS fõsse OU não golp~, fô:se qunl fô~se a diaJogava com o Líder que o' rep.re5~n_ 
ami7rC!e, CJm sua lealdade, c:mo em meus liderados. os memb!'cs dLmf_ . t ·prel.ça-n .'ao bavi"m de""" .... ns 

h in e. '...... ,., - .U\J ~ tava e,' muitas vêze.s, 1ui a""res~ívo c. 
re:f!.cto a outros. Não quero S":1t'r n ti. Banc;:;da, são tambérn. inca~azes .trt;:!o desambição; h'J;e ta~bém. algumas oU m"ita" VC":7,_O,", tolv'z tf'1:r ao 
qual a. conduta, se bOa, ou má. de paf,;ar, p'ela liberdade, o alto preço I n rr. ",", 
do D'·puUC:) Ao'."!;ardo Jurema, no io silêncl,J, da amis:'§'o, da covardia. ~encer~ r,e a~ armas, ~as ~On I ,~- sido injusto .• 'gora p:n'ém. Sr. !:'lre
Arni:.:',:ti:O Cf! Jas:in. Estou com ~le Tenho abSOluta certe::a, di~'So. Pm'. p.antara.m a dltad~l'a ~11.~3.rd ~ l~il' sI dente, emcon use da pa;:,wra ccnl~ 
também, ao lad.:) dêle: J"a' o defendi 7a.nto se falo desta fo:-m3, n~-;) é pOl'- ga..ram o p!)d('!' a ~u.on a~e .. c 'L:der da lLIinor11l l'Ulma p'el'ro"!'dfl"'$ " n '. t !'; la-el a'7O" açlJ~ e con::twarei a defcnjê~10. QUe assim o def-ejem ou me tenhBll1 ~ .. unc3. e-g~il ls;o.e n,,?,o ! <:> ~ regimental, eDl verd1de n5,o falo re-

G SR. ART:!'UR VIRGíLIO _ s-clicitad'J, m:1s porqu~ teme! a im ... ra, Sr. Pre.s.den"e, qual.co a rea1i~8 pre.sentando a MincriB, po:(!ue cs o.!.o .. 
Mu]t') h~n'i, V. 1::-",. honra assím a ~fatrva. de prC'servá-I'Js. Q'Ieria que de está candente, rurando OS nc:ssOS oos parlam€nbres ae.5+a c~sa, no dia. 
le",ld"d.... a am;Z3de eles fico;;,Escm r.ep.~uard?dos para o fu_ olhos d h j t-' t ' • f' 1 _. , -, -. t··' '1' e ' foi' til ntepol'-C'e e o e eE 2.0 lU 'elrBmen.e !'8ID :na.\.-

O S r, Ruy Carl,."-Iro _ N'o "_ei 50 ouro. Q'.l:n'l qu~ IllP. su'».,tihl1t,SP'U. !' as p rgun~o se u a . ... daCle ou sem nb;Eti"o A !I,![(>'orla C'Ll6 
- - - an1an"'";; n"":,J:<> trl-"n" par" de Ia ° Cong"''''''~o "ue ~ad,"ia .pllca~ a' .. -" ,. Mini. C:ro Lbe!lr-d::> Jurema com:te.1 ~.,;;, \ .... j.'q, , "' .. <-, "', • . "'0 . :~= 't. ," l-' J ~ 'e·· co-mptlnha a F:/Cl gcve=namer.ull, 

erres n:J desemoenho da sua dili- to. ltlt~t" ?ela lib~ra(L.e. de-:':ender a Constl~l.~lÇ~O 1,eg)tlmamen e. nao.d ~;~~ mas t1ml::ém '1:1 ~.Jin(''';~ fjUe rep7eS<!n-
. cil e .á:du"', tare{a, ma.s, o que é c,;r_ D::-mecr2.c;a,. da legltlmldac:e ~o Poder. ~ lo cl~,,' :ava a O~n~:r;;'J ~~ 'á Dê" a "pre~~n_ 

......' r:st~be1eceu·se uma situação de fa~ U de a rata na pce.erã. diZ r qUf' ' 
to é Que it"Q seu lado estarei. Se hou~ to. Eru,rn:'m cs tratadistas, ensina .ro m c ,. ,{) ~ ta· tqmJ::ll:m ri') t"m cred:mclais p'lra 
ve c1~m:;sj::s na sua d€"!Ucação aO a jurls~rud2ncia dO.;;: tribunais, q:le SIm, Sr. PrESidente. re-prfsentn o- Co";E:-I1o. Falo ao rnHl 
Pr€sic:ente João Gou:nrt, só louvarei uma. re1foIU{f:?o vit(Jriosa não merece Além dt). fato de ha .... er. mais lIma ccmpan:leiro, ;a1') r:) ..... eu amí~o oU 
a SU:t. conduta. R~píto, ao lado do ounicão. E.'itabel€Ceu~se um poder, de vez, rebaoixa.do e~ta Na'7ão' no -ou faJo a todos CJ ccmç"'nheircs do Se
meu a1111:;0, d'J meu eminente corre· i'"!to. p~st;ndo a Consti11.JJrão, violando cê"'t,o jnternacitmal. ~e hlver esta .. \[",- nado. 
ll.gicnário e meu dedicado comr:a· d:reitcs, porém CI.ue "e tornou vitnrio. ' 'd' , d Dev di r 'ni i' ente a S'>nl dre aqlli estarei. D;go a V. Exa, que -",v ção rebaIxa o U c~tqc-7_a e!"sPs re~ o ze ... 1 ~ a.-::n .! {) .. 

vi o Sr. RmiCl'i Haz?.illi 1;om:::r me- sa p'2!::l fôrça das anuas! pubIíquetas "bananeiras" que vivem dDr ArU'H'r V'1 glbo que n1"O em muI 
didas, não fl.penas c.:a telarão aO meu Há C!!';:Jn afirme que foi útil :::to d~ tevo]u!;'áo de maj.PrES, de t~ncntes. ncme mas e::1 n~!lle Ce fado o B:n~o 
ccrn~:>.nhcjro da. parf'iba. mas em te_ Brasil e à D::mocracia. Indago, po- de coronéis e' até de ,",old2dos; além ~ue repres.ente, não só S E.ylJ c,.n',o 
larão r:. outrcs, para a preservaç'êo l't-m. ao P.CYO que nã-o f 'Oi ouvido; in_ de êst,r grande e iMenso pft·,s, de t.Y.lo e qualqJf'l' outr:.o Sf'~1ador LO
das imunidades d~ todos os ]Jarla- da:;o avs representant::-s do povo qUe 75.Q~[).COO de a~ma.s, diÓc~:nr:.!) de um P&rtido Trablhista B~asneiro f'-J 
mentares que estavam ameaçados por nüo foram escutados: a constitui.- potencial de ri{l,uE'za .: C;U1'2nsuráve1 qualq,uer eutre nesta C~~a teré. iI,t~
parte das autoridades fejerais. ~,üe çfú nã.o pre~creve todos os remê-di<:s ccm uma posição lndesmentivel de li- '?Tal ~Dlida il'dl0e da l'.'f:nori:l, sf' r"' .. 
o e~:?1r:recimento que des2java plCS_ .cara salvagual'da do exercício legiti- derança na. América Latina ter sldo. ventura "nfn:r qualauer restri-:"'j na 
tal'. pep perdão a V. Exa. por me mo do Poder Executivo? Quem me 'gualado às· Gutemalas, às R2pub1t:._'t<, ~ua liberdade de loc::n""'''') n,;~ L-tS 
ter a,rlll~ ..... do te.n:o. dirá que não, Sr. Presidente? Quem D'Jminícana,s' e a tôdas eEE:1S U.lçõe~ dire:tos_ e imL'nid;Jó!"~ 'P,'1r~",men":-_'·(J. 

O SI{., AR,T.:IUR VIRGíLIO - te!'ia a au-1ác:a de arrestar a ver_ Que vivem aí romo jogu.etes dG,s at)E:ti, <''''luito bem/ polmcJ 11to'onJa1as ) 
Atsolucamente. Aceito com a maior d~de e afi:mar que a Ctmstítuição tes, das ambições e dos interê-sses na- Mas 'Peço ~~ co:::n"","f'''r~~o de 21.J. 
alegria o aparte de V. E'xa. Espero nLo p:'fEC}'eve todos os remédios? Não cianajs e interna.cionais; além dissu Excelência ppJo menes D"ra Que ;ile 
nue a pron essa do Sr Ran,'en' Ma" está na Constituiçao- que, quando o 
"'" ~ ..:>~ meu eminente cole<ta, ficou o mau ouça. Não ccnspir:=l. Nro parti(,l; .. ei 
~IIí ainda se cumpra, porque, até Poder é avi1t~d(), ou se torna Hegíti- ~ 
1l.,,?Qra, não foi cumprida, Ainda se mo, há. o remédio do impeacf~ment? exemplo qeu se poderá repetir ao 10n~ da revolução, Não < fuí cuvido "lÔul'e 
encontra. prêso' o Deputado federal Por que êste Congresso náo foi con~ go dos anos". AIn::znhã, quando O'lh"J ela, Decerto B. E;,;~ rlirá Que eu :::0-
Abelardo Jurema, do Partido Social vocado a pronuncjar~se? Não' teria general entender no .seU julgam2n':v laborei, nos "ários discursOs que p'Q.. 
Demccràtico. . êste Congresso a coragem cívica e subjetivo, que outro Prf:fid-ente da Re- nunciei 'defend-endo o Governador de ," .. 

O Sr. Ruy Carneiro _ Não, tle a bravura moral de, reconhecenc!Q Dública caiu em ilegitimidade, terá :hl J4.inas Gerajs e a pOBirão da mjua.:t 
está sôlto. qtIe o Poder se transforrnara em ile_ o exempi,o para. seguir, qual seja a 1'€- Be.ncada. 

O SR, ARTHUR VIRGíLIO _ gítimo, decretar tal ilegitimidade? qelião, a sedição, a tomada de ai'."tnus, O Sr .. Arthur 1TirgíUo - Permite-
Ouço 00111 alegria, a noticia de V. Exa. Faltaria. a êste Congresso essa bra~ contra a lei e a ordem. sobreoondo-se me V. Exq.? 
A última noticia que tive é a de que VUI'a moral, essa coragern cívica? à autoridade do Congresso Naciona.l. 
S. EXa. estaria prêso, como o esta. Eu não diria que não, Sr. Presí~ Esta ê uma, 've"dade que ningu.6h). O SR .. JOA.O AGRIPINO Com 
:riam os. DeP4tados Federais Neiva dente; ID2S as Fôrças Armadas dis, 'Poderá recusar, dt>..smentJr Fomos co_ prazer, 
Moreira e ROland Corbisier, assim o;etam que sim. Tanto o disseram lccados ,de lado na nossa autorid'irte O Sr. Arthllr ViryHio - V. Ex~ 
como. em Mato Grosso, nosso emi. que não confiaram na. d~cisão do sabe que qualldo eu tenho que r.hzel' 
nente colega Humberto Neder, con. Congresso, não esperaram que êle· oamtitucionsl de preservar a integri- as cOlsa's digO rnc51l1ú, sejam q,ua,is 
rocado para esta Casa, a fim de as.. usasse . têrmos legitimos da Consti· daQe daIS nOft"as instituições: fomos ~01'em as cOllsequênc1as a a1'T09tar, 
nunir o seu mandam. tuiçãO, não aguardaram que élel apU... colocadQs de lado p.elo poder das ar Considero V. Exª' um hOmem jnr:r!paz 

:Pretendia adiante referir-me a ês. caSSe a norma que jurou respeitar, mas, qUe deixou o mau exemplo, uue de conspirar c:ontra li Constituiçã'J, 
~ presos, No entanto, ouÇo, CQm e tomaram de armas para impor uma nas diminuiU perant-e o· -est.rangelr.J, O SR. JOAO AGRIPrNO _ E sl!rn
~egrja, V. Exa. declarar que o Depu. dec1são que não sabem se êste Gf.ln· Ficam estas palaV!'Rs. sr. P··esidr~n_ pre defendi nesta h'ibuna e em e.,.'ltre.... 
MO Abelardo Jurema já está sõlto. gres.so ou o povo apoiamo Há, de fato, te. Q' ue eu p~a .falar. daqui por i t 

O ~ R Co'" A d'A~ - d' d v s as que emiti qUe o melhor qUe a >.3', uy rn",.ro - me I~ essa acusaçao .as Forças Arma as diante e minha~ palavras serão ,'ê"TI-
• i d otd 1 S fõs.s t '( C ê C . Oposição no Brasil t.inha a fa'>:er era ,o e em gera. e e res rI a ao ongresso. Este iQngreSlo Ja~ ore esta,,=;. Não abdico da minha poSi c:. 
~ meu amigo Abelardo Jurema, não mai~ se Uvrará dela, Sr .. ~tiente> ~ lit· ~ l' ,deiloea.'': QUe o pre~lden~e João Gunlart 
t teria tra2ido ao conhecimento da ao longo dos anos. Não há tomo es~ ;RO 'po lca; excrce~ a..:.el .. na sua in fôsse ao fim do &eu Ola·ldato. Mas ao 
~sa, Trago~a. porém, ao plenário a capar, como fugir a esta conclusão egrldade, se n:o permitIre.m. ':?U verdade é qU{~ eclodiu no Brasil uma 
'Im de fazer justiça ao Presidente pOis se éste COngresso tem autorida~ ~el?bro do Partld? TrabalhIsta. B.a revolução con·:ra o President.e jja Re .. 
~anie\'i MazzillL A medida, pois, não de moral e bra~ura cívica para de_ S!l-elro. Nunca fa1~J a não se'!" em n0;;,: pública, "E a revoluGãQ se torn:}u vi
oi em relação sômente ao Deputado fender a integridade do regime e a me do m~u Partzdo, ncs I:',uadras d-O toriosa em poucos dias. E nós s.abe-. 
'lbeJardo Jurema, mas a /iodos Q:5 legltlmidade do poder, não haveria meu partJ?o, dentro do programa do mos que sempre que Se processa ~a 
Jeputados ameaçados. necessidade da. intervenção das ar- meu PattIdo. revolução, em Qualq,uer pais do mun .. 
; O SR. ARTHUR VIRGíLIO - mas, acima da oonstituição. dJ O<! hj t 
4ltito obl'igado, majs mna vez, a V, O Sr. Eurico Re;;,ende _ permite Pouco importam 1nterpretações· flue 0, d OTl'_e Um a () constituc'tonal, 
r!xa. pela. informação que, de fato, V. Exa. uIll aparte? dêem aos meus pronunci.'l.mentos e às quan o nao a ruptura total da canso-
atisfaz, E' informaçâo insuspeita. de O SR. PRESID'SNTE (Fazendo minh!\1S atitudes. Tenho Uln9. -,ons. tituição. ..;'~. 
Lomem fiel à democracia. sOOr as campainhas) _ ,nevo avisar ciência perante a qU'l1 respondo, Não estarnrlS' aqui paTa defender;" 
O Sr. Ruy ·Carneiro _ Não sabia ao nobre orador l'J:ue o te111po de que .'Sr. 'Presidente -e seu o que desejO para dizer Que a revolução foi felt:t 

ue V. &ta. estêve ameaçado de ser dispunha está esgotado. Sugiro, as- nata minha .Pátria e para 6 povo dentro da Cc,nstituição ou em nome 
Il'êso. Acredito mesmo que os Se- sim, que não mais conceda apartes e brasileiro. Por êrne ideal luta.reí, ~,em da ConstltuÍção. Sabemos e proeta
lhores SenadOres não tivessem 00_ -peço, por oooéquio, que conclua o seu desfalecimento _ e sem esmore'!im{>nto, ll1amos que fOI um hiato uma rup+'U1"3.l 
hecimento dessa ameaça. Pode V. M'tIhante discurso. (Muito bem/ Muito beml Palma>;). na ConstltuiçTLo Fecl:eral. Mas se me 
:x~ ficar ciente de que. '.se houver O SR. ARTHtJR VIGíLIQ ~ Per- pergunt.arem, hOje, se apoio a -revo-. 
sse perigo, V. Exa. terá UIn compa~ mit a.me. Sr. Presidente, ouvi Q no- Q .. SR PRESIDEN'l'E: lução. ou se fi. condeno eu direi com. 
heiro para o def'ender, que é RuY ber 'Senador Eurico 'Rezende, .que.será Tem'a palavra, como Líder da Mi· a maior leaJd:ade, que o maior' es-
t~e~, ,ARTHOR. V'lRGtLlO _ brev.e. Terei prazer em ouvi lo. . noria, o nome .-s-enador JOão Agripi- 1J0nsável pela revolu-;ão fui o Pre~"" 
[ulto ObrigadO a V. E!:a. , ....... c:....-sr :':"""teEUrid'CO llezende - '~S6aÓ-l.'ej 'no. . dente da -República. Quando S. Ex'.,. 
O sr, Jefferson de .Aguiar _ 'Per~ .... ~~..,. '-~.L 11i -o que nesse ep:__ ?, O SR .TOA AGRlP. NO na ·sua 'prega:ção, qUe chamava de Po-

lite·V Exa um a.parte? (Assenti. qUe culmmou com a restauraçao üo r O· ~: pUlÍ'sta,. mas ,que n6s outtos a deno-
~ento iUJ oradOr) _ Acredito que a impérIo ·da hiernrquia -e .lÜl ,djscjp!.lna (Sem .,.evisfio do orarloT) - Sr, Pr~~ minávamos 'de demagógiea e per1gq}tl1 
'eclaração do 'nobl"e 'Senador 'RUy. e .a re.!i-mt:tl'Mão ocustitucional do sid€lrte, :Srg. ·Sena.dores. poUcas vê,,-;s con-clamava a Nação só em n-ome dos 
arneiro :represente .0. pensamento ge- 'país, .00 .FôrÇas .Annadas rend-e:,am na mínha ',vída d-e :pal'Iamentar -,já camponeses, 'na defesa dos direítrls 
l aqui. "TOd06 ,os ~nadO:res -.esta.. mii:!s uma. 'vez, grande ,lwmenagem av longa."_ tenho 'enwntrado 'major dl~ dos caanp~~s, 'na ·defesa dos direi-
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tos do trab3lhador e em nome do nem ma::inheirOS. nem fuzileiros, nem' João Goulart à P!'csldência da Re~ Deputado Abelardo JUl'emo., fX-!.!l .. 
trrabalhador; na defesa dos sargentoS S~ ~ ger,tos. ",em traball1ado:'es nsJU pública. nistro da _ Justiça. E ao opin:f:.o C)'Ji' 
e em nom€: dc:s sarg'ento~; na deÍe."l nil.guénJ ~e apresen~tJu a ésse IlliClil- O Sr. OScar PaSSos - Permite V. dei ao Pl'esidente Ranieri Mazz!lli 1:0: 
dos fuzileiros e me nome dos fuzilei .. menta porque tojos que tinham .. mEXa .. um aparte? a de que S. EXa. deveria envicdl 
ros; na "defesa dos marinheiros ,e em p.at.rimónio a P1'6.'.cl·Vl:l.f rl,.;:eava.m o O SR. JOàO AGRIPINO - Aten.. tod()s O;, e.:.porços para que o. amb~ . 
nome d'CIS ma:-inhei1'Os, êle esqueda destino da resistência; J::ul'que tod:Js .j.~rei com p!'azer. Um momento, ape .. fõs.sem l'tCStituídas' suas 'l~bel'clade:/ 
qUI: a população brasil6ira, o. lJOvo que tinham um patrimônlo maio: a, nas para canc;Ulr a oraçr.o. em tõda sua plenitude. 
brasileiro, não se constituía 'apena:õ preserva, que e 11 tamlha, leceav. m \ Em ve~ú:J.rie, o Prcs.dtmte João Pergunto a S. Exa., contudo. qae 
dessas, categorias sociais! E quand" qUe ela fô.s~0.3 sacl'.Ílcad:1: pOl'que tud}~ GOU2Mt de:x:J~ Br.así~Áa com destmo nos assegurou aqui que nenhum de 
se faZia acon-.p-auhar 1105 seus cDmi- o..ue tmham um pltfllllonlO eSpl.L1 ,111 dO exteJ.:lOl'. Seu av.ao pousou em nós sofrena re.str~ç~!O de lil~2rd;!tie 
ciOs ou nas Í>uas .pregações, de ele mmor, que é a rêugl:lO e a -cr ... nça e:1l l Pô:~o Alegre, c2mo.anco naquela parlümen1..ar nesta Güza, S. Ex;!., no 
mentos Cemo seu cunhado, o Depu· D,;US. rtc-E':al am qUe fô",sem sacnf':1 I cap .aI pO.1CllS h0r'~:J, O PresHlen~e I ccnlanco de uma revolução lJ xaLa 
ta.da. Uonel Brizol1a, de comunis· dos. da Repúol"ca sequ:;r de xou o aVlão, I de ple:'dfl' um par_umelH:1r t,de -e". 
tas sabidamente comunistas. e. pão ~ . maIor re-:oponsável, J)Ol'tsnto, :u. t.M~n:~VE.~e r.J ~~~ mte.rl0T, e~l COll- ~rv,eL,e,., ~}:eJud I.:::.n~~ set}s m~vlmenti)S 
homens ap3Cas de esquelda, G.ue crIse e cu reVOlt;ç'J.O loí o P.e~'ú.~nt;: I ta~to con~ nlgu~: comp;mhell~s, e leHI'U'-'.()n~_.os, p.e.2,anco luelas COn_ 
pregavam a subversão. que prega- ·da R::pública, lag·o dõ.:pol.S. a aVIa0 levantou \'00 pa- ,t:.:1 sell mo .... m>3nto revoluc:on:1.l'io e 
varo a reyoluq5.o, que pê€ga,vam o f~ O tir, Senad.Qr Arthur Virgílio;, ra o e:<tEnor, I alie.ando . c~mtl\1. o seu mOvimento 
chament~o ~o CongTe~o, :}ue lJl'e~~ vam nU!!l _ o.:;·€i~~ legulill.o. Q.U': lhe a;::;,s-_I A ct)rnu;li0.~ção. do' Pr€.'i;dente do ":c;ol~?:onarõo, ?', E:~~L, teMia 1l~ ... 
a ·Co~tltumtê,. CO_lU .a compaca<1cU! te. fez. Cl·Üi.:us à· 08c . .5""'0 Cl;l Pf{':;j·· .:5E.nfic..u "'2l'a aosOluLJ.mente verda,~e .• !r.ng.C!o ao :onst<tll}ac: e. ?~'omov!: ... 
pO! açao O'.l OffilS:ó?,-O cO Pre::ldente t~f\. den"~ ,tl:{) C!0ng~·e:,so que R:t ,:,c_s ... o C,L" _+3 e n!ilO"uém de bom senso ninrruelU do mOY"m~nlo~ ·revv.uc~ona.l'.os, p2 ..... 
República, ê:e ccntnbuia para q'lf.: ~" o?~z.m, decl~loll',VIa,&O o C.~'~'RO. Le de- de (;omp1",::~'n':;<1o ne$te P~'i.s p~dCl'á Junto ~e fultana a ~. ~XQ: escrú:~'l .. 
:instituisse nê.<::te país um verdaJeirO s}de~[e d~, !:(-~clj),,::::l, ~.?!.s Q!~o eu a'l d[,mitir que fês.se malS nocivo para o l0" para o~,tra vez mft:i.n~p-la, p.'t:,c; ... , 
pavor p.o ccmunY'.i.(), e .. ':1. Gl'e~ç:1 g·,~r"l 8. ~x~ .. {~ü_~ t,""dO ,? ,no~.:,o es.orç.-?, .. d21 =-~í:i, deixou esta f'átr.a acéfala, por ,dl;:~~O ?qUele ~u.rla~n~Ii.t.:'lr f?!'a nas 
de que c::umnbav:;;"ü1o.:, para ele °')1"-11 ~nte.J1 Q.l.o_ LOJ.'. t.,d1: f.,Cl.Q. no s.::..1.,.(~o quanto t,"'mpo,Oeus o· abe na mã(ls I SU~." ac.Y1dades _ legltltn::unenLe pa:'._ 
que a. ação de .:;!?u ~o,;ê::lO era de' f~- ce ?:€f.,el·var ~,~~e!l1o.::.~~.!~ e rev(\!1- de um ~om~ndo re'v,gluCi~ná:io vi ... amznt!lres" Cre:o que n,em V. ExQ.. 
YOrecimfm \C ,do F:;..l'ü:.!o Comun,,~~f<. ...~r '" act· ~,o~stÜ1.: .. ,,"uo ~~Qd~·a., . C{ll~-I t.Ol'ioso. ou d!;C.IR .. l'ar-se vao·a a Pre. nem eu farra de modo d1fel\?nt.e. Te ... 

. ,,,,,"..,- "'1'" 't '"c·e O"'d \ ple~n E'.l.O., que. P,E.pO.:, e. um mo 1-, .'" . d 'b' '" ,mos que compreender a real!dade' 
com sua p,,-, ,-~,,'3:0 u wl a ~ p .. e<>. a mento revolucionar.o. dS'~Ol.S 'da c;ue~ ~ldenclil a Re-pu I1ca, depois ae do fdt - . d""· ,. . 
pelo~ Pode' Publ1CO Pedera_. . br,3. da Coa-.s.t.itu1.'!ã:), é .... pr!~iso que I ler S Exa. v~ajado para o exterior :J S .u C? e nao l?reten \:::l lDCUInlll0.f 

,Recordo ~,ue, certa vez na p.an,ib9. haja uni equilíbl'ío~,ent:'e o Que nós seUl, c::mdiçõ~;s mais de gOy·.::rlll3.!., j ar \ crlInm~r, t~, pelo. stmpl.es, tato 
h3< menos ce Um tlno,.uro cpera~':u de. chainnmos ele político e o que nós N!!:~u{;:m ae bom senso, Pl'udenc::l, e q\e o a o~ .. ~"na SIdo phlL~ad,~ 
fábrica de cim~nt,o naquele Esj::tdo, chaman10s di:: jurídico. E, se nao hQu- pawiot:;-;mo' OU de civismo podera di-I ~~\àU ~ ,~~ver~aLO ou por. um lll:ml" 
onde se 10:R.1iza o m'lior centro co ver lUl1 ~Mól'ço d-OE homens de c.:.m- ler qUe o gesto. do Congres~Q f 01 me~ lu ã Y :oc.co,~ C~s.sada P?rem a Reva ... 
munis.ta da c1Pital ti,';> E~tal·1, in":l"ga· pree:!~ão' e de tormaç'ã~ de:r..o.r:Wca, nos _ patrlót!CO OH men0.s moral. O qJ. rd ~estab, . .1eclda a OldEm, fi, tr.:lll" 
va Ee eu ar:J·avft. a candida,tul'a C'l'.- o destino, do País' nfio í 0': rE~ôrno da n:áxmlO gu.e t,',3 pO_del'iR, dizer, s. r. prc-I d m 1 ~"e. e :estaurado. o Pl'lnClP~() 
los Lacel·d.;1. e cemo EU lhe mamfe;')· democrac;a ou o. p:o,'iSeg.mn,ento da s~dcnte, e que nao fOI absolutamen- "eln;;i,atIco t~ e. ;legal1dade no no:;. .. 
tasse as- d:ncu~dad.?s qlle eu tinha d~n:-oCl"~SIa ~(,PQlS da~_cr . .se revo!ucio- te )m'id.co, Mas apenas sob o seu EO 15, en ~o, s,m, é ,d.ever .de V. 

'para d:lt' é:O:e U}:O:O, é':,se operário se na:·H~,'. e a m~huraç~o, da- dibdura, .lSp::cto fo.:"mal. Sê há dlÍvidas, en. ti xa"s como e o mel.l, _p"zJtear de t~ .. 
virava p~"Hl. m:m e me. interpelava de. :.o~s, no.5SO es.t0l'ÇO d'ê! !l{Jji'l'l.S d'a c·po .. ~relZ.nto, sóbr't ê~5e aspectQ 1ormal, I ~S.p;: comandos ~ml\~':'\re5 que ~pl:"" 
como eu p;:;db. tom:!r aquela atJtude. .:,~cao aO pre~ld€'nte_ Jo!::o Goul:ort etm, há os 9-11~ sustent8:.m ser êle perfel- ~ã~ F~a ~ua ple~ltuc'! _ ~ ?On.stl~t:l'" 
Pa.slT.üdD di",r,~ e do trab3.1h3dor que S:d~ no sent.do. ,nao de. man:ê,~:o cu to, ll1C1USlve. so.b esse aspecto": por~ .tentldol::de181. ~Olque. :":>0 com e.'?Le 
Graças a D-~us s~-mp"e me "p"€S~i<Yit!u :-epo-Io no GOV~l1:?, pOlque ;:.e,ramo.s qu'~ a. Ç{)llstlhução declara que no I d que n5ls podenamos enten_ 

. ~ , _. _ ·'b : d~ b lmpotentes, malS Impotentes qUe" as "'S de vaO"a d p'e,,·' t . d . er a Revoiuçao. 
e me aj::OlOll na P:õi~':J_I 3.. eu In ag.1'w fôrças governamentai- mas o de p"el c:-, o. . . c a. 1 ~lQ~n e ou Q Ccncedo o aparte 0.0 n b S d 
qU~is as ::~~Õ~3 9:.;e éole tInha p~ra servar n5 liberda-d€s ~ a m(lrlutençâo \~:{·e~~~2S)Qent,~ da ~2publ:c~, ,deve Oscar P<tsso.s. ' o re ena Of:' 
apOlar aqLl~.-e car .. cdd~to. E o ~ue. ele do regime drmo~rãtico,.' Não quere .. ~:)"u,1.ln ~,utomatlcan'le_.te o Pleslden- O Sr. Oscar PaSsos _ Pedi u 
me ·respc:lde;; f Dl :':lll'1ples.menle lESO, mo.s com tsto cobr:a~ nem -pedir re .. Le ca Ca:~ara de DeputB:dos, , aparte a V Exa mas j' p' nl 
sr, Pl'e.':::~::;n~8, p:sme o Smado: f'Se_ compensa ~itoral. polit:ca ou parla~ !J!\J. ev;oen!ie que_ haNIa a vaga. oportunidad~ v' Exa d~scuas.';:0.u~ Q 

nadol', eU tenho u.ma ca~ft e quero Gt::- x:nenta-r-.---põrque ent.endemos que êsse II Na?· po: mort:, nao, por renúncia, bre a l·egitit~idade do' e,U; prt.:~ '.:,g" 
fe,ndê ... ln:' E r:1]8~1do .eu lhe pergun- e o nosso dever, S·3.bemp." que n;ui .. n:-a",. ~,Ol t~.ln e':'~,dQ Qe fato, que e. que destitUiu o S'r. João· J"'C~ o~ 
tel quem lhe lnv1a dito que perde.:"-I3 tos de nossos compal'heil'OS COm a.s" nmgue.l1 e.a p05.31vel coptes,ta~ - a I da Presidêncla ti R 'bl' ou! rt .. 
a. casa s? qU3..1auPr outro candidato sento nesta Casa, II ccme~ar pelo Se .. fug,~ ,cl? Pre5.-d.ente da _'Republlca do ria lemb"ar ir a E ,epu .ca, Que .. 
fôsse el.zita: ê:,e ·rE~r:Gndeu que. j.nha nador_ Arthur Vir~ílio. se ,0 Pl'~id.en. tel'n:,ol'lO neclonal. ' , , sidente Getú ~ , ,'!ta. que? pre ... 
sido o J:"'putado V"~cnel Brizzola 1n- te Joa-O Goulal't tlve-';.se SIdo VÜOtlOSO Fo~tanto '-o dto do Pre.sldent·a do depoo:.to p 10 Va1gasj . t:mben:. foi 

- , . na ua re"'stênc'a "'fi '.' COI!"""es"o fo' p" f 't ''t" - or uma re110 uçao mIlItar terpelei s" ê12 Unha ouvido isgo do .:5 ~-' 1 ,a".::l aglllam. . '.,,;>' ~.. I ... r el ~ pO.llcamenr-e, que encontro . d d' • 
" " MS' f(H_ perf~!to mom1m"nte e loi pel'.. _ U apOlO c to os, o Que 

llrÓpr~Q Er. Leon~l Bl"lzzola, êle res.. , as, i. ~resldente, o que anun .. ".,'t . ,,'d', t ' n.ao obstou que, alguns anos depo:s 
llondeu que nãc, que ti?ha ouvid,) CIO~_ o P:'~;lden~~ do Congresso, ~ .. a L_. O JU,l lcam~n e, . êss~ ~lesmo homem \'oltásse à Pre~ 
]sSoo do pL:-o 0. arl~r s .. :=gmnte ac Se· ses"a~ l'S-ah..,a-d,:l Ja}lI;t.mallhã de hoJ.e., ~e me i?er?l}ntal' S. Exa .. o Lí.der ,sldencla dEI. República nos braços de 
nllor Ler,nêl Bdzzcla~ que era um c').. foi ~a;" a P:e-~Jq~nc~9.. da ~epub~l" Al'.!::'l:i Vlrglllo, O que entendo da povo. Portanto V. _ Exa, vê_ qu-e e 
nmnista de pernnl11bucQ. c~ le:ot~iJa~ ~a~a e. pOr Isto, mves~lU: l'evC1U!;âo. direi: negllr-lhe-ei todo e com~reem:ão dêsses tato.; varia com 

Quer iss:a dizet· q1l9, para o Opêa'a- ~:Z~'ll~Ubpt:t~~ ~ D3pu~::do Ran.erl q~al,qu'~l' apo:o, _ se. a l'e_vQlução ins· «S cIrc\.lnstâncins e com a época. 
Tio, já TI2.0 hg,via mais dütl:inção entre têrm~" >'da 16~n..~Wt~i ã~ F::e~rr' n?s tltUlr um ~overno de p::"oteç~J a O ~R. JOAO AGRIPINO - Pra2$! 
() sr. Ltou:"!l l!d'!:zola e q:;.talquer outr0 rá s,;':' Exa, sem dú\..ida, que-t1.o' ~~: ~~:alq.uer cao.Pit-el r-.3tran?";i~'o em de· :0:' cem qtle o Pres~dente· João Gau. 
orado: ~QmUl11sta El:a , com~ se fÓ3 iê cesso ~on5Utucional. seria- Um prges~ l :11m~n._ta ~~" r:-0s.sa~ Pa"rlU. (MmtO, .€tI ~ tenha, no, ~nvII?~nto revolucio· wn gove~'no d~ admlll;.straçao ou de I so de impeachment, para deJ!1Fat O ve~,);. ne~a',-lhe.-t~ todo o ,ffi-ZU nár.'!, a. magn~f,:ca llçao que teve C 
revolução, . . ' crime do Pl'esic.emte da Repúb1:ca e <1po.~ .~e se .nst:tUlr ~U1 Governo, Pr~l~e~te GetuHo Vargas, com a SUG 

A vê~:J~d~, Sr. Presidente, é (It~e a St:s. cc-nder.ação. M-a.s seria puern'jconsequente da lcvoluçao, para. :uas. depos.çao, e que aprenda fi conquis. 
por 'ca~a dê.'!szs. êrroC's, .Pl'OPOSitaiS O",j ir:fa:r:til que, depois O,e .um.á revo. lt!ção :oacrar o, povo. ~u ~leg~l'~.lhe leglt1ma.. tar.!! po,vo ou a reconquistar. 
não o Pais inte:T(I flcon alr.rmado. O, vltoriQ.->a· S!:'ffi derral;?9mento ,de ~Rn~ rtlEnLe. as 1"enm~lcaç~es. Entendo Naa tmh~mo:s nenhuma restr!çJ(l 

pa.is inteiro 1'iccu intranquilo, e o gue, c{)ntra u'!l, Govel'n:) que contaya, _q~e ~e~emüs f,:;>.zeI aS~Ieformas. Sem", a Sua Ex.c>?~encl.a e esta foi a minhli 
país - In. tei:'o ficou ccnvellcido de f\ve esperav~?u dlz;a contíll' com a_;;~ma.5~ I ~~; ~ll,:,tenk;, o~On;? s .. Ex?!" que I:ta gr~lnd~ d,nculd-adc, de hO.je, Jamai.! 
o Pre?lQ?nte c.J. República atuaV(1 ~s. tralY.l:hadOli!s .. cem o f ovo. ~ra~ ;',l.:nma.s ~le~,.",.5á.las, llldL~pensávels. po ... ena. usa! uma p.alavra, por' me. 

no senü-.:\o de l-evJf o 131"3:)11 a Cu\)a slI;~ro. CalOO ",~e ,~o.~~e, !l:'<:;l:'~üdes I ~t~.pt:;cn:dlvels, e qu_e pre:l.3am de I ?os expressH'a_ que fôsse, que pudes. 
As técnicas a, táticà pro<Yrsma 'ús ~!,;_;-e povo br<'~'ll,ell? e QêsLe Er_sll, :-"""1 ~' .• ~ ... ta.:). ,.E aefende-las-Cl, enqul3.n- :oe ,~dlUdrar ou magoar: o L1der de 

, bJ. t' 'n. "~,,t' °t-cd '" '+;: .,ena Plleri1',ínfantl jns~alal'mos um!",> forças tIver; uma IJ(>r uma, como [PalUdo Trabalhist':1 Brasileit.'o,. Ei 
o l'hlV.O,~ oSà P'~:,: __ o~ d os se ~s ... ; proéf'~"o de l.mI)!?lIchment. cem um- ::o!ução para os problemas soclui<;, lo farHt, sem nenhum con.str .. :muimen_ 
m~, avft.n. gU';:a:;, UE,3, os naS l.e~~- C1'I.rso normal de 90 ou 120 dia's, DaTa O Sr. Ruy Carneiro _ E S€ID de~ t(), se êle .estlvesse ,no Govêrn~ 
bllcas sO:::lal1Elt:'.:.g 0'.1 quase- scc.tah",- Ofel'~r:?r. MS ~o;rrUln~os revo~ucio:Já:·io;; Illlota, para o bem nome do Con- I não o farei -nunca no dia seO'Uiút;~ 
tas. ,1 so.uçao P['l;:t·l:';3.. nentl'Q de ,'ma €S"""lgl'CSSQ. (Muito bem1) S'2U ost.racismo ' '" fi 

Sr, Pl'csid:mte a causa do êxito da trutura "ju:'ídica N60· hnvb. outra- aI'" . 
. revo~ução t~o rá~ida, tã<1) ve1,.>1., foi tematiya r,o ?!~si:le":1t.f! do, c-.:ng:·cs.o '. O s~ .. JC?~O AqR!PINO Mas, ~ V. Exa, é, test~n1unha de QU6.nt:ll 
precLSamente o medo. ·que esta'!n ar C(lmT1!1~U:Jl' Ui'; f.1to. verdrrde"'o. ..:)e eu_ cneg"u a Co~v!cçao de que a n .. vezes ataQuel aqUI o Presidente Joã!. 
rãigado na popuJ·?lç~O brasilei,rn n:1) Q~'SE.;D.!ll 05 ,~~~lgr)s do Sr, .P::esi.- \'oIuça9, Sr. pres~dentz., impediu ê.~- 9°lflart. ~e· quant..'1s vêzes fUi agl'es 

. pa.vo b::asUeiw, contra o Govemo dr: den:,e ~',\ Rep?,~. __ ':11, ,n~st,:l Capltat te P~l~ ~e. cub.amu.:3s,e, ai di-rei qu\,!- ,;:.lVQ e, talv~z, d'2 quantas vêzes pu 
Sr. João Gulart. comenC2t a oplnmCl ~.ubl:c~ e.o Con .. ela· [01 utll e llro\!.eltosa'" ã:-Pátr1a, desse ter Sido injusto. Mru, ho' 

Se me p~dl"m prO\'as, não tenho :3 2'r(>~.s~?,. ,~t'f,,,~ue o rres:dente t>n:;,~ saj~ft. porque. ~net.l -O,:;t101' ao atendim·ento ~ue S .. , Exa. está deposto, p~ocu~ 
exibi-las, Apenas aponto aos que que_ d~".;._,nt: .. o paL~?al e qu_~~,~" ter~a d:~ relvmd.(caçoeg popl!-!ar'Z~ e solu- lei fugIr a tOdo debate que me IcVl 
rem medit9,t' o fato de que {) Pre~i dL1"ldOd~? oR.O ;:!_!:;::.ç.e ~:~ .... :ll~., pata çu.~,d-os problemas .Soclals, nuo me le.· n !az~r qualguer critica a SUa E.x-. 
d t d R 'bl' po" d To que..l)U ~_5_ .. o_L.(>,w_., ~-e_L.en!,;.a ao vala nunca a deseJar qUe minha pá- celenma, a nao ser no te' 'd 

en e a epu Ica. o .... pu.a o ..... ~o·. 'Uov;m~nt(j ! :olUClOl?m'lo t .. ·,'. t (1" • J"()" ~ neno I eo' 
nel Brizzala e outros, como fi Senhor M'1<; Fi Í1:'~')·u";m pode"j·9 acredita!' r'}r",itSn']ollzM e;l),reo ue aos comun1.5t.a.s. ~OeQ1COe' porqUe nno quero, jamais, qUt 
P "" R'\h '" t 'p"t j \'1' <.. ., u • '. > dI 1, o ~,n." :o p use que me estou aprove''- d a1cy [,1::'''1, nê~·,a C''''' la, Ull-.lSr Pre3jr!21'-'-;, A l'evolucfo fõre.'de S E' 'f"" d ... ~ da 't, - . ll.Un,~ 
zando·se dis radio-s que possuíam no t~ll (}~d'!m' v·t01'íooD, e de' tal oi'd"-m "iXil

• &a le e.lU a.m a. à. pl'lSU-O de d ,sI uaçao de ostrac:smo e de~aban' 
movimento revolucionário ooncitaram ;áu:dÃ.. ~ vel(}.~, SeI!t resistência a.lgu .. J!~~i';t~~eS~:_d E.st~do. Deputado Fe- d~~~e ~ gue oestjja exposto o. Presi
r,eTpetidamente· o. povp, concitaram ma. com adesão das Fôrças Arma.. dore' de E5t~~-o m~u, de

tr 
G-over~a~ insultos Qao 01:' art, pa..ra. !he lançaI 

repetidamente os sargentos., condta· dns, Exercito, Mal'inha e Aeronau.. men~ar . e e ~u O, paI la.- hora. em?U maIOres egressoes,. numa 
ra:n, rep.etidamente os fuzi1eir:Js e 0'<; Ü;U 1".?1 SUlt , .. .l2.se tf'ta1ido.de, que já ' ,. . bl'a.sileir ~ue está fora do ~erritório(J 
marmhelrD-S para que se rebels,,-,sem e não era pos.sível a alguém acreditar D.:!vo informar-lhe que tenho co.. , o pesso'!J.;nenta mdefeso~ 
se tPl.is.ta~.,;em, C?l11.? yoluntáriQS, na que: e-m qUnlqu81' parte do territ6r:G1 nheclmento da prisão do Governa... A nas:sa História esfá repleta de 
revoluçaf? de resJ.9tenC1R, A verdade, n09.c,l01?-al, houveEse possibilidada, de dor do E1stadQ do Rio de Janeiro e episódios sôbre depOSição e moVimen .. 
Sl' ~ PreSIdente é que nem camDonesE'~. rMlst.f>.nci.ll • de volta dl\ 1?rQS'..uiAntA tIve COI}hecime~_to d~ m1.ião_ 40 tO;'J. ;revaluclOlláriQs._ petúlio 1'01 de~ 
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pesto rlg' ditadura. Getúlio foi -re ... lhista. Bra.tiIeiro, nem por S. Exa. O regado nOS braços dos sublevados, e 
posta p~lD regime democrãtico. Ge-_! Senhor presidente da República na- demitido por abandono do põsto por. 
túJio foi pràticamente deposto no re- qu<.1~s caminhas de que discorda. que se recusara a executar UDl!l Of
g~m'3 democrático e suicidou-se. vum e de qUe disccrdariam tatalmen- dem do Min\::;tro. S. Exa; fOi de ex

-,\Vashingion Luiz foi deposto no re-I te' se tive3-.~etn sidO ouv:dos, e não te- trema imprudência, de criminosa 1m. 
time democ:>áttco. Ca.rlos Luz foi riam sido segUIdos pelo Sr, Pl'e.:iden- prudência, porque tomava, naquela 
ueposto '::0 re3·me del1lo(;rático. Co,te te da República, se 'pudesse escutnr hor.a., o partida da. incIisciplína, Ti
F.H1o fOJ d2POStO nQ regime den.1n-1 J, palavra dêsses homens. ve.sse S', Exa. demitido o Ministro 
crá~ co. Armando Sales de o:ivelra. Devemos, na anál"se da revolução da Mari'l1ha: tivesse S. Exa. prendi
D.:odoro e mU!lO.5 outrOS. i "ue hoje terminou ,ser justo.", justr.s do os roa,rínheiros; tivesse S, Ex8'. 

E não- adianta querel'mos exam.na-r ,com os adve-rsários, com 03 decaidos, afastado do comando dos fuzileiros o 
p m~>rltQ de ca.da um dês.ses epi.Só- justcs e até nIesmo genero.~Ús cOm Almirante Aragão; tivesse escolhido 
diru, po:que a HIstória já os reg1s- ;5 vencidos _ mas ter comprrensã'J um oficül1 da sua confianÇit,' qUe me
trOlJ e no" levtlrl,amos m~ses e meses pat'a C<lm 03 vencedores._ recesse a est~ma. doo l1Htrínheitos e 
8 di~Cllti-IOS. O que d.g'Q a V. Exa" Ouvi, pelo rádio, 8 proclamação do fuzileiros, fim Oficial que não tivesse 
meu nG,Jre colega, é qLle nenhum tie Governador Mauro Borges em que participadQ, estimulado, fomentado 
nos, hoje, pode julgar, Só depois (Íe S. l..xa. dec~arava que .as melõmal'i OU,dlJ:~igido a inà1sciplina e S. ~a. 
c-~~sadas a.s pa.xoes e de verificarmu-,,; armas que tmha pegado pal'(I defen tena saÍdc:- COm autorjdade da crise. 
quasl o.') reaIS obJetlvos e quel O' der a pos'i'e do Sr. João Goulart pe Não tendo t.omado o partido nem de 
progro-ma. tio mov.menLO rev01UCiO-\ '!;aria para impedir que Sua Exce- um nem de outro, terja. Sido magl:;-

o Sr. OZoysio de Can;a!ho - Per
mite V. h'"xa. um -aparte? 

O SR. JOAO AGRIPINO - Com 
prazer. 

O Sr • .A.loY$io de carvalho ~ Ain
da a respeito, da situação do Partl~() 
Social D .!IllOCIático em relação à cri" 
se parmitir-me-ia. lembrar a V. Exe.. 
qJe o Lioer, Deputado Martbs Ro .. 
drigues. fêz 'df!clataçóes públicas, laui .. 
to claras e jncisivas, sôbre a orienta .. 
çáo imprudente do Govêl'no na crise 
'da MaJinha. Então, 1ir-se-á o se 
guJnte: que C< Ministro Expedi-do Ma. 
chado, àqueJa alt~ra, deveria ter-se de· 
mitido da Pa~,ta da Viação. Mas cabe 
perguntar; no instante em que o 00-
vêrno se Via realmente a braços com 
gravíssima. crise, seria aconselhável ao 
Ministro Expedito Machado abando
ner o põ,sto ~ o seu amigo, o presi. 
dente da República e c::mpanheiro de 
administra:çá,(,? parece~me que, nO 
caso, nem mE!SmO se poderi.a exigir do 
'Partido social DemQcrátieo que, àque
la altura, ab,andonasse o GovêrnoJ 
Como V, Exa. friscu, o Senador Jus
celino Kubitschek havia feito êsse pro
nunciamento e também o Lf-der Mar. 

I' trado!.· , 
)Jâl'lo. OuvIrei com prazl;r o aparte encia transt'o:-masse ~ Br.8.sil numa Mas, decldmdo imprudent e t 
'úo Senil dor Le,te Neto. : ;:5a g:'and\ em G.u~ ele fosse o .pa- ll:9-u~la crJlSe, o. PresIdente ~m :'e: 

O " o L t N l ' V E' f' dUO, OUV!, tambem, Sua Ex(Lên publlca. caminhava uo 'Sentido d s b 
>,Jf, et e e ,o - . xa. cz I '~ia dizer cme p"es'dente ti R"pú a u .. 

refCleUCúl.- a alg'umas pri~~oe~ ae par-' bli. ... a L era. ' o o r;~ci' 1 re-s ~f1,ivel Y7rsfi.0: da q,u.ebr.a da hierarquia e .da 
k1U1 "'!11art,3 Quero ,{'vaI' ao 1:vlll)".:.- ) - d r p~, d'f>ll' 1it~P d' rllsclplma mIlltares. No entanto, fora 
mcn~to de' V, Ex,3.. e da CUS!l Q~le l}P"ll. r~ ,ca 12'a;~o . .'l po :J<.'3o e as ,advertido, num «.pêlo dr~mátíco para 
." .". G '" E ,1 j .f.,GInt.,S bra,11e1ta..~. pOlQue sua.jque se restabelecesse a dIsciplina e a e~ a p.e.:::> o oV<:.na ... or [.0 stac·u ~ j" p a'J c 'c' L h' 

U~ be.O'.p~, fia eatr.e GS OV.d'.ll:l."" ... I-! '\C2 "nela ~om ar~cpu _ .3 C. OU, lO~ ~erarquia. po~ quem? pelo ex-Pre~ 
re' do ., bs~ados fro? SerOlP/ e de Per~ ~'111 que outros; oradoJ'e~ ra~lcal.za- Sldente. Jus;celmo KubItschek, nova
hitnuU~{) uma situação'" jlll'ltiie~ dlf(>~ V3.m egtremamente aeusacoes _ao Imente cand}dR;to do PSD à Presidên . ., , , ,..",. " I Ccn<r1"e~,o e p1"e~avam a subversao ela da aepubllea. ' 
r .. nte; Em Petn8.m~uco a. As" .. lllb.e.a _ portanto, Sr. ?l·esJdente. não poss::-
Legls.a,tlVa votou o ImpeU(:hmell~ con- ;,tl':bnir fiO GDvernador Mauro BOr- 1<'oi lid.a ontem a proclamação de 
tr.J. o ~~. M.guei Armes. Em ::::ier~p~ §:res tra;ção nem abandono de Últi-, S, EX,ar:- Port~to, qLl • .tn~O o Senador 
pe, l1. C~!llara E.sL:,dual. composta, na I ''ta hora, Fmb~ra da eEquerda, nãc Jw;cAelI~o ~ubltSC,hek fazw. aquela ad_ 
QU\1.. gnind.'~ malOl.~a, de con.ser,vad~- ! extt'€ma10. D'vetgia ideo~àgica- v~r,tenCla. lm~licJta e expr~ss~mente 
l'e;;, n<\0 oeclalOU wlpeachment ç~ntla. Ft'nte c{):;rente com sua.-s ldé as, do d!?,a ao Preslél~nte. da RepublIca.que 
o ~O'.~r!H.d.{J1' e acredi~o q~e ~h.IO ,o na-"<:-o 'SV9HQ3do Que o Chefe do Gn_1 nao e.$tQva SOlIdário com a ~lltl{~a 
far3. Oe ':iu.te que e. sJtua.;ao Jundi- T"=-na d3V.'1 sem ouvi.Ir, sem consuI- de, subve~sã~, ,com aquebra. da ~lerar. 
~a. e nem mais grave, porqu:z. o 81'. ti Ir< sem lhe comunicar. qy1a e ~lsclpl1t?a,. ~ se o P!661dente 
~~Lxa" VJI:.a estaya no exerclcl,o ple- O ~:lr Alo1/S:'o de Carvalho _ Per- as. Repllb~ic~ ~ns1St1a em nao retro~ 

Uns Rodrigu(~, cujo nome tomo a ti
berdade de lembra.r a --'1. Exa. 

O $r. Pac!re Cala:zans - - O nobre 
orador me permite um aparte? 

O SR, JO'\O AGRIPINO - po1B 
não, 

O Sr. padre Calazans - V. Ex$.. 
destacou o proceS3o revolucionário. 
Mas, a Naçflo não pode esquecer que 
ouve Um crescendo: [, vit-ória dos sar
gentos garantidos por lei, t.entada. no :lO de seü5 direltos con3tl uClonalS. . f' v' Exa. um aparte? ceder, se lllSlsha :!ll_lutar, recusan.-

8cJ. e",Ca a mformaç!i.o que quer . .:\ daI '11~ SR JOAO ACR1PINO POis do qu~quer COlUpO~lçao honrosa I:ar~ 
i V. Exa. ~ . a. Marinha de Guerra, e para. SI, e 

"O SR, JOAO AGRIPIN'O _ R'" I! nãO o. Pr, AJOY$io a,e Carvalh,o,- Pe::1- porque não precisava maís do apoio 
-) I do PSD para a revolução ou para o 

~L.IC-, ntêU nobfe COlega, como um..-t ,o. que V" ~xa. situou admIrave 11le:r.~ golpe que pret€ndera. 
mtOll1.13.çtto. Não quero dizer a Vo:; e a poslçao do G,overnador Ma~~{) HOje, não se pOOe queixar de que 
la Excelência que o Govêrno t(m;t.~ Ip;Drg~. ?~de~o." d.zer q~e S. E -' lhe tenha faltado apoio Ol! oolídarie
:á providências para lib'ertar O Se I g-:rc'll na -I-~rb1ta do Preslde:1te ;O~:; dade, 
ütor Governac!or de sergipe nem CJoll'art rhe o mom.ento el!l- qu d' O Sr. Padre Cala;;;ans _ Permite 
hlia a V, Ex~, que l'epI'€senLo o G·.J~ 311as idéilS e;;querdlsta~ nagonK~nii= V. Exa. um aparte? (Assentimento do 
iêrno p~rque não l'I;!pre "utC' Já ram acompanhar ... as ideHlS. F orador) _ Na mE!sma linha de pen
LCU'Uei "que não cOn p;;:are: que 1"''i1'" Qbjet~vo da ação do Governo e- sarnehto de V. Ex:a, estJo as dec)a. 
l,ao p:lftlc;p€i ?a RevoluçãO, nem W:J negls A 'Ihur Virgilia _ NãD apoia- rações qUe acabou de fa7cr O honrado 
ld::r do Governo, nem sequer f.a1 v r, J eiC~Presidente EuricO Dutra. Com tóda 
~n I??rn~ dJ. Maiq'ia, mas que v.,0--sa dOÔ Sr, Pedra Ludovico _ Pe!'m:te .1 grandeza caract9ristica de sua 1Jes~ 
~.tce"enc a cont,a com? meu .('.)fór- V E}:a. um apa:-te? soa., perms.neci.a no seu silêncio p.:>is 
o pl-ra uma mtercessao, ,a flm de O SR, JOAO. AGRIPINO _ Pois estava fora da vida politlc.a ia Brasil. 
\ue \) Sr. Governado~' seja l'cc~':.ldu- 'ndo Veio, no entanto, à Nação, 'patribtj
Ido ao cargO que a sotJeran .. a p. p:l- O· Sr. pedra Ludovico _ E' assun- camente, P3.ra. oferecer-lhe tun alto 
1r lhe asse6urou, . . _ to sôtJre O qLIaI .eu não queria falar documento. Era a palavra de .un JX-

Sr. Pres dente, eiS o que me .';JntO visto d:zer respeito aos vencido,;; e Ministro da Guerra, de um ex-Pre
I? devE'r de in~{Jl'mar ao S~nado .e a~l, príncipaln1ent~ ao Sr. João Goulart, si~~nte da R~públicR, de um grande 
~~dcr do' partIdo Ttabalh . .,ta Brasl- de quem o Governador Mauro 13~r~ mIlItaI' demonstl'ando a sua cOn!Üln
:I'·C. , • t' ges não era inimigo. Estava dele ça, a sua fé, nos destinos do nOSso 

Peço agora per!l11SSao ao F'J.t'~ld,) anl.-.3tado pelo mot>ivo a que V. SXJ. País. 
OeiaI Demo~l:átlco para ~azer ape- se referiu. Mas t~o logo chegou a O SR. JOAÓ AGRIPINO _ E' cer .. 
as uma analise sucmta soJ.:ne a e:;- Brasília Q Sr, Joao Goulart man· to, Sr, PreSidente, que não 'la1t.otu, 
'anheza do Líder do PTB a respei~ dou-o chamar declarando que iria um tambem, a palavra de advertênckt, de 
) da conduta de parlamentares pe,,· aviã.D buscá-lo, Sabia S Exa. p:.>r- conselho do eX-Presidente EUrico G11S
~d ttas, ttitamente, que o GovernadOr est·ava par Dutra, E qual seria o Presjdent.e 
S. EXa., .o Presidente da Repúbli· de armas na mão contra iHe, No en- da .flepÚbliCol, neste País, lue ":eixu-

11 caminhou na djre-ção populista, e tanto asim agiu, Q que sigD1flca que ria de levar em conta o ~tonl1ncia
a~ reformas, permitindo uma radl- o considerava e tinha certo respeito mento do ex-.s.oldaào, do. ex-Presiden 
3,lização excepcionalmente exagera- pejo Governa.dor Mauro Borges. ,te, do snencioso Marechal Eurico 09.8-
a e não ouviu Os parlamentares do. O SR., JOAO AG~IPINO - Re- par Dutra? 
5D e nem mesmo a muitos de seu gistro com alegria OS ~part.es dos no-
art'da que divergiam daquela orien bres Senadore.s~ AloYSlO de Carvalho Qualquer brüstMfro sabe que' o ex" 
lçãO," e Pedro LudoylCQ. . Pre,sidente da Repúblic.:o ~':ico GaS-
O Sr. Arthur Virgi1io - Vossa Ex- E' quem ad1a.n,t.'lr. Sr. Preê~;Jaen~e, par Dutra, aquêle gr,and: soidaail, ,11i.-
~Iência diz muito bem, E' uma ver- que a ('espon.sabll1dade do Partido So~ mais faria deCl'i:'.l'ações se não consi-
~de histórica. cial Democrãtico é mínIma ou nenhu,- dera.<>se da. maior grav1dade aquela. 

. ma !Y-l'rque, quando S, Exa., o Sr. hora, Portanto, era dever dI. 81', JOão 
0. SR, JOAO AGRIPINO _ - NilO Ptesidente da República, decidiu a Goulart aten,tar para a advertência, 
lV1U a nenhum deles e nao pediu crise da Marjnha de Guerra, encon~ Mas, Sr, Presidenre, uão lhe fal.ta
desã.o par~ aquêle p::o-gram.a; Cft- h'ando alguma cent-en.as de mal'Ínl1ei- ram outras advertência, outras houve 
inhOu sozmho por sua vontade 011 l'QS ou de fllzileiros rebe19dO$ contra de milital'\es, como a jO Marechal 
)r as'Sessoramento daqueles que lhe o Minist,ro daquele. arma, em têr:n1o'S Teixeira Lott, não públicas, m.'.s !::ltra,
'run ma's próximos. msultuosos, desrespeitosos e agres.si- vés de mensagem partlcular, 1 rivada., 
'De medo que, quando nOs últim')3 vos, S. Ex.a, Q f'residente re30lveu _Não faltaram ad,vertêncLts je Otr~ 
)ísódios reVOlucionários, faltou a demitir o Ministro. libertar .sem n~- tros companh2lros seus, de Govêrna 
'lidariedade de parlamentares do nhuma punição Os sublevados ma.I'l- d t b ') 
artido Social DemocráUco Ou" do nheiros e fuzileiros e noUlear p-:u'<l e e ou 1'os raSl eiro,s, Mas S. Exa., 
:t.rtido Trabalhista < Bras:leiro Cu de Ministro um OnciaI refonuado f.la o SI', Prf'..sidente da Repáblica foi sut
(~l'OS Partidos que compunham a Marinha, indicado por fórç-a.s estr;)- d.o a tódas e;as, c::rn o propi'Í-I;;.it(l '1?S
aioria governamen~al ,não tem ra~ nhas à Marinha, e para chefe do Es,· tmad~ 9.ue 50 pOdelll?,S entender .:amO 
o o Presidente da. República nem tado-Maior um Oficial que havla Sldo St;bVelslvo. CO~ o rIScO profundo. -
LideI' do Partido Traba.lhista :ara- conduzido nos braços do marinhf':i- am<la que, hG]e, deval!l~S fazer )us
eiro em incr:miná-l0, porque tam~ rOS sublevados; e mallti~()' J10 pôS~o tiça a S. El{3, e admitIr, q'!-e nao o 
m não foram êles ouvidos nem por de Comandante dos fuzileiros um Ofl- desejasse .. de levar o Ptus as ganjs 

Exa.., o Líder do Partido Tra-ba~ cia! que, da mesmOl forma, í'óra C~U'~ da Rússía Oll de Cuba. 

Bra.sil" o caw de São Paulo, o afas
talU~nto que sofreu o GJneral Amaury 
Kruel, atacado, n~l sua hanra, por um 
sargento e que não recebeu defesa. 
por parte do Presidente da Republi .. 
ca.; e, 8.ind.~, por Uma conversa. em 
Caçapava, cuja. gravação o General 
Amaury Krlle] lutou para c{Jnseguir e 
só a obteVE' 110S últimos jias. cha
mado '-t() Rio,( percebeu ;ue se, tratava. 
de Uma cl1.1da e rcto~'nou imediata .. 
ment:,. Vê V, Extl. que nO proc2SS0 
da- U .. \~E, dcs f'st'Jd(ln~es ' no de ::he. 
ii;S da .ain.j~c9tos comuni~ta.s. hou.ve 
um cre"cenjo, ga:'an~ido pelo próprio 
Preident-e ela FlrpúbaCJ.. até a última 
deSDl'd~.J..1, que cobriu de vergonha ~ 
Nação bras;)~jra - o caso do.'! mari .. 
nhrjros e luzJeiros navaIS. 

O SR, JOAO AGRIPINO - O de
pOlmen'o t~a~ido agora. ocorre-me em 
relação à tese que apresentamos, em 
Olbano à conduta dos parlam~nta.re& 
do Pal ído SOCial Democrático. , 

O Sr. Arthur Virgilio" -- V. Exa. 
me concede um aparte? 

O SR: ,JOAO AGRIPINO _ poiS 
não. 

O ~r. Arthur Viruilio _ Não dJs
c,utirel, hOje, essa questão de ~JUda. 
rtedaq(., oU não, do Partido Social 
~emo?rá.tko, Vamcs ter tempo para. 
discutIr ISSO, no futtlrO, Talvez qU~ll" ' 
d() s. troca excessiva de amabjJfdades, 
~ntre o PSlJ e a UDN, nãe seja tão 
mtensa QtlJ-nto lla tarde de hoje, OeI_ 
xo par-!t outra oportunjdade, QuerO 
jeclera q p o Sr. João Goulart aten
j&ndo meano às advel·têIicia.s sÔbre O 
qu~ p<?derla resulta.r da exploração do 
:P150dlO d:J? Juzileiros na vais, recUBa_ 
Hl da de'JlSaO prjmeha e' entrega.:ral 
o. pl"OOlemil ao nbvo Minlatro da Ma
rmha- para so]uCÜ):n..1r. Note-se bem: 
S. EX1I. ·ntrf>gru-;l 110 nôvo Mjni.stro 
da Marmha a SOlução do problema. •. 
itst.e de,!-l Jt solUÇão e. em face da re~ 
perCUSSao que achava ter esSa medida 
o Sr,. Joã::. Ooulart l'ecuou e mandotÍ 
Que !oSf5-c aberto mquél'ito })are apurar 
'!l.s devlda;~ :res.ponsabilidades, Gosta,. ... 
':'l.a que '\ to fica.'56e registrado 110 seu 
:;u:t..,urso. E:: deveria, então, ter mete ... 
~.do o 3Jl)(Jio do Sr, Juscelino Kubits ... 
{)~ek, bem como do Sr, Marechal E1..l.-' 
l'1Co Dllt~~. 

O SR, JOAO AGRIPINO _ Esc ... 
POlI ao SI', João Goulart o fato à.& 

;.r' 
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que, ,no Brasa. poucas acreditam nos 1 um direito seu, legítimo, pedi'u' .in.s": 
inquéritos. Só Lso! . C!ição. para falar como Líder ,de 

Sr. Pr2sidente. quel'O fals.r agora. Blc-co. E e".l· me encontro llg- segum .. 
particularmente ao meu comIY.:l.l1l1elro te.' Sltuação: faço parte da Maioria. 
de Casa e ao .neu aUligu Arthur vir-- a MaiOl'la fala contra meu Part~do e 
gmo. . I. eu nã~ tenho 1"OZ nesta. Casa; 

De certo, mél1 querido amigo. mUI.. QUfma apelar para. 'V. Exa .. ...nesta. 
t2s' \têzes haV€.€il,03 de discutir, de CirCUltEtâncla, pcUs' eU dev-eri~ .ser 
c'erto muitas v~.tes m:r2remas de di?'" considerado, agora, da Mal CIta. para 
lo-,,-"ar e mUÍto::t.'O. vezes baí'erem03 de ta.mb&m pc-d~l' dar a palavra de meu 
llO..s- atritar. . - Partido. '~.M"uíto bem).'-. 
~ero nunc~ lhe faltar ao respeit<l º SR .. PRESIDEl'\:"'T.E: :. 

e que; haja o que hLiUve!", entre nós . ~ 
doi-s nunca se qU2bre-a estima pessoal I R,eaLrp.en~e. _ü dt\;.açã,o dl:'sta pl'esi· 
que existe.. dêncía é dificil ne.s.te mom-ent.o. N.n_ 
., + '". _ • gUém inais do . que eu d~eja1:"la' atell~ 
.Q Sr. Ar~hU1' V!rg.ltO - Isso e te-I der ao'- ~pê10 de.. V. Exa. .. ~as. in-

CI.PfOCO, :. feliffil1en-te, o Be6.'l.ml!nta L'1:terno é 

feriu o Requerimento n~ 'ri"c;nc.jfói; I em que o Sr. sen-ado-r , 
Torres solicita. autorização para 
tictpu 'da Delegllçã.'O do 'Brasil à 
ferência. das Ne.ções Uni<l.as re'onid" I 
em Genebra. 

patsa---se' à 

ORDEM DO D!..~ 

Arthur Virgmo: 
WilSon Gonçalve. 
Joã.o Agripin~ .. 
JC:3flphat Mar1nb.o. 
Antõnb carfos. 
~anlel Krieger. _ (6). 

Q SR. JOAO AGP..rpL~O - QUel',? I expresso a. respeito do assunto. En
agor~ t.faiar a.o. m;:u ~lUl~O, f!~. se: I' tretanto, devo .dur uma e.Xf>,rícaç§.-o a 
patr>-o~a. que se! ~ e~pirtt"J PUbhc<J" V. Ex~ quanto ao faJo, da, ter sido 
qu~ro cí:m~r ,com ~. Ex;3., o ~enadol cedido a Vi!Z do SêItador Jetferson 
ArtllUl:. Virgl.!JO, nao Como ~ Líder .... de Aguial·. S. E:x:a. tllmbêm, não da.
G~O?erl'..()_ au c·Jmc c';:}11ç,?n~n,,2' de, oJO' ... -I ria dkeito -de falar neste; momento 
vemo,. ma's com,) brasllelro e comÇl pONue está !inda a hora do Expe. 
Se:qador ~enas; que/o- c":llta! com á. \ d!.ente na parte r&e!'vada .Ms ore.-
cOlfib~ao e.", com ~ PI:e2'f1g10 de. S .. dores: V. EXIl. terá d reito de f?1ar A discussão foi encernvda na SeS. 
Ex~, ,Pw;a. q~ _ nos lrmaJ?-eIDQg ~~ \ imeclia.tmnente a.pós a Ordem do são de 18 de març'J'. . 
sem mmspo.5lçoe-s p;;~o:as. ou pOl:tl- D a (Pai-a) _ 
c~ :;rem n~nl1um p.ar 1 anEmo; _ qu,€' Sõbre a mesa pB.l'erer qUl" Va. &er • . • t-d . • . li" I Em votaçao 
iI.1~ lrman~rr.LO.s tomados .p::l? S!n~t- j lido. Os S1's, Senadores que a-piovam (I 

menta de, C1YlSl4D e d,e alUor a Patrls, requer':mento, queira~ perman-ecer 
na~gr.andê e sut.1!me "D.l·efa de re.c.ons~ ~ E' lido o s·e;guir.te: sente-,dos (Pausa) 
trUir ·a Naçüo~ pugnando até conse- {) _ ., 
guie. pcl"", me,", demacràtic<l5, aS Parecer n 14. de 1964 E,tá apmvado. 
grmdes l'€f..:.t!ú.E\.~ de quo a Nação ca- React--cão tina! do PI'oieto d,e Será feita a tran~;:Ição pedi.h, 
reC2 e por que e-~p:;ra, 'ReSOluçuo n'i 43, de 1963", que PÕtr 

1:;' t1<U"a ~ q~e rn~ dil'ljo C S. Exa. . a ws as. '«-0 ·0,0 liovernO ao ES~ 
& t-ci pjr k~o q'\e p:.-1.i a. i)alav1'8, a o e na:s- Ge1·m.s- a O lCKl 
~e~~to óe e_ De.. dL~er" qu~ não Tems attvo -8, _nna i:larZa 
qUG!:.a diaio:'l-i. c3mi::;.o ou com o 'Ileu SoBral l'etxetra. Soares. 
Partido. . 

ll.a& qUfTa. S-:m. c dtá~ObO 02. S, Exa., 
1>:>1'$ (l .t .. 'riED.J C;):r1UCl <lz. e~:;np<e.;n-

- A comissão DL"8~D:r:t aPl'e.senLa., a 
se;ru!r, a redação f.na.1 do Pr{)jft--:J 
clil: fUs!:llução llV" 43, de la03, aprova
do: SÇ,.~ emendas. . 

Em votaç:1o. (pau~a) .. 

Os Srs. senadores que o aprovam. 
queiram permane~er sentado.s, (Pau· 
saL 

Aprovado. 
'O projeto ~l'á incluid? na. Ordem 

-dQ Dia da quarta sessao Oldinária 
que se seg\lil' à l1r~sente. 

A discussão foi encerrada na ·ses_ 
;ão. ordinária do dia 30· de março. 

Em votaçúo, (pausa). 

Os. Srs. Senadores que o aprovam, 
queiram permanecer ~ sentad-os. (Pau __ . 
sa). ' 

Aprovado. 

Será feita a transcrição pedida. 

di-scussão foi encerrada na s-es ... 
ordinária., dó -dia 3ü d~ mu.rç~: 

<--

r 

:;. sáo- .patr~óticu, 1"W_;;Que cnbnüo qm, se' 
nõ.,5 doiS, rus-ta C.:!a, nos €ntend~r~ 
mo.s~ Selt. mu:tc ftiCj.J. que to~os se en
tell!l;un. 

Indepsnd.en!& dDs pal'tid.cs 
perten']amcs e d"d lUtas que 
}Jl(j!j', podeffiQs c-:mst-~'uh' um 
B::!SlI P,3.r.a. o>; nM~~ ririOS, 
bem! Muito bem! P-a'm(Ls) 

S-e-na:lo Feàaal l'e~civ,e: 
Srs. Senad-oreg que o aiJi'ovam. _. 

Jt.lS:tauei!í·"n perm.anec'~ t.entad:...s. (Pau.~,: a que 
tl:lve- Artigo· ímico. E' pOst3 à di·,,?05i~ 

grande çiio do ,Ocvêrno do· :&.:.:.tado da M..na3 
lllluilo: Gerais, pelo praz.Q do um anQ e ~em 

venci::nentos, ncs t-ê::.:ü~o.s ào art. 2:~ 
'-da. R~solução ~(I ·6. de le60, a o!1-

cla! Legislativo. PL-R, Anna Maria. 
Sobral Teixe 'ra Soares, '}?em a palP Vra o. nobre. Se-nador JO

saphnt Marinho, na quftl~d0.de de Lí
dez: do B1t.co IndZpenG.<::nte. . 

• O- 8"3.. _ mSA?;::"':'T n:Á.:!!$o: --
SJ.la da ComiHão Diretora em 31 

de março .de 196';'.· _ Noyueírà (ta 

Gama - Dina.rte' Mariz - Adalber
to Sena - Joaquim parente - Gui~ 
do ll!onãin. 

O SR. PI:ES:!lENTll: 

;':;""",;F .' 

A diSzu~::10 roi encel'nda eríl 
ma,:·ço. 

E.::ta.. Ct:n voh1ç§.':) o parece]:. da 01-
missão d~ Constituição e Justiça pela 
inc·::nu:timc:onalidade. 

OS senhore5 Senad:res que o apTO" 
vam, queiram cgnser-va.r-se sentados. 
(Pausa) . 

Aprovado. 
·.0 projeto 

qUiva:do. , 
es'tã- r~jÊüt;ado e será· ar" 

(C01?z.o Líder do BlOco Independen_ 
ter'- S1". "Presi-dente, sa v. Ex<3. :pe-r~ 
mitlr, estarei de aCÓTM em que taba 
en;. primeiro lugar o nobr-e senador 
Wilson Go.pç~h'es. de ~~~j~llg~:t:â~: -tituição e 

Vai Ser lida requerimento de dis~ cionaUdaàe; de-
'pEnsa de pUibUcaçáo. municações e Obras 

O S;R, l"P.Ei!I!!EN'!.'E.: "Q' 1''''- - ~..:1' .,1 la. "ejeiçfio, e ele Finanças, 
• • , '-"" !'-W e ap~av-<\.U.o o segwnte: rejeição. 
I~eliz!llente. não· passo at.ellqer ao ' . . o ' 

pe41do <lo V. Exa .• nos têml0s eml· Requerimento 11- 52. da 1954 Há requerimento de retirada do 
que-foi formu1ado. B:Jm-~\te depoi3. da I .. pr-ojeto, lido em sessão de 30 de 
qrdem do DUt. que espero seja breve, Nas tênnos a,0.5. al'tlgos 21;. letra mai"P: 
poderei dar a -pala-vra ao nobre Se~ \p, e 315,.> do Regllllent,,? Ir:.te.no. ' re- , 
nac;or WUscn Gonçalves,. já ue S. quer~ d,spensa qe pUbhcaç~ paTa a Em votaçé.o o~ re':luerimento •. 
Ex.~." não é· Líder de Bloco, deQ. MaiO.. tme.sha.t~ 'di.scussao !3' vQtaç?o da r~.. Os. Sl'S .. Senaà-ores que o aprovam, 
.tia.<.ou da Minoria... Só por esta râzãó. ~!Ç~~, ~~a11~~·. P'xoJetc de Resoluçao qu;;;;.ali;: permanecer .sentad?s ... (Pau .. 

;0' g.R, WILSON GONCA.LVES~· Sa.la- _das S~Eões, em. < 2 de abril projeto será. retirado de 'tramita .. 
Sr. Presidénte, peço a palavra r éJ.-3. de 1964:.- -:... GUldo Jl.-!ondl1t. e arquiva.do. . 

ordelU.· ~ O SR .. PRESIDENTE:. Esgotada à/ nmtéria da órd~111: do 
.& SR. PRESInENTE: Tendo, em. Vista. a. d2liberação do' Os 8.1'5. Senadol'~ que dia. . S d . 

, 1 ' Plenário. < pSe3a-ae imediatamente á RequeTll11ent.o, queuapt Tem a palavra o u(lbre . ena JJr 
Com a., palaV"~. ?~.a ordem, o Se~ du:cussão da redação tinal. s:entadüs. (Pausa)., ' ç:onca1ves . 

G
ct.OI! WI1:QU. 9-Ilça.Ves. , Elm ,discU&.'ião- a l'ed!J..;!ão f'na1: Aprovado. 6:(h"iÇALVES. 
ft SR, WILSON GONÇALVES: 1 constante tio Parecer n" 14, de 19ü4. 
_ . _ Nã:o havend.o quem qu-eira usar da O projeto figurará na Ordem do do orador) - Senhor 

(pela O!'dem - Sem 7"emsao do p.alavra, encernU'el a dLSc'..lSlSâo da. quarta 5e.s~ã.:Jo õrdin~ia, que .se nobres Srs. Senadores, 
OflaÇor) -:. Sr .. Pres,u-en~e!, é real-I (Pausa) gu-e à. pl'ese-n~e: ' não I!ra meu desej-o, não 
me.p.te dlfu:ll minha. }lO~Q, n~sta Está enceno:da.. gravidade· dos ac.onteci-, 
hor~ reconlIec~o que;, como Lld~r Em 'Vota-Ção. últimos dias, USar da pa-
eventuaJ. do Partido Socla.l ~mOCl"a.. sessão de hoje para te~er 
t1cQ; ou mesmo se O: fôsse em c-at~-I Os Senhores Senadores que apro- ~-;;:;::;:; F;;,a;~q;~ê;: comentãl'í:os. a respeito da 
,ter-,-efeth'o: z:ão tenho- dtreito a ta- V!Ull ° ~arecer queiram permanecer ·no.cL-Onal. Talvez até m.e 
~al' - Vrefel'encl-a.lmente. sen~-d<lo§ ('pausa). . .... : ... ; .... , . . con.stl'angimento s.bordl\r 

~Pui à Mesa" e, com a aquiescência F8ta- B:?!ov-ado. O projeto vai à tema3, face à minha. 
f! boa vontade l"...abituais do nobre '.romulgaçao. e QolHica,. -no exame 
Se~or Ncg:'Jeira às.. GanIa:. ~co~~._ ..;' O Sito PRESIDENTE: e dos acon,tecimentos. 
gm ... que me fóss.e eCO: da a 1l1SCr~~ - iniciar esta ligei.. 
do no'or,e Senador Jéfferson de Agu . De aCôtcto' com. as a.trlbuiçÕ€s que nobre Se~ 
Postetionnente a &>re, o no'b:r:e lhe confere o· Art. 20 A, do Regjn1en- lhe diga, 
naitor J~apha.t MaXinho. utilizando to, lnt4iEo. a. C.oIÇ.i3São Dlretgia de- e sem q~ai-



Sexta-feira 3 OlARIO IilO CONORESSO NACIONAL (Seção 11) Abril d.e 1964 703 

quer al'ttlic1&lismo de minha. parte, para d-efender a nllnha. terra e os! nndor Arthur Vll'gilio fa.{-'It cair. em teava a nossa. divergência em face 
que não só em relação a. S. Exa.., postrJJ.ooos do Partido qu elnt;egl'o. I tôdn. a extensão e proluntlidade. a. dos processos com OS quais a.té mes- i 
como em respeito a. qualquer outr<l O Sr. Arthur 'VirgUia - peonnjte ,.sue. ira contra o Partid'O SOcial De_ mo o ParUdo 'ITaOalhisttt BrasileirO i 
Congressista'l nós do partldo Social V. EXa. um aparte? I mOCn'l.i..lco. proC"ll'ei , n~ 1 mires de não estaria de. aCÔTdo, se puctess~ 
Democrático estamos atentos na de. O SE. W.ILSON GONÇALVES - mil~has pou-cas l!osslbllídades int.elec- contr.olar () sr, pres;del1te da Repú· 
tesa das prerrogatívas parlalllenta- Pois não, tualS lNão apotado) , d-efender I11t~ blica. àquele tempo. '. I 
res. Se S. Efc.a. oU qualquer outro O sr. AT~hur VirUmo _ Interrompo nha. agrell1iação, mas' sem. UClttur () Bft~tava. () silêncio que !Je fazia. 
colega sofrer na sua ação qualquer V. Ex.a.. para declarar que nt:o ha... ct', Jcao Goulart. sentir nesta Casa., a falta de entu .. 
restriçoo do Poder Público, e$tare~ via necessida-de d-e-ssa. exPlicação, O Sr, Ruy Carneiro - V. Exa. é, s1aSmo na. de.fesa de certas teses, p.a .. 
mos ao seu lado para. reivindicar com Não fiz, nem !e..r18 nenhuma alusã-o como sempre, brilh:lute. ra. se verifca.r que o PTB, COlll ():. 
entusia.s.mQ e empenho que essas res.. pessoal a V. Exa.. Nem o faria, i'e- o SR. WILSON GONÇALVES - qual temo~ ligaçã·o a!etlva, não cOn
trições desapareçam e se restabeleça. pito, porque V. E;xa. é, de fa.to, um Multo ol:)rigaoo a V. lt.'.:a. cordava, a:r4Vés dQs seus elementos 
a plenitude d oexercício do seu man... homem dIg.no, confOrme em. di..c;se. O· SR, WILSON UOl\ÇALV'E:S _ de maior projeçâ-o e de mais desta,.. 
dato. O $. WI~N GONÇALVES _ Em vãrias oportunIdades ttH~hlrlS qUe nesta. Casa, COJU a série de atos 

Creio que a minha. demo:ra 110 Se~ Ohrigad.o à V, Exa. en~io de dizer netta V:l~'a q1.>:€" o praticadc.s pela entourage que se 
nado por êste.s meses já,. deve t·er ' O Sr. Arthvr Virgílio _ Fiz aJu~ apco do Pal'li do Sot.l::l1 lJ~:..~:.~::r.iti- formou e que, Por seu intermédío. 
dado a cada um dos" meUS ilustres são ao partido, de V. Exa. Não in. cO, COlhO de Qua:q~cl' Pa~ 000 no quase desfigurava. a per.)Qnal1dade 
pares o sentido da minha atuação d'ÍlV:tjuali2;e~ a.bsolutamente, Conhe_ mund!J em reguue dell1~cr;iCc" n~o do sr, Joí~Q Goulart. 
na vida parlamental'" e na vida P()1f .. Co a e..tuaç.ao de V;. Exa, e não oo~ p:odena ser absoluto, CO:>tno q:l<: signi- creio desnc-cessário. Sr. Pre5idênte. 
tlca. Sínto.me, sem falsa modésti.-l, meterIa .injustiça. Portant.o, é ab- hC.l1ndo o. d.espojJ.mento de s·J.a pró- alongar-m~' nestas con.s1derações .. 
eom autoridade moral para dizer que 201utalnente de.sneceEsárja a eX'p!ica~ pna ool1íhçao de Po.rU:Io, Sl\i';]\lg .. d.;) Te~o CCllSc."ência. tra.nquila, pOIS 
não costwno cortejar governos e Cão de V. Exa. ao Senado. . serv;lr.lente a q;r.t!qller G'::\-":.m..J. crelo que alunos, _ não digo oom. a 
muito menos atacar aQuêles que por 9 S:R-. WILSON GONÇALVES _ Trnll~mo.s a nos:;:a. c-:racl.e~'íSi.ca, C perfel~ao, porque os. Partidos po1itl~ r,. 
efejto do seu próprio destino ou -dos Nao d1s.se que V. Exa. fique acu.sa~ há pOljCO tempc a .t.?b n:~Jl1OS squj cos n~.() são Ilerfeltc.s, resultante" '1 
fatos humanos, foram apeados do - à 'nh N m " ct " I que sa i o t' ~ , 'n.'"Ider e se sentem hoje numa situa~ çao fil a pessoa, Mas sinto q'le E' pOr lSSo, 01Xn.mQs ue runp:"!1"ar o t a c n 1119,"encIa human'1 • 
.1'"" preciso di.Eer tmmbún que carre;;p e njm,ar o (l.;)vêrno c..'J Sr. J,Jão c"Om a cOl'reção poUt;ica que os ho-
Ção inferlorizada. tr" ô I o G I t ã f~ men ~~ Talvez pela. minha discreta distân- com 'go um pa. lln n -o moral, que Q-U a..r . se n o oo.·e e"~'~ ajud.l ~ s possam L.oÇl' no lnOstl'ar a nC'lS-
eia do Palácio do Planalto, a ausên- pr~ur? defender, Longe de mim jq::Je, hOi,e,. é lançada à cCnta dê nos- sa ~ond.l.lta e nãu ne-ga-ndo o nO.<;so 
eis. completa em relação ao Palácio a&nb~lr, a V. Exa,; a Quem sempre 50.demel'.to, talvez; a situaçfl.ó q:lt! se ap,olo, toda ~ v.ez que I?-0s p!l'rec a ('m 
da Alvorada, com uma exceção a 15 l'eSpeltel.e a. cUja inteligência. sem· venflcou ~nt.em se t fe$e nncec.pa.. f;avor da Patna, do rntel'e,s,'ie cCle-
de março, e o desconhecimento 00_ pre rendi homens.a:ens, uma. injúria do de mUlto. Qua:.ndo da renúncia t.\'t). 
tal do contôrto que possa existir na de taJ natureza na mesma fessão em IdQ Sr, Jánio Quadros tôd!1ls as fôl·.. Quero, agora, tratar, em Ilgeíra'1 
Granja. do Torto, sempre nutri, em que V. E.xa. falou. Quero sim mcs- ças democrátjcas do pais. tende a palavras, do at.o praticado pelo Pre_ 
carátelf peSôoal, uma simpatia pelo trar que também ~ e.s:ou informado frent.e o pnrtido Soctâl DemOcl'át1co sidente Moura Andrade, na se::são da. 
Senhor João GoUlart, sem que, até de princípios: mo.raJs, que conta. com 1 -q-niáo D~ocrática Nac onal, o par: madr~gada, de hOJe. , 
hoje, lhe tenha feito tun pedido ee- fôrças e condições para faJar, sem I tIdo SocIal -Progre.sslsta, enfim, to- serl_2 insmcero e falhar' a à. mmha 
quer, em meu favor, ou de amlgvs que isso envolva, nem de ]on'""e a. do.s Os Partidos dem()CráticQ.S se rcu~ vocnçao de demOcrata se examInas ... 
meus.' exp:es.são de uma condut.a meno~ ~o~ níram para dizer aos .M1Ilistros Mi... se a. série de fatos reveluc:onários co-

Tivemos OpOrtunidade de tDzel'_bre doe V. ~x. lit::tres qUe a Naçã-o braSileira exi"'J:t n:o ,~e fõssem .emanação do própriO 
campanha. pulitica na minha terra, O -Sr, JOsé FeZiclano _ Permlte a .PQ3.S"e do Sr. João Goulart. '" drreIto, M~s, foi realmente um fato. 
em vários setôres do território cea~ V. EXa, 'J;m aparte? .tste gesto. contra a nO..ssB- coerên~ na su:: m~'s expressiva material1da_ 
rense. Sempre recebi, nas raras vê- O SR, WILSON GONÇALVES _ cia. e o pl'O}:lóSir.o de serv.iT ao Bras 1 de, Nao, ~lnhamcs qUalquer fôrç.;l. 
ZM em que me encontrei com sua Pois não. e a Democrn.cia, mas não c'origa q:l3 pa.ra. eVlta-lo, nem para provocá-lu 
Excelência, tratamento ameno e aco- O $r, JOSé Felicaino _ Não vejo estivÉlSSemcs amarrado3 definitiva.. pratlcamcs Qualquer ato capaz de 
lhed-or. mas tive a hombridade e a rnzâo major para a conct-enaçã<l a-o i mente, para penetrar nas t>rOfun~ de:smerC~E~r nossa. conduta nesta CJ.
.sensatez de guardaI' a minha posi- a..po~o q"!J.e o PSD, atra .... és das Casas Ciezas do oceano do caOs da anarqUia .'ia, SentllnO-n03, todos,_ coaRidC:; nes

'}:içoo' de reIativa independência., por_ Leglsla.tlvas, deu ao Govêrno do pre- Há POUcO. quando se requereu a ta se!llnna, A: apreensao de nOEsas 
que nem sempl'e pude concordar com ~dente JOã.o GauIal't, me1'3mo porque transcrição do d scurso do ex-Presj~ fan;íha!i era. lm€n.sa. Curioso é que 
certas orientações do seu Govêrno, eMe apOlO não a.pareceu depoís que dente, pronunciadc no Comicio de 13 fauuln?s parte do Govérno lllas des .. 

d o preSidente estava eleito O Pres..l de março pect. a palavra para em ccnhecIar_1~ Como o Govêl'no e.starü 
Digo.o com maIs Qutorida e am-da, dente João Goulart foi ° Vice-Presis: nOnle de 'meu P2.rtido e tl3 aUEênCia a~inC!o" :~em recebiamo3 as caríCiQS 

pGrque. em agôsto de 1961, não ten- dente que o P. S. D, !:).J'>nl"O" em ~~_ de. noo:~o Líder, dizer que, a1'>esar da.> do apo~o do G-ovêrno para tranqu,li-
do o Govexmdor do meu Estado po- d """".t'v '" iN d - ~ dade p ~ II As h ~*, 
dido ir à. fa..·llosa reunião dos gover- ~ ~ sun.s secções e-.~taduajs, Con- lve1:gencias de \'ári~ pontas daque- e<: .. O , , ~ossas eSIU!çoe.s, 
nadores, que se realizou no R:o de ti' bUIU com o seu esfôrç-o e trabalho le d:scurso, nó.3 conc.ordávamos c.om as nOO83.'1 pre.ccup::tçOE3 e Bs de nos 4 

Jane 1'0, para evitar, atl.'a.vés de eu... para eleição de.s':.a ca.n-dldatura. De a sua tr~I1Sér.ção nos An,'lM. eretO S~ ... famíllas, daqueles que cCmt:t::.r~.'l1 
maneIra Que nao vejo como acusar I que andeI certo. porque dOCllr.lentos () erro de vir morar em Brasf'l:l, 

tendimentos, o hiato democrátJco o P. S, D p~!o fato de m.ver apoia COmo ês2e devem ccns~ax dro nossos eram muitA> gra.EIdes. Nln3"u~m pod:a 
que os militares de então desejavam do o Go .... êruQ do eX~Prt:sid€nte JOã~ P~nais. para quo se pcsea fazer a hisM ':31: ~aq!~l, a nao ser num aVião de 
fazer, fui eu quem saiu do Ceará GQulart. tól'ia da n-ossa époc.n, fat-Ol, n~nguém, nem me~lO o Se ... 
para ser pl"êso, segundo aoS informa· ~ C':. ~ '"' I De modo que, Sr, Presidente, h5 n.lélor Pedro Lll:<!ovico, para ir a') 
~5es que tinh.1 o Sccretál'io de se- O SR. WIL ... ON GONÇA.J;NES _ dois dias, tlve c.pOl'tun:dade, m:.ni- seu I!:st2do, GOlR~. 
{'"uranC:l do In€'J Ettado, p:lra pU6"- 0t aparte ~e~ V,. Exa, é. tn"'.l.ltO C,"Ol'- ~ restando-me sôbre ::I. cr:'')e q.ue lavra. ~ral!l0:~ do Governo" da ~!:,in!3, 
m:.r p;'-la. pc~~e <10 Pre~!.dente JoãQ u~o e eVlde~C:la; a legltirl1lda.d.e da 'va, em todo o terr.tório naciOncl d.e que amda. falou de nos, que .ü u'i. 
Goulart. I 61w:uça part.~fL;na . que nos fazia dar o sentido e a p:llavra do no."Sô(' I~~ ã.e ~a 'p:err06at~va re:',.illlent.1l 

'Il~:vrz nê.::t-e senti.mente ]>C6~:):.1, ap01ar a admlD!St.raça.o do Pr~ den- partido no CR20. O':s:se, fl~to ê 00:0 pala. _no.> CZ:ltIca!, ,de:y.·1ndc-n~J em 
J1a.s~ldo i.ê.~f' convivio de pcuc-c.s d;a~ ~ t?ão> GOU~Rrt, alto p:~óslto de .sm que não estáv.amcs d;!ndo ajuda. si.liullcao. de .mfe:rlDr1dnde, Se somns 
numa campanha qu.e já vai l.Onge r~ 1 ao Governo e à Naçao. E:;távamos salientando a nCaso. àtitu- amda Maiona. - admitamos a .f1c~ 
n.o t~m.:p.o, tenh::t. _ e não sei ses NQ;mUtn de n~. pOderã, c~e,&ar ao de, O m€tl d.:scursO

f 
nfi.o Obstante n ção - I) certo é qUe deveria ter sido 

n:.<: .... o :ne cabe culpa _ Um:tes a ruI... ex.~g,;:2~ d~ .Rdnutir ~ eXlatencia de humilda.de da sua proced':ncia, pode~ a ~e~.ld~ do tempo do Uder da 
nh:l d~vergência 'doutrinária, co.re.:~.onar1Q~ que nao corespolldam ria., talvez, servir de con'jelho ti me-' MalCr.a. para o PTB e a outra meta~ 

ao .tll~e~ mOla1 de nooas legendas ditação e ~, seren d.:H\~ de S Exa de para o PSD, 
Sr. P;ec:i<Iente, nã.o vim para esta part dax1as, mas não acho. jus/;Q, po.r ,~slm a:;:imo3 não prr;:, hoje, '.serm<Js Sç:mos, e ~ tr ~ t a n to, to1er~te~; 

Oasa impelido pt'!lo dinheiro, nem ?U~~o .lado. qUe1 d~ fatos ~.sowdos .se levaoc,s ao pelourinho da op'::.lião pú- somos comp~eens.vas. E a tolel'ancla. 
lK'lo suborno. m!ila ·uma cvnç .. usuo genérlca e se le- 1:11ca cc..'UO inCo.rrctos, p;c;çdem<Y- c. compr~ns«.o do PSD fazem desabar 

Vim p:;!o V"ot'l ccnsc!ente do povo van.t~ um labeu contr;;t um pal';l<l.O ~":"ret.<:.n1en~e, q'~a:".-éI,CJ ::.c f:r7ia n-::!c~'j~ sobre Sl as ltas dnQlle~e.s: que não nos 
da minha terra., E sinto que pre ... mPOlttrco qUe po~e ter tldo err05. co- [1,10. ;em at.Jq'lM. A!Or .. t.ávam{)<o> COillpl'eendem bem. 
c;.so salientar a.<;pe::!:tos da. m'nha o ~cs os ~m, mas Que 'p~ui r:c., HIn"tes d'l 1H('1!1Ch;le q:J.e CZl'8.C- Nuo .n<ls desviaremos, porém, da 
personalidJ43 in'formando que a di- ~ea_i;?l~a asslnalada de &eX-V1ÇOO à I t.er!z3m o.s 110~·() p:{,'m:ncbm~nw:, ncs,:;a, lmha de seremdac.e, &tamas, 
ferença de votos entre mim e o ou.. Sl~ .d<-d~. ~ ~ (:;. p(Jn~o3" dos (fé<,?:': c:;-el"'JJ.:no.' 1hOje, aqUi. com os me.!mos propO.'S.;:03 
tro.oomp::l.llheiro que represent.a. o ar'c Presldf'n e. ~m nao p;de!13 ne.- B::i'::ta cita o r::...so G:: rt!'orrr.a C~~'<\. de Qn~e:; dos ultimes ocont..:clIúcnVJ€. 
meu Estado nes.ta Ca~a, em decaI' ... ~áJ.';~ :? contrá/H>, tenho. afll'm~do j ria. S" S E~a.. n Pr;:Z!':';;>nt.c Joã~ Ntb queremos fazer dest.a C:u~l. um 
:Hci:ofos: *:~i;~,S ;;~~tó, éa~for1~ mo~ G~?ê-l'~es~~ c~sa" c]".l.e apo.a. f Gculal't deReja.:se nasço opo.o lnc~m., e~peláculo de diverg,~n.c.ias. de simy:cs . , 
C!ade para falar e jamaJs lU'eltarel GOula.~t 'a~tes °d o e' r~, de~te ,~OãQ . didO!1'.t ~ ... s.fa;.~tr..(b ru pes-,sed:·:;- arroube 1 (·rlbt:a.Íc.ic5, Con .... :(.;i..>:1QS II 
~m que dê a respasta neeessá:l'ia e te, como bem o ~is.~l lC~ .. ':~ en_1 ~as àil.·~ y,,~{ç6e~ qUf: cc Ipv"'m _n'1 todos, 1, fim d: que, seja.m fj<lJ~S 
il1fedlata, Qualqne~ restrição que se do..r José Fel1ciu.n.o. Eiu n ;,,,~ .€'na.~ .,eu Governo.. nc mo~e~to em q.ue ~e-Ifarem :1.5 suas c{J1'es pa:-tH]üriD,.f., .se 
levante- a respe to da minha Cond"lta, o m-eu voto e tod ~ m ..... :ulO d.~l cusaMas apo:oã Em',noa CO'1.~tJtuC!o,. llnttm.!l. nós p.ua, at>roveitnnC!o g.ra ... 
O patrimôniO que POssuo e que me glonâôQs no ce'-r~~ ~lze~= CO:r.'e'·

1 

~11 d01 PartIdo 'Tra)[~lbJ$ta Drns;lei .. I Vldade jos fatos de onLem, rc:.u-flnncs 
trouxe a esta, Casa. e qUe nem li con~ mo., para que S, Exu. loo.s: \H.~ .0 ~ce ta pO!' S. Exa, tr:o..";.303 esfcrços. Num LratnJho coti-
d,"ça'o de gove'-l".<.ta qu, a mw"'~', à" presidente da R~úbll"ca Alé c ... ..: Ela. do temperamento de [3. ~a. c .. ano, m.sa.no., em favor da cQ.nS..1U."' 

u - ~ o.:> .... .;.... m u.v cOnccrdar com as nOssa.:; d'vergen~ _ [ . . 
vêzes é caminho para o élTO, até m~is, Ilr~il=;quel alguns instantes da I cias. E acatav:lw!)."; oorque s:lbta que dlçao (~a democracN. 5~ da r'!filIZQr·'O 
hoje me fez trIlhar êsse mesmo ca~ ~lllnl;L!l l.berda.de para. leval' àquela dávan1Q<; apOIo co~ciente, super!<l1"", ,MS ,:e.orm{Js como U1str~en-:.o da 
minho, _ teUnlao dos Go"lernad-ores a palavra sem a.bdicação d8s nossas próprias j)em~eslar, e, do desenvolvmlcnt..:l do, 

Queria fazer es.::ns decla.rações do. Govêrno do ceará, a favor da nrerl'og'atlvas, povo b:asllelro. , _ 
~a. .que o nobre se!lador Arlhur PO.s.'l"~ do Sr. João Goulart. '. I O Lfder do PartJdo Soeia';. nem')- este I) nosso propósIto, Nr..o acredJ· 
Vlr~iho, sem dúvida brlJ.!tante e des- Na.., seria eu. Sr. PreSIdente. Que, crâ~i<':O, na Câmara Federal, _ cO- ~ que o .aprofundamento. d.',s :lDs,.:-as 
temIdo u'ibtmo que ã, smta também I por ter .sldo $. Exa, forçado a d-el~ mo bem salientou o nobre senador drvel'gênc'las, mesmo nascldas de um 
que, sem ser amigo da dema.gogIa e x.ar o Govêrno, em ta.ee d<>s aconte~1 AIOY:'iio de Carvalho _ muito a.nte15 recalque na.tUral e hUlU(J,no, pessa. 
não o-b$tante ser manso no trato e C~11lentoo graves que se desenrola.ram doSo acont.ecimentos de ontem, emJ. contrlbl!ir para o b:>m-estar da ~flçâo. 
na. eonduta., tenho o costume de en-I em tôd·a. a Nat;;ã.o, que vte.sze hoje tlu prClntlnC'aMl!ntc claro, incisif"",) ~ pren~o ('1u(' o s~n"r1o <;atba '1ue. 
trenta.r d;/jculda.de3 e estou aqui a..cusâ-lo, Mesmo que • nobre Se~ positiVO a: "O GLObO". Nêle se pae' antes a.protundarmcx; nossas dlver ... 
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&ênc.as, devemo:;, o mais depressa. 
'pc;.5..S:.~t>._) C\';l~.rl1.lit:'l' ti. dernOC!'i\C.a no 
~\.,;~, j'e.JU~dlJlc=r v plenituae da.s 
lll::it,,<U,ç/J'~s n~(; ,jUHS t adot.aI' cond1.i" 
ta (}ue .. f)\Js .( (;ly)qJ.;t' üem aho -pJ:UJJ.l.~ 
i ':-_fUEüO publica. 

K,.tC o no:::::,o d<2vcr pf-otriótico. NilO 
e,~:l:.ü.;mc.;i aqueles que foram al}ea .. 
cio.:; (ia Governo; não· ataçaremo*, 
89u.õ!l~S que, em olltros tempos, foram 
lt!!j300S.d0 podér. Se vamÚiS &0 
tx~me aos tutos anteriores e doo 
gorpcs à legalidade, talvez concltutlTIos 
qlle -a Repúbl:ca não tenha do gue se 
lJUE',XaJ', pO:'que t':anbén\ ela toi um 
go.p~ na ;~gaIidade da MonarqUia. ' 

br. Presldente, havia um fato um 
fl:l..!'J palpávN qu~ .só pOdel'i~ 1)er 
~ontesüldo por oUlro fato: a aill>êncI6 
1l"n:g'.lar Co Presidente João Goulart, 
mlR du:ls capit~is que s~n'em de sed~ 
de q~\'étno, A se'de jurídica é ~m 
Br<l~llla, mas admitamos _ &empte 
fi. í:o;~,anc::-l do PSD ... _ que a sede 
til.m~~m ,va até a Guanabara. Sua 
E'Xce"lt'UCla au .'lC encontrava. Não sei 
pr:r que moüvo, pois de nada fui 
mfonll.ado, apes<3.l' de fazer parte da 
~faiOl'ia - não sei por que Sua Bxce .. 
lcnCla vei{? de lá para Brasília; não 
tl!ve de nos uma pal·a vra Que repre
sentasse sequer um des.aprêço pe.<;.soal· 
e d~poi.s, saiu do Distrito Federal 
paro mim, inespCl'fdamente. em face 
de luna p~'o'!la,m~:âo qll~ ouvi na. 
1'V-Rád:o Naci-Jn.:l! oe 'Bmsilia, 

t. Pen:.ei que sc iria. fOrmar aqui o 
,centro <;';l reação do Gov-êrno As 
fõrr:;~.s qre BC levantaram COl1tJ:a êle, 
M[l,s, Qllando cheguei ao .Senado à 
noüe, após ouvir, pelo rádio. 'llm 
1'C:cuto:: qUI! fa:·.wa cem entusiaslflO. 
d·.UlJn a Lmpre::.sn.o de que tudn esta
W:l, terminado, recebo, com ~urpl·~Q. 
a notíc~a ílf.' qUi! ·S. E.. .. w. o Sr, Pre~ 
~fc1211te da Repúblka, havia viajado. 
Entto. h8. ... ::.::! um fato mar'e!'ial: o dn. 
(\·:!,{'onc'a. Ni\o Pl'eci~-:tlllOS examInar 

~~I ~~e i~ãt~ é n;;alL~~~.il~h~:l::l~~ 
F. qll8.l1lOS fales não (',co:lt!;cem 
llJf.'5,:-no ao iU'repl0 da LeH 

O Conb"f,S'<"o não (:i;.egolt oa deliõJe.ra!, 
porfJU8 nada h-wla E"ôbre que àelibe .. 
t'.'l.i.". Só \:'1Uü l'espo.sta poderia contra .. 
dltlH' Co DJ~rnl'.:.ção di) PrC!:ide!1te 
Mou'(a Andt'ade, de qu~ o Sr. João 
Gvulal'~ Be auseIlt·31"a do P,~í."l;: qw." 
S, fi;x:l. aparece.s1ie em "Brasilia. Ai 
estar'a 3. contrndlção "re-al e o fnto 
n50 sel'ia vel"dadeh'o, Enqt.:.G.nto ist-o, 
nio pl)d~am.os '.ldm\Ur que Su.'1. 8X'·::e .. 
l~nc:a dr.qui p.uni!:õ.<:e ter so1ido, Não 
.s~t em que com~:çõe.J, 

o, pr6nrio ofício 00 senhor Darci 
Wh?lW e um G.e.srespeito à ConsU ... 
tuiçâu. Não é o Chete da Ca.'>Q Civil 
quem as"ina. meni:(lgem ao Cc:..1gre::so 
Nac1or.'31. Se o Srnhor João Goulart 
~ntenóia ncc!;!s.s{i.rüt aqHela cOlounlca
ÇãD -' e não o era.. se S. Exa. la para 
território nt>,~ionul - "PVl' que não a 
M!;ir.:ou? Cab~ aq~ü outra indag~,.!:;.ào: 
s~rá que, àquela hora. o t:hefe da 

'C:l:;1l Civil ainda. interpreto,"lra o· 
trel'da.d~i1'o pensamento do DI. Joã-o 
Gaula1't? 

Senhor presWenle, -"S6 um· fQto pois 
_ a "pt"esell~1.l dêle _ pGde1a ~ontil'a
<iit:l.r a afirntação do presld1ente 
Moum Andra.de. 

O Sr. Eurico Rezende - Perm1te 
V. l!..:a. um aparte? 
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exame frio e 6. sêco, uma. el'osãQi 
no. norma constitucional. Mas, há. 
também o conceito de ausência, ~te, 
d1Zem 03 trc!ttaclistas, nâQ é tner<l.Ulen
u: geográfiCO. Uma pessotl, por 
exemPlO, pOde estar viva e ber de .. 
Ch11Uda. ausente, nos têrmoo do Códi .. 
go Civil; pode b.t'! dcClartlda morta. 
e, aí, a figura ~ria a de. n usen::ía. 
HDuve ausência, realment.e, <19. pude 
do Presidente João Goulul'L Ele se 
r1.tlsentou, integralmente, do comando 
das suas atrl-buíç6es governamentais; 
ou melht>r, as circunstâncias o força. 
raln. t\ a.usentar-fie da liderança gover .. 
namental do. ·PaIs. l'~rente a ê~e:!> 
acontecImentos 01.1 a essas c:rcunstân
ela, o Congresso dec1diU. Vã o Senüor 
João Goulart para o Supremo 'Tribu-
n.al Federal. como foi, o Sr. Carlos 
Luz, que () ac6rdê.o, ]J(>r ce.rto, se:à 
~p:>:s litter!s, o mesmo. mudand.o~se, 
(l,pell.Mi. os nomes, ~'i datas e M 
épocas. De modo que há precedente 
registrado na gi.stória, AtruV'és dél;Se 
precedente. com base l1e.5se pre'~eden
LC, podemos formulnr um desafio no 
s\;:uüdo de que sejA atirada a primeiro. 
pedra, "Em eMa. de enfOl'oo.d'ó não 
,$e deve. falar de corda". 

O SR. WILSON GONÇALVES -
Agradeço O aparte de V. Ena" que 
L'~vlgora, !arte.lece a tese que, modes-: 
tamen te, detendo. Eu gosttlria de 
lütnm- tosse fa.to sob o aspecto juridico 
dI) abandono. 

HIJuve o abandon() - fato. Não nOS 
cabia, pOl'q,ue não sOIhos julgado~es. 
indagar, das Ctl.u;,BS do t9.to, TerIa
mos que tomar o fato e procurar, nO 
e.sfôrço de sa1Var a Democracia, no 
~~fôl'ço._de re~tal.)el€cer o império ao .. 

. sOh,tt; e pleno da nOE!'.a Con.:::.titu(çi\o., 
.1. Lei ou a Com,;'itu ç:ão, os efeitoo 
dêsse fato, 

O CongT(,.,~o Nacjonn.l n!lda tinha 
QUe deliber~l' porque o iato estava, 
-em si; na sua mMe'rial:ídade; apenas 
tinha que al)Hcnr a rega aos efeitc5 
dê,5se fato; cbamar, na vocação da 
:lecL::ão consLtucional. aquela autori .. 
dade que devia ocupar o cargo de 
Presidente da Repúbl!ca, para evitar 
que a Nação ficasse acéfala, ou que 
),utra. s.Cluçã..O surgisse, na pressa de 
dar segurança às. in::>t1tuiçôes demo. .. 
cráticas do país. Talvez algu m1u
rista, dos mais exímios - embora no 
caso se t:-ate de, vaga e não de impe. 
dimehto _ :pudesse dízer, em outros 
:::.asns, e a. no.zSa HiJ-tóda· náo é tão 
P01Jl'C dêies1 que houve renúncia ex, 
oressá, 

Sr. Presidente (' SI'S. Senadores, 

ce~ poderia ser elevado a. profe.5Sor do pçucas \'ézes pude {ala.r cem S. 
teatd-o de Dionisio, :na. antlga GrécJa: E:w.... Numa de.!8s, quando cilt~"'uei 

O SR. WILSON GONÇALVES - aInda, imbUído cJ.a crença de que" uni 
1!: muita generaddade -de V. ~a. Se11adol' l'ealmellte tinha algwlllW 
. O Sr. Antônio Jucá - O que eXis- .ptcH'<lgatjyfl.S ))0 PaJ,ác o do Govêr .• 

tI:u, nObl"e Se1'lactor, como V, Exa. 110, acordei muito cedo para p<:'de:r 
acaba de demoJ1strar, é OQue e,'{;Stlu .<:er recebido na{j:uelas :Htdi-encias áe 
no pa~saclo e existirá no futuro, Ioi Congres.sistas. 
uma. :,.tuaç.âo de fato. O Presidente Lã chegando, tive a impre.':".'3ão de: 
~oi afastadQ pCt' uma fôrça coerciva. e.s~r numa feira ao NG,~o.e.5;te, t.aI €i. 
Uma. outra. fôrça cOerciva o d{!clarQu v~r .edade de fitiOJlUmJ93 dê' preten ... 
a·u.sente, qUando estava no País, Diz. soes C1,ue ali via! Esperei, Cl)m com .. 
V, Exa. que não foi confirmado 3';: pUQheu'cs ilustres, de duas a d.uM 
o Presid.ente estAVa. .ou não -no Pais. horas e. meia, Numa OCll.S25.0, S, 
Pergunto: onqe se encontra o atual Exa . .saIU e com a Dmabilldade com. 
fre.s:do;:-·m:e da ~epübUca? Sube V, que sempre me tratou, atr:>,ç{)u-me t! 
~xa. 1_ Se a!gucrtl declarar ag01'a QU"e pel'g'LU1tou como e.3tavfl o Ceará. 
::le nuo esta presente, V. EXIl, d(~ Abraçou também Os t;Jut1"fs e voltou" 
que a pre"cnça dêle no Senado ne;5-' F'ic.a.mo5 esperando 0""1" oI>Ortunlüa:. 
I:e~ mc:.mu.eto; ~eni.onstl.'~ría q.u~' êle d: de lev.l:il'~lhe as Ii~~s preteru~ões. 
na. oe.;;.Üh~ .au::oente. ~ p,("<;~1Vel aO :Ttnha eu uma., mu1tQ humilde. de 
atual Pre..lüente (.\3 RepubI1Ca. '5e Um cabo do ExércIto, Rltava êle nu 
?;.,pr&e~1tar, _ nesta hora., n~ Senado? Rio de Janeiro, mRs precl~ava da. jn .. 
.l.l!mbelll na~.: .... O que existiU fo~ um. t~fel'éncia do Presidente da Repú
luo c.on.')U!l1 .... ~,o, um fat~ coerc1V~ ~llca par1l, vcnce.r certu:; re.;;istências 

...,0 SR. WILSON GONÇALVES ~ i:tQS escalões m IIÜtre:s. Demorei-me. 
A.gradeço o. aparte do nobre Sena~ Demorei-lhe. cOmo os outro.'", Resol .. <' 

dor e m.eu ilust.re c~~e:rriineo: Eu vi voltar, ne.:,se tempo ,llf!fa c Hotel 
~rfo. .uma res:posta faeil. sem a cin- ~acional. Creio qUe V. Exa .. Sena .. 
t lânClR, IH?rém. ~a cultura, do Sen.\- d<:r Antõ~o Jucá. meia hora. depois 
dor, Ant.ônio Juca, que nos. leva a9s fOI recebldo pelo Pr~sldt':nte dI-! n.e .... 
tempos r~motcs, apenas para pergun.. pública. 
t$.r: sabJa V .. EXa., ontem, qual., Assim, não se trata cles.~a f-crma. 
enderéço, o nome da. rua, o nÚlllero de ausênc;.a. de.:sn impo.ssibili<lad.O 
da. c:a.sa, ~m C!ue .te encontrava o sr. de ver, cu da. faUa de material dÓ 
Presrdente Joao Goulart? Pl'CS:iü~ntf! num detenninado mo... 

O Sr .Antônio Jucd _ Sabe V. n~cnto. Trata-se da aWsência deflnl ... 
Exa. () enderêço, o :nome da rua, o tlva. V. Exa. pode~l(\ de~truir {)S 
numero da caosa em que se, enCOntr<l. ~eus argumento.'", 11ao com a ci.nttla.-
o Presidente Ra.n1eri MRZZjlli tl,(tora? {!ao do seu e.spirllo, ma.':l com fatos 

O SR. WILSON GONÇALVES _ t~~zendo o SI'. JOão Goulart n Br~ 
Sei. Se V, Exa. me permItir ler n'o !5il a l1~te instante. 'tudo carria.,. 
~atá.l()go de telefones, d:rei l'!CU elldcJ parque OS fatos d~ixavam. de ser ta ... 
rêço Ctn B.tat.üia e em Sã.-o- Paulo tos e a presença esmagaria os ~·1'<)"U .. 
Pergunto a V. Exa..: Há. alguma fôr~ me~~os .. ' ..." 
ç .. 110 !,putido de que deixe à Pt'esj~ S~, Pl€SIdente, não desejava alOu .. 
dência. ~a Repüblica? V. Exa. con- ~a:..me tanto. mesmo ,P?rque :'linto-. 
funde a ausência momentânea com a "e.,.md'c. as fôr~as de Jupltel', que @.'s: .. 
a,usêncb, definitiva t! que tenho evl- te debate 't'a! l-onge. 
tado usar o té!'mó' f'uga. V. Ex1\.. QUCl',?, aO Hnalizar minhas p.:.\1a.
não e-<;tá compl."eendeudo 9.. g~nt'lew. vra.s, dlE~er que pr'cclH·arei. tlrinl~U' m! .. 
de tninha.') expressões. nha conduta, no exercíCIO evcllt.ual. 

O Sr . Antônio' Jucâ _ Estou eom.. da lider:lnça do PSD. llO sentico de 
preendendo muito bem. E qua.lquer não acusar o eX-PI'e,!Iàent.e João 
região do terrítótío 1100 é Brasil? Gc u1art... !. 
Mino.1, Brasil não são apenas o Esta- O Sr. Vtvaldo t.tma ~ Pirml~e V. 
do da. Guanabara e Brasfliat E .() Exa. um ap:trte antes: de ' finaI!zn:r 
PreSld~nte da nepública em' qualquer seu discurso? \..ti 
recanto do terr:tório nad-cnal, está. O SR. WILSON GONÇALVES __ -Y 
dentz:o. do BrasíI, portanto está nas Com muito prazet". '~ 
eon,~lçoes. ,de exer~er .tÔd~s as su'aS O .Sr. Vivaldo Lima _ Estava 
pl'ê. !"OgaL\lPts COnstliuClonalS. apreCIando o diálogo entre um juris:' 

O SR. WILSON GONÇA1 ... "'iTES __ ta e um méd:co. COmo médiCO tam .. 
V. E~J, dá-me uma. ()'Portunidad~, bérn quero... ',~ 
mas nao sei, Sr. PreSidente. se aln- " r~ 
da disptnho de tem.po. <? SR. WILS~N GONÇALVES -

. SeI li que há llengo de morte para 
O SR. PRESIDENTE, - V, Ex8.. mim? .. (Riso) 

ainda d'sPóe de uma hota, Dei a pa_ O sr, Vivaldo Uma _ ". beber 
laVl"a a.V, Exll. como senadOr e não um pouco dos eru:illament-os de V. 
como LIder. EXa.. ne$te .scfor da cultura. l', 

que jurista examina1'ia esta· renún
cia r~gorósrltnente perante a Lei .Se 
qa foi obtida por coação n:"l.t.ural? 
Bazt~,1'\a a coaÇão, que Ü~}1."l levado ao 
Presidente da República, a partir de 
Deodoro, :-.. J"cnunciur ao cargo de 
p.reôdcnte-. Então, a renÜncln. não 
'vaUa. porque era anulável pelo Vicio 
ria coaçãO. 

·De fonna qu~. no Ca:30, fi, renÚnC1l\ 
expres . .'ss, ,ou o abandono, e are ... 
l1úncla tácita, ou fi ím"(>O,S,sibilldade 
do exercício do cargo: Rão ,ncs seus 
,;.feitos, a· mesm acpi:'ia. O que nos 
çO'l'!lpetia era Ut.1 ato que :'!..:segu"HaSse 
a Vigência. t1a Con~t;t.u!{)ão e fi pleni .. 
tude das p-rerrogati'vas constituciO .. 
119.105, 

O SR. WILSON GONÇALVE 8-- O SR. WILSON GONÇALVES ... :.: 
Tr 'i Muito Obrigado. , 

anql1i. ;;e-.',e, 'l'ranquiHeem·se V O Sr, Viva'Ido r.~ma _ V. E1ct 

O Sr. Antf,niq Jucá ~ Concede V, 
ExR. um aparte? 

:X~nl~g~que não lUarel de tOOQ és· fa.1ou em ausência. TCd'Js nós s9.be: 
mo? que o Presidente da República. 

Ont.em, como Quem não 1l1':lticavn esteve ausente de Bra~i1ia, desrl.e ti 
uma ação legitima, entrei no Falá- comêço d'a Semana santa. HavendÔ 
c:o do Planalto. As portas tôdSs f~~ chegado ontem pela tarde, de noite 
-:hadM. "tive que circundá. lo e en- r~olveu novamente ausentar .. ,seoem. 
trat', - l>e1·~~tªm",:fI?\3'_ a exjiressâõ _ fa.c~ da situaçflo anorrual, revclucj~ ) 
por baIxQ (rzsO) e :>ubil' três 'andares napa do Pais. Retirou-:;e. Não sei ~ 
a pé. pois .ncm eB ftScensortstas lá es, idonea ou inidôneamente. o Chefe di. 
tavam, sua Casa CiV] comunicou R() C<m.-

o SR.. WfL$O,", GONÇALVES -
Com prazer. 

O SR. WILSON GONQALV>:!r 
Tem V. Exa, o' aparte. 

Quando pnSSa"a por aquêles corre- g'l'eS::iO qUe S, EXIl. havia se dirigid,ó 
dore Scohlprídos, os Quais ainda não ao Estado do Rio Grande do SuJ.. 
tinha t~do n,Opol'tunidade de conhe. parece-me que o dOcumento se rere. .. 
cer tão de pet"to, um Deputado cuia re 1\ um local, a uma região do paIs 
nOlUe desconheço, lhas cuja verve para onde t-e dirigiu o Pl'esidente dá 

o Sr. EU1'ico Rezende - Obriga.do 
))eln. oportunida.de que V. Exa. me dã 
para dizer qu!'C defendo 6. dec1.são 
adotada pelo Presidente Cfo COngresso, 
porque houve, numa. .situa.ção de fato, 
uma decislío também de fa.to. Mir.J\a 
t!ut'tosidoade jur[dtca. não me permiti
ri'3. jamais o atrevimento tle afirmar 
{(ue houve um consenti..m~t.o legal. 
uma cobtl'tura legal. O congress-o, 
por seu Presidente, exerceu uma. de 
~U~ cohtribulçáes eminentemente 
~~a$. ~~, peailmoote, nua 

O Sr. Ant6nio Jucá - Conheço .. o, 
nobre Senooor WilSDIJ GOnçalves, há 
muito telllP()., através das- lides na. 
Assem"bléia. Leg:s1Ativa do Estado <10 
ceará, onde gozou do maior renome. 

O SR. WILSON GOKÇ1.LVl!lS -
Malta obrigado a V, Exa. 

O 8;. Antônio Jucá - Nel~~ mO-
1l1enw) V. Exa, usa a .sua inte-llgên
ela. e cultura no sêntid{) de justtfiC\}l' 
a rpQ&&O do novo Pl'bS!<Jente pel«. au
sênc"!,a. ~ capital do eXJPrroidente 
Joio OOUltU't, ma.'3 de ManeIra tal e _ """" ,,)1 ....... _, __ -

ressalto, disse: "Aqu! está a prova República. ' 
mat-erlal do abandono" Não havia. 
ningUém. além de S.lgUfL'3 humildes O SR, \VILSON GONÇALVES -
funcíouários ju .. '9tamente cOntraria~ Expressamente. . , 
dcs nas suas fisionomias. O Sr. Vivaldo Lim.a _ Se não In. 

NA.Q queira V, Exa. confund'!' [aUla. a. me~61'ia, "pelo que ouvi, S. 
ulIla ausência temporária, uma via- Exa.. comunIcava qUe ia. assumir G 
g-em pelo pais. O ilustre Dl'. JOão Comando d9s fõrç8.<3 da legalidade. 
Gcuhl,rt, Quando Prruidente da Re~ Logo, o dOCltmellto em nada se rete
púpUca, !êz um~ quantM, e nunca l'e a. uma. VIagem no e3trangeuo QUllI 
levantamos a teSe -de ~v tio dependeria. de pl éV1R autorização do 
!.~, . -...... ,""'" . - ... Cong!'~ Na<:=i.onal. Entâ-o, 'poJ.' q!W 

( 

\ 
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o CcngH· ... "SO considerou abandonad;) Manhã! de hoje, Que 5àmente ao; 
o põ,sro da presidência. ela Repúblici4? qllarenta e Cipco minutcs de qui.nta .. 
l!: a pergunta que faço, cOmo ruédl- teira retjrou .. se de Brasi1ia, num 
cc, a um bom juriSta. av.Do da FA:B1 o Presitlente João 

O SR. WlLSON GONÇALVES - Goulart; e Q, Rádio Naclonal do 
Vejo que fala um médico dos mais Di.strlto Federa1, às vinte e. três ho ... 
cultos e muis brilhantes. Se náQ fóm ra5 e trinta. minutos, transmitia. um.l 
i~to, V. Exu., como Jurista, ou advo_ pl'oclamação do Pl'esidente da. Repú
gado roceiro c(.mo eu, desconfiarl:t bHca. ao povo brasile:tQ, proclamaçãO' 
do dOcumento. Pergunto a V . Exa., essa. que o Correlo da Manhã regis ... 
só para argumentar: .seria a pr1meim t,l'a e na qual S. E,cs.. se declara dis .. 
'Vez que o Sl' . .Joâo Goulal't .ia ao RlO posto a. continual' defendendo o seu 
Grande de Sul? Por que, então o oH,., mandato, Já. foi proclamado a<lUÍ 
c;o não fúi Fito nas outras vêze.s? qUe o pais estava em estado revolu .. 

O SI", Vivaldo Lim.a _ Continue- cion~rio. Sou dcs que -pensam que O 
mo,,> êste diálogo, que está muito in. PresIdente desta Casa agiu revolucio
teressan~e. Dada a. situação anor- nàriamente, porque, fiem uma prova 
mal - n1n6uém o desonhecia ~ si~ cOTIC'l:eta. da M\Sênc.ill do Presidente 
tuação qUe ia evoluinúo pAra ,uma da Itepúblíca. do território nacional 
deciSáo, talvez o Pre.si<lente da Re~ -, ~á ná.C? me quero referir àquele 
-pública, desta vez. sabendo dn lntcn~ OÍlclO, po:s acho que nw Se deve re .. 
çã.o do Congresso de se reunir .u conhecer 'autoridade nêle _ não se 
qualquet' U101mmto para co.l1hecjmen~ pOderia procl::lIual' a vacância e em .. 
te,. de um fato, tivesSe a cauteJa ct'l pOssar~se o sUbstituto do Sr. JOão 
aVJsar ao Parlamento brasileiro ClJ GOu\art na. ~:e.!;idência da Repúllli .. 
Que naquela uoHe êle Be djrigir1n ao ca, Na. verdade, () Congresso nada, 
6CU Estado, para um fim especifico decidiu. A responsabitàade do ato 
que era ils.:.umir o comando das fôr~ a decisão fOi do Presidente desta ca~ 
ças qu~ lhe." restavam para. defender sa, Presidente do CCngresso Nacio.. 
a. legalttiad-e. nal, que, repito, dentro dos Quadros 

O SR. WILSON GONÇALVES _ revolucionários, ag:u reVOlucionàrla. .. 
Sinto ab.rrecer V, E:'(a... mente. Já hoje eu não dlria sim 

O sr. Vivaldo Lima _ Pelo con.. POrque já ho-Je as estaçõoo de rádio' 
trúrio, ::,into Um prazer eJ!:(,raordinâ- de tõdas as tendênc.ias, Proclamam; 
rll) em provocar fi, lnteUgência de V. espantam que S. Exa. já n~o se en .. 
.Exa, para, que preste· esclarecimento, I contra em temtórlo naciOnal. Eis 

O SR. WILSON GONÇALVES _I f~.r que, quanoo .se tratou do impe ... 
Vou tentar respondel' ao SilO!!it,ffio dlmento do PreSIdente Café lI1lhO 
de V, Exa.: o nó." do P:u:tido Socialista, àquele 

Em pr."m.eiro lugnr, c ato não es- tempo, votamo.,;; contra. o impedimen .. 
ta"a completo, no sentido f?rmal, to, na certe741 de Que S. Exa.. se en .. 
J11e.~mo sem npreciar sua CSSenClfl., çOl1trava no territ6rio nacional. 
SRDe. V, EXa., COU10 Um <1003 mat~ O Sr, Lopes da COsta - Cercado 
ilu.stres e antigus melllbros desta Ca- pc.\' fôrçi\;s do General Lott, 
sa, que fI$ men<;:agel11S presidenciais O Sr. Aurélio Viana - Fô~.se co ... 
110 Congl'czeo são as..,inadas pela Sr. mo l~e~ meSmo cercado por fôrças 
Presidente da República. d? Exerclt-Q, estava no t.enitórío na. 

O sr. V:valdo Lima _ Exat.am.ente ~1011nL Mal:) SOu tun membro de uma 
O SR. WILSON GONÇALVES ~ p~uena bancada .. , Oewulpe nebre 

Ape.'5.ar de 13cr um ato pul'am~nt,e Olrtdor a demora do meu aparte. 
P~~!ll: porque não pel'tenee ao pa- _, O SR, WILSON qON9ALVES 
tnmoruo dêle nem aO conjunto dos E uma honra, para. muno 
direitos flue fcrmnm a sua persOna~ O Sr. Aurelio Vzana - corda no 
lidade, o' fltOé> de Presidente dn Re- ~ong.:'~ ont-em que, ontem mesmo. 
l?tí.bJjCfl. -<'fio abcolutamente pel'wnn- "e -r:ao tlyesse havido. aquela: procla .. 
l:.stas. 1-1c-smo assim, porém. eu a-d- ~~cao feita pelo ~l'es:dcnte do CO!} .. 
m1tll'ia qlle s. E',X(l. t\vesSe dado pro. <>~e5SQ. e que. se tmedílJ.t3.mente não 
curuç'ão especial ao Dr, Darcy RI- tIvesse si~o clllpOS&ado o Sr. Ranie~ 
b~lTo, ri ~azzi1l1, a chegada de fôrças fe ... 

CQmo eu ou V, Exa, pOdemos as- :leraIS. q.~e vinham de outl'as l'eg'iões, 
liegltrar que aquêle documento !'"e- l\ BrasIll.a., estaríamos .. a esta hora 
pr~enta um prOnunciamento ("\-:J Cmo Uma ditadura. rnliltar de fato, 
"Pre.~idente ,leão Ooulart nUma hora Ist.o é que teria levado o Pl'esidents 
grave - como V. E-,;:a, reCOnhece. e a. tomar, 1\.CIuela decieão, Vou contar 
todes nÓ3? ~se aspecto está servln- 3: histól'ul. ma.is ou meD.OS. Sou um 
do apenas pata que V, E"a. hon;'e slmples SenadOr de um pequeno par
mCLl mod~sto d1SCUl'l:o. tido, de uma pequena Bancada. Ou~ 

AO Sr, Vivaldo Lima _ Nã.o. Para ço as COíSM,P~ alto, Não posso 9,IJr
termos o prazer de prolonuar a ora- má .. lo categoricamente, rlla& 8 v~rda. .. 
ção de V. ExD.. t=' ~e é q~e houve tanta pressa. que a 

O SR, WILS~.01 GONÇAL\~ES _ impres:ao que tem é que hOU1-'e cer .. 
Chegarfo.mrs entao a Qutra..~ lrregu~ a razao... . 
laridades e 1ncon,stitucoonalld.nde.S l;: O ~r. Padre Calazans - Permite 
t\. ver como é difícil ctunprir a lej nu~ V, Ex(\" um "llparte? 
ma situação daquelas I Para S. Exa O S~. 1ryn.sON GONÇALVES _ 
mudar a. sede do Govêrno que. po::: Pois nao, 
e,llfemismo, era a comando da lega- O Sr, Padre Cala::ans - sabemos 
]ldade no It"c Grande do Sul. tOrna- t:[ue temos um mandato, e antes que 
Vft-Pe necesMr!o unta reso)uçno do aconteça algo de grave. temos: de eS~ 
COnrrresso Nacion.al. S. EXa. não tar ~a. frente, talvez pagar com nCS~ 
podia mudar a ~cde do Govêrno sem 5& vIda, qUe é o que se jmpôe a W ... 
o Crnv.1'esso Nacional aprovar lIma dos Os homens que Reelt.am UJna. res~ 
r~oIttção nesse .<;entido. Já 3. '<:Ul'l all~ PDns_ubilidade, M:.s a própria procla ... 
s{;ncia começava a ser jncollst.itudo- ma.ça.o fio Presidente da Rep.ública, 
)la.I. Q!1e hOJe está sendo anunciada, po .. 

E OUf'" é I) ccroamento de tudo? N:l d~a ser da~a à Jmprensa. parfl publi .. 
dia de hoif'. S. EXR., recenhecida- .!:lda.de -, ISSO nã.o €e ~U~cute - mlls 
mente. tendo demorado npenas algn~ I:!nvlada lJl1eàiat.amentt ,ao Congres_ 
mas hora" fi bordo do a.y:ão na -ct- ~ N:ilQue1a. altura d()s acont.ecimen .. 
dade d~ Porto Alegfp _ se~n.1hdo in~ , (ilsse:a.m me ,dep.utadoo. do P'I'B, 
fOrmacoes. Porqlle l)ão seu bem in- meus amlgos, Que () ex~Pl'esldente 
formadO, apesàr da Majol'ia _ já e3~ João G~ll!9,\'t ia sair do Pai..'; para. 
tá numa n..'lcão estrangeira. um9- fazenda que ~omprara recente~ 

O Sr. Aurélio Viana _ Permite v. ment-e no U:-uguita. Mll.s, êleg mes~ 
.Exa, um 9.na::'te? (Assentimenrn d? mos, que es.t3vam mais Ou menO.~ 
oradon - Deixei de me ma.nifest.~r perto do Govêl'no, não .sabiam dar 
sôore ê.ste fl"uecto da v;da nacional, Ul!la informação muito certa., A NR.~ 
lll&..r:; ll"!t{"rA desejo 9ua.rtear V, Exa. ·ç.ao estava. pre-ooupad3 díante de 
para fM·f'l" lIma declarMM argumen~ uma situação t;ravissima que podia· 
tatl1ra. t; pltblico e notório que 0.." exr»Odlr {';Qm <>eOl'l'ênciM S!.s,Wbtentas:, 
jUl'tlAis ~tram, conto o ~io da GraçaB a !)e.u6. e à, bOndad.e dQ uG'O 

-
br~eiro, :nade. disao aconteeeu. e O Sr. B-dniundo LetU - Nobl'e Se .. 
tUdO aca.bou tranquilramentc. EVl~ nador WiLson Gonçalves, estou entre 
..tentementel é uma ",oiosa que pesa Cs venCidos, Dlas não 4~ntl'e (,5 con ... 
6ôb-fe o Sr. Jo-ãQ Q''}u1art. qlle OeVla. vencidos. V. Exa. sabe que l"~vol'.1 .. 
ter-sa dingido ao própriO Congresso. çárO. pela própr _R etimolOgia Ü,(\it~ 

O Sr_ LOPes da Costll - l'ermi,e mudança. de lace; "revoluç1jO·; re ... v. Exa.. um a·parte? volver e mudar a Sit.tUlÇão. l'ia .... ·er ... 
O SR. Wll...:::iON GONÇALVE:S _ da.de, O !Iobre SenrtdCr João p.gripinCt 
F~ nãO, disse qUE) hOuVe um b.iato, HOUve, 

O 8r. LOpes da, Costa _ E' tão- rea·l.menh~. um. esto.cl0 revolllc~onario. 
. .wmente para dizer que acomptt.uho o po.sslvelmente ocorreu aquilo q\...e, ~~ 
\tiscUtso de V. EXa. e ,que os deiJa- nãQ me engana, fei o Mínistro !{el'" 
tes a. respeito da posse elo PJ.'eslden- 80n Hungr,a quem dltiSC nunl t\cór .. 
te de. Câ.ma,ra, dos Deputados, ell1 dão, ou cOnversando, a respeito do 
sUbatitUiçü.Q ao ar. JOãO Goulal'C mandato de segurança irnpetnl.dú pe
vêm Qrientanuo os SenadOl'c.'), prlll: lo 81'. C~rl03 Luz, qua~1do foi ata ta ... 
c1,Palmente, çs que, CQ:mo eu, núo CO- de: pretçnder medida jurídic:.t Fa.ra 
ohecem jurid:camente O a.s.sunto. estado reVOlucionário ~eria () mPMnO 
Mas, o que aconteceu foi na \'erda- que querer aman1>ar touro bra\'l'l uom 
de. o qUe ocorreu, em mUito lllalQr bandeira .. vermelha, Na verd:>.<:Ie, o 
escala, ao eX~Pre:;;idente café Filhu qUe scnt1ffio". ê que os rourD., Dra .. 
e ao eX~Deputado CarlCs Luz. SS-te v.Os e5tJ,llam SOltos. e não pOGC'na ... 
68 encontrava na. ocasião a boróo tiv mos pen,sar em impor a um~ :rF\l~lu
cruza.dor "'rama·ndaré", com o no;s.:jo ção Uln-l- fórmula jnridica. Ni'io ob"'" 
pav1J.h.ão 1çad.o, e naveganao em tante, não posso aCeItar. cOm mi .. 
aguas brasileiras. No entanto, foi nhas le1'es tintas de i~tudlo~l) ck, Di~ 
deposto sem ter l'enunclaao ao IDan- re1ro que, a pretextQ de se cOf"i,'!ir 
dato. Um caso OlUlto mu-lS greve !lI,) uma llE!gal"dade, a Pl'eúc~ntf' do 
qu-e o <lo sr. Jcão Goularrt, pO.1.5 ~e Congre/:;so Naciolifil v1es.~e àl'C .. a nl' a 
sabia. onde o sr. CaTlo.s Luz era en- vaca.llcia do carga de Pre."idc>ntr, pO~ 
cQ-ntr1\d~. Z rol -deposto. Dai p()r auzência. do t:tulu, quando ê~tf' ajtl'" 
que, pa.ra salva.guardar o reglme dr.. se enContrava em território na
comt1tucional. lei aceita. pela maio- donaI, ou sobrevoando no e~paç<l 
r;a esnta:gadora. dos presentes & se!>- aéreo l1ac anal, O que o Senad.or 
sa,o .do congresso a VACAncja pre.si- Mouro l\Ilctl'adc prllticou, com 1\ ~u.a 
denclal. . decisãO, foí um gO!/Je, uma tevOlu ... 

O Sr. Vivaldo Lima _ Permita.- çtio. Esta, a realidade. Não r..,t"u. 
me o nObre orador apcnlla um CUIi- aqui, para rccrim:n2.r ou np')ia.r. 
traparte ao nOJ:)re Se~ador PQI' Mato Disse .de infciO. Que est.oll entre o~ 
GrOsso. No caso dos. imped.imento.s vem~,d.Os, mas nn.o m\tre (& ccnvt'n .. 
dos srs. carlOs .Luz e caf4l Filho o cIdos. Nlio aceito a ocol'rênci.s. com 
(,.,'ongre.sso discutiu largamente ° ~s- fórmula jur1o.icll, I~pc.nns 1\ erdl'ndo 
sunto até c.begar a. de<:isão do "im~ como lJTcclpitaçno elo Sr, ?"rr.siQente 
p:~-achment". Era. uma solução "poli do Ccngre..<:so Na.Jo:nal. Eu ()ct'!t.a,ri:\ 
t.ca. para o caso. .Estive preSente hoje a dec1arll-Çflo -- cOmo at<.,~ e ti: 
Aquel1l se::;são. nobre Senador Aurélo VHlnn, _ que 

O Sr. LOpes da Costa E t'.5t.a ·~e tOIllOU pÚbJ!c() c notór1o, Que; () 
decisão de . .agora n~o foi política? Sr. Presid~nte d;\ RenúbH.ca já n!i.o 

O Sr, VIvaldo Lmza _ Sim mas se eu,:ontrava em t.(>rr~tôl'!() l1r.rionaI. 
fulminante. 'A.f acejta.rlnmos a fórmula jnrültca., 

O SR. wn...sON GONÇALVES _ N.s.quela OEa&ião poderia S. F.x1! tel 
Sr. PreSidente, agradeço os apartes alegado que em y·rtude de ha\'er um 
do.:, colegas e sinto que, através dê- estado de fato. a N.a~âo {lre'·i..':9.'.'3.. de 
l(>s, estou enriquecendo meu ruodes~ uma llderançu, porque as trop:,t<; po ... 
Lo djscurso cOm vários fatos da H s- der12m estar a::;·sO .. Rndo o t€l't'itórlo. 
tDrla pOlítica naclonal nacIonal sem saber n quem f)lJr'..':r;'ce"f, 

Queria apenas, com' referênchl. ~_ I Não aceit.o porém, repito, a ~olu~áó 
pec1nl ao aparte com que me honrou ceme. -t·6rmn\a lUt'ilk3.. 
() nobre Sel1ador Aurélio Viana. dizer O SR. WILSOl\~ OONÇALVE:"S -
que sõbre a materl.a.Udade dos fatos l..ange dç mim a veleidade de con .. 
do seu conhecimento, a transmksão' VCnc~r v: Exa.., pr ncipaImente em 
déles deve ter variado no tempo. .eu ~at~'1'la política. 'IJ. Exa. teru (.'l1n .. 
posso ter recebido a notíCia antes de ~lCÇ~)es que, respeitO, R('s"pe-:w, tu .. 
S. Exa.; o Presidente Mcura An~ .. luslve, o sllcgi'Smo que V, E'xa, le .. 
drade pode ter snbido antes de S ~,anta para justifícar a sua d \'"?rgpn ... 
S. Ex~ e o Presidente Mour::! Androd~ uUl, M2S, cO-mo exercemo';'" cUreitos 
ant~ de nós dois. 15 assunto difíCH"" r~ciprocos. os argumentos de V. EXl. 
na d·.scutir ne.::;ta hrde, principal~ n.~?, obst.?'nte o brilhanti..<;mo e fl ~u.rt,. 
mente quando fOI feito, como tOdos 10",1(.3., nao. c~egar·Ul:l a ab.alRr 1l:S ml .. 
Cs atos de.<:Sa natureza. às carreiras nha~ crnV1cçoes, Frz uma d ~L;n{'ã'). 
para eylta~' que, como o Senador pa- que pOde parecer sutil 3. V. E::.n , cn· 
dre Cnlazans ~alientou se deIxasse a tre o fato e 00 seus cfeito,~, Reco ... 
nação acéfs Ia.' nhecf Q fato (lOmo não previ.Sto n~\ 

O qne se pode afimlB:r é qhe ne Cot'!..stitu!çãQ e no qual toda<; !l?<; JlJl. 
nhum fato dessa naWrela . ocorreu tt::ft'm03 o aspecto revoluclon"yio -
nu. HLstória, sem fôrça. Foi sempre naQ vamos falar Da mf>-<'m~ pa1:::vra.. 
contra Unta fôrça. E essa. fôrça até ()<; efeitos dêf>Se fato é Q\le fora"\ 
que no caso presente. prometia 'lunA tra ~tl.~os: em fun~;ão de um t-exto 
reação, mas, por moth'os qlle desco- COllst.ttlc!onal, 
nheço, não f O! posstv~J efetlvá~18. Mas. Sr. Ptes:,dente, Creio fUrtcl-

Falando com tôda franqueza nâi) entemente esclareCido o meu pon"o 
se1 fnfcrmar Com segurança. porquc de vista, Sinto que abusei den'\:l!s da 
o~ ntegrantes d.a M?-lorin. não me paeiência dos ll1!!US nobres ool€r-as e 
dlz:!~ nada e não tive nenhum co- d'go, numa conf1~são muito fnfima, 
nhecunento dOs val0rosG\S eIt>mentos qUt~ não era mlnlm ü1tenção alon~aT
das ~lOl'i(Jsas fôrças armadas, De m{~ mnto, Quem concluir minhas 
maneIra que est.ou ma.is cu menos considerações, dfz.endo QUe a POSlçfíD 
c~m V. EX8.·. nav~gando em mar e a. ori-enta~50 d(l. PSD nt"sta casa ó 
nao de todo conhec:do, a mesma Implíc!ta no dlscur.-C"o que 

O Sr, Edmundo Levy -- Perm1te '01")feri há do's dia.s. Estamos pelO 
V. ~ll. um aparte? I'e,peito à Con"'titufção, oeJo rer:;tabe" 

O ""R, WIlSON GONÇALVES - lei:ullento de t.ódflS as fraU4"l.lia", de ... 
O Sr, Edmundo Levy - Nobre ffil)Cfáticas, pelo respelto às preITO

Senado!'", quero ent.es de mais nad:l go.tivas M qUe bOI' ventura "e coJo
render hOmenagem à maneira bl·j. Quem na. OposiGtW. R('~m('itp)~'"lq d1.., 
}l1~.nte cOm qUe V. Exa. ex:r5e suas vergênc'n<; aUe, por a"sim CP··"":. são
Ideu~s. de tal .sCf~ que agra.da como f1.'l caracte!1sLica.s da própria drmo
uma conVersa. intima que atrai a CfRcta 
aten<:M de t.odoo nós. Neste instante-. _ !õem que me d:c--

O SR. W"I!-S0N" GONÇALVES f('Ilta t1e qualquer debate que se or.l-
Obng!U1o a. \'. Exa.. ginsc n"' .. ta C!IS'i, _ quero fazer apê-



706 Sexta-feira 3 OIARIO 00 CONGRESSO NACIONAl. .(Seçã4 11) Abril de 1964 

lo veemente acs meus nowes COle~ Ama.'.GOrue.., para que t,me providên- sessenta. e <lo1s, de vez que, se-
gas: .sem prejuízo dessas divergén~ ciws no sentido de melhora..: ~ eon- gUlld.O informes ,do Ministro. da 
elas, reunazu05 nossos esf'orQOs nq diç~ de tráfego daquela;, rodqv13. • Fazenda e da chefia do Gab;~ 
sentido da revalidação e do restabe~ Informararil-me os mowrista.-o; que. '\ neta da. P.:esidência. da l'UpÍl-
leeimento da democrac;a, em toda a depoois das chu)'as e . inundações. do blica já se acha. liberado, fel-
sua. plenitude, Entreguemo-ncs, sem Rio. Tocantins, larg.Qs tl·eth06 dá f!5- . tand'l apenas autO-"'i1:ação da 
mais tardança. à elaboração das re_' trad.'\..ficaram .'pràticamente~ intransi Delegacl.a FisCal pa.ra realizar 
formas, em têrmas censtrutiv<os, co-l táveis, Um 'dOS motoristas, ,um bala- tal pa~mento. COp:fianl.)S P!€-
mo instrumento da. felicidade, coleU .. 1 ntl'. contou-me Que levara. na .úItj,m~ namente no empenho de V. Exa, 'FoL o seguinte, na Últegra 'o hist-ó. 

ric.o discurso pronunciad~ pelo Presi
dellt.e João Goula.rt no comicio de on. 
tom: 

'Va. Demonstremos que aqui estamosl viagem d.e Belém.& São paulo C1n- pdsto "qu.e· n-ece~deB a.dmirUs-
para servir, realmente, ao p'0vo e 805\ qüenta e três Q.i~. Todos. foram u.oâ: trativas daã oomunas iltlPQe-.:l,Ç'S 
destinos glorioros do Brasll. Deseja- llimes em .referJ.:r as pengos a. que esforçOs ingentes para.. SjitiE-fazer 
mos também salientar a nOSBa. poSi ... .se e1."punha.m naquele traballlQ. não ·os.-~os -das populações ';lossa.s 
çã<J de respeito e acatamento às P'Ôr .. só OS da. doença como o da terçã-ma jurisdicionadas. saU!1aç.ões. Ina-: "Devo agradecer·em. primeiro lu.ga:r: 
ças Armadas, guardiãs da dem(lCra.. ligna. Q.ue continua. atacanda a·qmua cio Pinto da Silva. - Odilar Ma- àS org.a.nizações promotoras d.ês:e Co-
eia. e da C()n~tituição brasileira. gente e vi.timando muitos «reles. De- ciel Barreto - Pedro Mari.nhO rníClil 3(1 p:wo em get:-aJ. e ~ b;:&.vo 
(Muito, bem •. Muito bem!' Palmas) clararam que dos companhe!!'OS qUtl d~ Ollveira - CarlOs S:olanjn _. POVo ca.rioca em particular, a.' ·real:,. 

haviam via.j3.do MSte dois meses~ dola Salvador .l\!Q~-ais - JOSé Beliche zação em praça. pública de tão en.t' .... 
O SR. PRESIDEl\"'TE: ta,!ecer"m ... ,.,. falta. absoluta. ~ l'e~ _ Sandoval :?...ames _ Mau:>el stá.stica' e calorosa. ll1.aJl.Íífesta.ção. 
tem a paIaVfií o rlêõre senador ... V"'" d M .~ra"Qço o~ Sm' di ....... 4-... bU' cur.sos médicos na. região, send-o. se,.. Furta o - Agenor :Ot'elfQ, e ao '\.1...- _ ..... ~s que mo 1-

Josaphat Mal"inho. pult-.ldos na cidade para.eooe de (..B.:>~ . LaUl'en"tix.o FD.bo") zaram cs seus a.s...~iadas, dirigindo 
O SR. JOSAPHAT Jl.1ABINBO: tanl1al. Disseram .. me. ainda. que %lá minha saudação El todOs Os brasllei~ 

~.~ tão . . Não é a primeira. vez que Ul.l apélo ros que.- neste instante mobilizados 
S1", presidente, pràticamente e.sgo~ ,na e:3t·ra~ ra.mpa.,S pe.:'lgo.sas que é f{lrmulnd~ no Senado ou ca Câ- nos nlfi.is longinquC6 récantos dêste 

tádo o prazo da sessão peç.o a v. 1 [oram denoml~das de j'_ampaa da man~ Federal.O maiS lamentável, Paüi me ouvem pela televisão e pelo 
Exa. que me comidere' inscrito, co- moI-te". Depois de uma. .Chuva t~l- se3'l1ndo o telegt·ama., é que tt própria rádio, . 
mo Líder de B~{lCQ. para a p:imeira r~n.cl,al. aquele que se arr~"r .~<J.~ Ch.eütt do .Gabmete do Sr. PrCSlàen~ Díl'~o-m-e a todos Os brasileiroS 
pa.rte dQ Expediente da s~ao d~ bl~ ou descer um~ela6 estai .. , fa- "lA'.!: da RepubHca assegure que a- ver- Não apenas a~s que OOl1SeO'Ulram a.d. .. 
ama·nhá, taJ.llle~te,.~ expo a mQr~t:. :E ba Já está l!beo'ada, e atnbu?- no De-l qU.mll'" Instrução' nas e.:~OlM. Mas 

O SR PRESIDe...VTE' l:nu·~ aU Já perderam a- v a. ie"".Jado Fl.~al do Pará Q nao paga- também - a06 nillhões de irmãos OOs-
"\. Exã. SEra atendíOo. . Assim. St·,~ Presidente, Julg.o de meti J IDerto da.s totas relativas ao auo de 506 que dã,.a ao Brasil mals do que 
Não_há mal., oradores :l1scritos.- dever faze; êste relatórIO. emt.cl'Jlll9'6t' recebem. que pagam em ..... sotnme.nto 
Nada. mai~, havesdo que t!'iltal', de .. SImples e lápi.do~-d() que ouvi c!aYlle- Assim. El',' Pres.:dente, em COD.Be- em miséria, em pnvações o direitb 

claro encer::ada à scz.,,;;.são. designan- pro!loS5!ou::ws pe.trlc~, esperando que quêu{aa UI) a:pêlo que faço. desta trf:. de ser brasileiro e de trabalh.a.r sol a
do para a de .amanhã, no horário ~ eco ete mrnhM p~la:,ras f~per,C~:a. bUli"".e uJ qual darei, àltetarnente, sol pa.ra a grn.n<leza. .dêste País. 
regimental, a s-eguiste, Junto à SupertntendenCla da ~P"EA conhet'1rnemo ao Sr. Presidente da Pta?Jdente: de 80 milhões de bras! .. 

Da ROdObl't:. e.. qu.e~ havIa 'SOUC1';a- Repúbhca
r 

epero que as C!tados mu- Ie.irob. quero que minhas pruavt'ls se ... 
ORDE!\I DO DIA do informaçoes, recebi ontem um tt.'-. nic{p~Os Qa minha. terra recebam, co- jarr: bem entendidas por todos 00-

PROJETO DE LEI Do $ENADO Jeg:rama cDmu~cand:l-me Q!1e . D tI:ã- mo lá a..eonteceu cem alguns Je ou- n~ patríciOS .. 
NQ 741' DE Hrs3 !~o atual; :lpOS .0000centraçao.,de le tros E.~ta4os do Brasil" as verbas que \ou falac em l1~guagem que yode 

Dicussá{), em segundo turno, dJ Cll!"S-CS, é q segumte; eIU Golas. 1.60 const;.tt.t;lcnalmente lhes são auegu!' SfJ~ !~de, m.a.s é Slncera. e sem .sub
Projeto de Lei do Sena.do n9 74. de reLCJ1I~; no Mal'anha.o,~ 4.1; e ~o pa- nulas.e qUf f{!Clamam, p~1ncipa meu- i terfug105 . .Mas é também uma l1n-
1963. que .J.priga o empregad-or, em rã 63, ell~' cOntra~lçao ao ·~rãfe3D ~e nesta h~ra em- que lutam, t,o'i')3 ?,ua~em de ~ança. de quem quer 

-caso 'de resc~Q do ecnt:ato de tta-I de .2CO .velCU10s a:>,dia.,·n<? trecho de ê!e:s, ccnrra os pr:Qb;emats ocasinn'-J,-\ lllSpl1'ar coDirança no futuro e tem 
balo. ao pft3D.·mento do s2!l.ário e da GOlás; 55 no do M!lranhão_ e 68 no d.os Pi:J'~.s" inundações. QI) Rio TO,:;3.n~· a coragem ·de ·e.n!rentar sem fraque~ 
contl"lbujção previdenciár a até o t.lo do Para. antes da .m~da~~ Ci3W>a- tin.s. . zas a dW'Q realidade que vivemos no 
em G.'U:; der oaix.a na carte:ra profjs~ da pel:is chuvas que ali cau-am. .presen4!.. 

br. p!E'.";dellte, ai:rcfa um p;:>~l.-!ma A . tã . t ba sional do l'l!lp::e:;ud-o, tendo Parecer Espero que () meu ,sllêlo seja re:11.. reiacio.pa.dó à rodovia Beiém-Bra.slb. . q.Ul es o os meus anugoo rü., ... 
nQ 851 âe 19e:3 da Comissão de R..e_ 'e r ~~ . d ~ I' ~ lhadore.s, vencendo uma camp,m:l& 
dãçã-o • oferecendo a red"~ã.o dQ ven- ~ n.;~ ieva~ .em d co~~çao pe li PQl.-me ~ rl::l.1'.smltill!.t uma leclamaçuv, de te.."'l'or ideológico e sabotagem, Cl.ll
c!ào em 19 turno. bup,,~mtend~~caa a, ,., .... y.c..A e que a assegurando o qUe me pa:~ yerd,a· dadasamente org'anizada para impe-

PROJETO DE LEI DO SE:/.WO , 
, NY 134. ti'}.; 1M3 

Disc\.l~,;:;ão, em 2S' turno. do projeto 
de Lei d.a Sesaào n9 134, de lGô3" que 
inClui na relação a que se refere a 
Lei no) 2,.975, de 27 de novembro de 
1956, a rode'via. -Mineiro-Coy!m-Co
rumbá. tendo ParE.ceres fAvoráveis 
(ns:, 863 a 865, de 1963) de Cc·nstitui
Ção e Justiça; de TranspOrtes, Co~ 
municações e Obr2)$~ pública.s; e' de 
Transportes. Comunicações e v .. :a.s
Pública.s; e de Fin~.lça.s. 

Está encervada a sessão, 
(Levanta-sc a-sessdo.às 18 lz.o., 

- las e 40 tnin1ttós) • .. 

DiScurso do Sr. SenadOr 'Cnt
.tele Pmhe1ro_ii§ler!~ 2.Q:l-
64 e pu6;lêado no D.e.N" de 21 .. 2 
64. _q~ 2.e ~f.Çr1 por haver 
sãUlo com·lncon;ecÕe,s 

() SR. CATTETE PiNHEIRO, 

(Sem reVislto ocr oTador) - Senhor 
Pre.sldE'n~e. Srs. Senadores. viaja.ndo 
de Belo H::ldzonte para Brasili.a. na 
semana que passou, tive oportuni:1z.ae 
de encontrar algüns caminhões QUe 
se destmavam· a Belém. 

Vendo que demanAavam a Ca~ita..f 
d<o meu .&,sr..a.do, como é natural .pro .. 
curei informar-me com os m4tórtstas 
dOb veículos sObre as conó.lçôes em 
qUe as viagens vl.oha.m sendo feitas e. 
'quais \6 perspectivas que se clpl'esm ... 
tavam para a 1ntens1t1caçáo do tr§. .. 
lego da ródo-via Belém-BrG.Sília. 

OUVi dêsse.s patrl~i06 nossos, que 
lutam tremendamente pa.~a. ganhar () 
.prôprio sustento, Um relat.o impres
slonante e; na. ocasião, f:lrmularam-
1n8 apêlo tão veemente que me com .. 
prometi a vir a eGta trtbullt1. pa!"R 
transmiti-lo ao poder competente e, 

. em especIal, à Superintendência ·do 
Plano de Valorização Econômica. da 

Balem-Brasíha delxe de ser o Que de _ e p:l[ lSW mesmo aqUI o roo- dir ou pe.turJ..."r .. ... li ~ ,.,~ 't 
te ..... s'd h.á muito temp:>- motivo de' te unh ~.. ... I.JU ..... ea zaçao ue:5 e 

"+< ~:O " firruo. ba.scado no tes m o \61:' mo- memorável:- encontro entre o p-o'"'"o e 
!'"~.l~m.ações, de sofrlmento e de an- tQ:~1G~ 'qlle íaZ€"Ill vJagens. pela.. Be- o seu Presidente na p eEf ç d' ',{ .. 
gL1;$tJa pa.:6. aquêles que dela se .ser- lem .. B~a;"Hia - "que o chamado SeT- deranças popUla~es -m'~ls' ~x.~re:s~v;~;; 
vem, viço .~~ E.epr~~a.o;lo contraoant;.o, dêste PaiS. . 

Amda um re-paro, Sr. Presld<!nte. lU'-ltlb'J.. rodov::.a, .vem ,te~? ~to.mça.o Chegou-se B proclamar, até que e..<}ta. 
rni'p:m-aram-me os motoristas cem i..s. ~ue e..:-ta·1i\ mrerecer plOVldenCHl.s. f concentração ,se:ia um ato atenWtÓ. 
q~l;; ccn"'erE~,i" que pagam R.s ta .. , Os funciQnárioo para lá destat;i\doo~ rio ao· !eo~e d_em~rátjco, c~:no se 
m~ rlltermedlarlaS. uma ll-.'n~r. :ilza.~ão. . pà:-t!ca.nl, conforme me foi. ~1arrj.do.· DO' Brasil. a rea.ç::o amda fôsse . a do-
lnenS3,l ele Cr$ 250 000,00, pe~ .a.ctUl~ ve:-dade.ro ,assaito aos que por all! na da. Democracla e a. prOpr]\!t;árlol. 
ziçc'\o dI:- seu carro, para poderem tra- t;.:-ans tam. . das praçaa ~ das Ruas. Desg:.-açada. 
balhu>':' LembreJ~me, 'então, da que" 1 " a Democracia se tiver que ser de:ftm--
t~üentemente ouvimos falar qUe 01 Fiquei sílwn-d-r:, .ainoo, que " SeI- dlda pOr bes democratas. Democra
tAP.3T. (. mantém uma CarteIr.a P!tr~ v!ço' ~e Rêpres-:mo ao contra~.:lr..ct~, cla pa,:a, êles, ·não é o regime da· li
financ~amento de carro próprio aos Vliitonando ~ carroo faz. ques~o ~e. berdade de reunião paJ.'a O povo; o 
qlotori.H<l.S, Mas O .que aconk-:e i'" apreend~ maçOS· de c~gg.rl'05, :S9ue.. que êles querem.' é Democracia do 
que motorista:; res:ldentes em São roa e objetos de USQ p~e:;soal • .000. a povo emudecido, amordaçado litl,.:i 
Paulo, pOr exemplo, são Obngi"í.OS a j a!egac;:ã? de que nã.D &aO de !ll.brlC;l.- s~u.s. an6~eios e abafado Ik1S ·suas reI- . 
l'ecorc-er af),J intermed;ários, pagándo I çao na . ...íonal. vmd.iooçoes • 
iul'os e.zcorchantes. "Ora. •. Sr, Presidente. isto é .l;xmen- ~ ~ Democracia., ~abalhadores br~! .. 

~.. I tável porque ~ e o afirmo i;ómente

r 
leu'O& a democrael& que eles deseJ!!1t1 

Esptn"o que, e.s-ta a ... l!matwa úosl '1 - est.ado os . hr.pirgjl'~nos é-.a demJCrocia antjpu-
~otOl1na.s ~pl'essíolle a alta ü.ia·j ~~m... te açaot ub,o nrg;: contiU;;'; à v-d. 'dO anti-sindicato da antt.reto. r-
çao 'do retendo Inst1+uto g. anctes 0011 TU a '. J la' Ih t 

.. . entrar Hvremente no tel'ritõri.J na- ma, ou ~e a aque que me ar a etl~ 
Cum.pro, a.inda, Sr. 'PresIdente, o cloual, quer pela fronteira Norte. quer df" aos Ult.erêsses d(lS grupos a qUê 

dever de transmith- d"esta trl~un.a. pelo ~ul. EnQ.uantp isto, o serviço de êles servem ou representam. 
apêlo ao Sr. Pr"{!sidente de Renúb!i- Repre,ssã.o ao Contrabando continua A OemOCl"Mia que êles pretendem. 
ca ~ ;4.0 Sr. Mln1stro da Fazenda, con~ a. noticiar que apreendeu, -por .exem- é a Democracia dos privilégios, ê a 
seqüente do telegraIri.. qUe vou ler. piO, duas ga1"":"afas de u1sque, em po~ Democracia da. intolerância é a De
recebido elos Ptefeitos do intel.'l1-r do der de motoristas, quando deixa pas· mocracia do ódio. 
pará: - ~l quinhe~t.a5 'caixas de ga.na~~ .. do A Democracia t;,.'Ue êles querem é a. 

(Lê> • mesmO artlg<) pal.'a Os IDQl10pOhza.cl!:;o- Democracia. pM·a. liquidar com 11 
• !'e.i ou benéflciã.riOS de contra!lanrlO Democr.J.cLa para. liquidar com a 

IIOS 3.bai~{) as,:,inado ... F>refeL- !lO PEl-rá. petrobrás; é a. Democriacia dos mo
tos dos Municípios de Jacu!làâ Aqui deixO a dec1amaçáo dos m'o-- nopólios n3..Clo~ e lnternaclo.:la..i:G; 
- Itipira.nga - Mal'abá"":" Sào turistas que trafegam n~ Belém-Dia- é a Democra.ci.& qUe luta contra os 
JQão do Araguaia. - Conceição si1i.a. sat!.sfaço, D.S!5m, -o cOD1p!'<ml1S- Governos pOpulares e que levo~l Ge
do A..!'aguala - Tucurui :.... Ba~ão 50 que assumiu com êles, ímpress1o- túI10 Vargru> ao supl'el1?-o se,crU'lclO. 
-a. Moca.juba - Oametâ e 'Li- lVM10 pelO relat:> que fizeram .. E mai~. Ainda ontem, eu af1rI?lava, envDJ:
moe1ro Ajuru apelam ao.' emincn- par~ que tomem. conheCImento de q~e I vldo pelo calor do e~tuslasmo de nl1~ 
te Senador paraense no sentldo vo\i. encaminhal".· como prometi, di- lhares de trabalhad(ue,a.. no Arsenal 
de lntertedr junto ao Pr~s'tlen- retamente às autoridades compE'ten- .de M6:rJ~a, que o que ~â ameaçan
te da República. e Ministro da tes suas reclamações, procurando as- d[> o regIme· democrático x:este_ PaIs 
Fázenda para au.totiZal'f'.nl o sim auxilIá-los no' que me fOr posd- nao é O povo . nas praças, 11!'0 saO 0."1. 
jniediGto pagamento de &eten~·lt vel trabalhadores reunidos pacificamente 
e cinco por cento da verba do . para .dizer de suas e.spirações ou de 
Impõ.sto ·de Consumo relath'o no' Era o que tinha a dizer, Sennor sua solidanedade à& grandes caunas 
.ex,erc!Cl0 de mil novecentQ5 el Presidente. (Muito bem).. naclqnais. 
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Demacracia é Povo Livre neta PTUQCl$ Essa ConstitUiçf.o é àntiqtwd~ por- O caminho àa.s reformn.s é o ciUll-l transferüldo as teras para as C'.lmpo-

Públicas que legalIza uma est.l"utur:.1. .sócj'll~ec~... nho do progresso pela paz sucial; neses. E.;:"as leis abrangem cd ... ca <ia 
Democr'ac!(L é precis-3.mente isto!): o nÓllllCa ja superaaa, lnjusti e des\l .. Reformar. trabalhadores. é soluCIonar 168 !hllhões de hectare:s, ou Eeja u. 

pOvo livre para manifesta:--ee, iItclu~ IDf:.na:, o povo quel' que Elc ZoJ.fillüe ti" pll.clflcamente aS- contradtções .de uma met~de (la, área cuWv,~da da Inàia. 
Sl1'"e na~ "Praças públicas, sem (~Je d;::.,j Q.;:mocraCla e que se' p.Jllua 1..n1 ao~ ordem econômica e jurídlca i.llte~l'a" _.' ". ,~ 
posf.a resultar o mínimo perigo para privilég10s de wna lnlllQna; qua a Il}ente superada pelas realidades do ~attlund.,o e Praga, Que Empool ,ce o 
a segurança das instituições. proprIedade d.a terra :seja ace.s.6lvel fi tempo em que Vivemos. Pats 

Democracia é o que meu Govêrno lOdO?; que 1\ . todos 5~Ja fJ.Ci.ll«ZQ.a O decl'eto da SUPRA, que acabel Tõdas as naçõ2S do mundo, m.:!e ... 
vem procura_ndo. real:zar, como é de partIcipar da VIda po.ltlCa fii.!étV"eb de assmar-, com o pensamento voi- pem"'anLemellte de 6e11.:;, regimes Il;Jli .. 
seu. ~v~er, nao 050 para intelll.rat1l::' os uO VDW, pOdf'DOO vota .. : e se,; vota(1o. t~do par,a a tragédia do irmão brasi, tmos, lutam con\J=a a prPlça li;) ,(i~l" 
all~el,?s populares, ffi9.S tambem con- Que se 1mp~ça ..t ill~erv€nçlio n.:; po_ le1ra que sofre no interior de !lQssa fúnd,o itnproQutivO: N.ações cai-' 11 .. 
q(1.sta-l.?s pelos, c:unlllhos da l.egaJl- d-er .-eCI;>nOfilCU n~ pWIW,:,. elel~'J.!.J.!::. Pâtna, ainda. não é aquela re10rma list'at, nações soc:alíst;:,s, naÇões 0.0 
.dacte, pelo.:, ca~}nhCS do cntendnntn_ e .'ieJ~a a~egu1aad ~ lepn;,,~nta/,;ao de I agcána peja qual lutam dem')cr!Hl>:ll- ocicttillte oU do OrlNente, che<;,Hf'rr. à 
to ~ da paz ,so .... al.., \tOdas as corrcn~e:s _polltlC_as, sem j mente os trabalhadores e :) gCllêrno.' CGnclu.s5,o de que n.:::.o é p;;SSll"ei p.L'''' 
N~o há ame.::.ça_ ~n::t:s sé.rla à.I?,~~O-. '-l~a.ii>q~er ~1ScrllnU1açoe;i rellgL03a vu A~~da nã.o é fi. reformu]ação de gredir e convlvE~ ~om ~ o ~atlÍUn""_LL 

craCla do q~e de~cunhecer cs d _~to~' ~u",owg.cas. " ' no.s~" p3.-norama rural empob:·e;·dil. A refmma agrána nao e u \;r.CilQ 
do povo; n~o há ameaça maIS ::f'T~a . 'lonos rem direIt.o a llberdade ae Ainda não é a C'llta de alforria do de um govêrno, de moa pes5 ; . .1. oil 
à Democrama dil que tentar estran',\~- op~nlao e oe manlfestar .sem temor o campones ab:llldonad-o, :JrOUl'<.lma de tL.'11 nartH:io, E;' prv.:"l<"[) 
lar a"voz do p:n'D e ~ .seus le11t!- st!U pelU,.u~1el!Lo. h,' um p.'lnClplU Mas é, cama ainda há pouco dirja ia ~n-ad-~ável necessid·l.~e de h·til;,.:; c;:; 
mo~ llder~s, f':.z~iJ~o: ",C~lar as .suas ~undamenta1 ~o,:, dl!:~ltos ~o hfJme.;n, o Governador de Pernambuco, o pÇl~ pCVOJ do mundo, 
ma,,:'i .s.~t1~S ',eIv~ndic_5ces." ... ont"a.o na Gana das Naçoçs ".~~la(O.b !UE::irO passo: unla porta que ~e abre A refo:'1Ila agrária é tambem UH.a 

Esteuamoõ>, sim" ame",ç::m.Cio n Te- e que temos o dever de as.seQUlar ti ~ sOlução detlnit.va dD problema impos:çá.> prog:Te.ssista do roercaio ,n" 
g~me se nos mO~~!a"'3em::s .sul'dos aos to~?S os bl'as.i.lell"O.:3. ~ agzáno br.a.slleiro, terno, que necessIta. all.mentar a ~,u~ 
r .. clamos da Naçao. Que ae N;Jrtt: a Esta n:.SLO o sen~ldo profund:l dE:~ta G que se pretenDe com o D,;;cl·etl.' produçãc para s:;breYtver. 
S,J.~, de Leste a ?este, le:anta o sc~ g,rt1Ilde man.testaç~o, J;!;;' apenas ,ae que cons~dera de mterêsse SOela.. pa- Os tecldas e os sap..ltos Nbra.;n nas 
grarde clamDr p .... laEv r7folmas de f'.:.~ ~ament.ar que pau.:e.1aS affilla plJnÚe~ ra íofE:.J.W de de,:,apropr1açi.o da.s te:'. prate~e1r.lS (C;1' IOJJS e as no~sas L~ 
t,~ut,ura, s~b:etud:J PBla"refüf!,lld. 6;J!í:I,:- ~ .... ~.eIS que tIveH(m aCesso a m:;,tl'U~ ras qUf> ladelam e.xos rOCiOVlarlu.3 lt'l- OrlCas e;,t.ão P~Od.UZU1d!) mUlto aCl X;) 
na, ,q'!e S_ta cor~to o c-~ple •• lclltv ~ ... çao superIor. cont.muem m::.ellSlveJ.s, tos dI:' ferroV!aB, açudes públíC:JS 1e- de sua capactdade, Ao me~mo tEl11 4 

abo1.çao do cat.velra pa! a dezenas 08 .... e alno.:; e oU\.aos fecnadQ.<f ao re:aL- deraJs €' terras beneflCl'd"s por b' ,'" "'ue 1"0 acOr. ece as n ~::.élS nl'lh-e de b as'l -r~ • {l + de ... " o .us pu .. In ":10 .:.> ~", 
1 .0 sr. e~.~ que \eoe~:m no ua naCional. \.te SUl1El>.mento da U"n.ão ter ..... ~ pu tU rôe; maIS pODres veste~ll f"11-

lU~erIOr em re\':J1ta!1t~ cond • .,;aes de São certaulent-e. b'a.oalhado,:c5, os plcduu7l'IS as á:eas mexpio,~da.1 ~.;; rd~CSa~ a~dil.m (iesClll;as, põJ'qle não. 
nL1ér.a." ' .., _. w .' _ plOres surdos e os pIOJ.e.5 ceg{)::..~ P01-1 :.t..bU.tlJâ'lid~ .:l.nela subm.:tld.lS a um tém dlnhello para comp~'.l:r .. , 
.. _ Amea ... a li d .. 1l1cc. aCla n,BO e ylr oon que poueri::lo. C-om tanta. surdez e COmer(',o especu.,'tIYQ odmso e JWo AE.':!:. m a. r.ef.orma ao-ra!'l3. e In,'.-~ 
.l.J.at,ermz':t com o po';'"{) n.:t rua. Ama::\.- 'La.nta cegueIra, ser re::.pon.saVCl.5 rt-11er&veJ. -, l nns":"le não só pata ;um~n ~ o 11,-
ça ~ de:no:;r&.c~a e e~n,JuLIt{!r o P{.', o, rante a. hIStórIa pela &lngue bras •• el- Nf.o e jU.:i't: que o b-enef.:ci:J d'" um'" P~l d: ~lda do hc.mem UJ Co m ",l, 111 ., 
e}{plC~:Jn"'~ .. s_~:J ~nt:.m::nto!; ~r:wtao".s, ro que p~ssa a vu' a b~ cter_·~{Haj.'" est:J. ... ã. de um açude oU'de"wn~ o<Jr~, ~3.mç;m p.ua dar md,s t:""..J,).l~l~ ", 
na m ... t~L:::~~_G ?e. UI!l_ ::mU-C"l.nl.Jl,.:.- ao prete..:J.derem levantar oaSwat;ulOs ile ,!,'::1 Ldm~':.lta va !". .. f\'.r aos ,n e 'tl' \ tn:1.1H' ,'1" "; e mel:10r lem'.,i} .J:""o ?J 
mo que.,..,n~ \'1$a., h.J ~,-:r.ltz:L...?!:), P{}lS ao progresso do Bra.:ll e a íe.L."'C1U<:I.o.e ISe.s dos es~~culadores d~ rel'la, -JU: ,r'~"-,lh;do: u"_·bano. Intc~\.-:,~.. !~: 

ttenta~lz,a} ~ PG~"J aI .~ê lll:;,~::>"r con- aQ ,:,eu povo. "ti ;3~{octc:rat:J.lll d.,:,. m3 .. ::.,ens U's w- :) taI1<JetU a t'.:'OC's os mel' l'tI .:; 
ra o., g,~ ... c.:;... u.~.nc_ ... s ens.nn... t aQl1<:1 (:: d" uq,-s I'~ ;:i ~ que s" '1 ' ,~ 

mento.s dos últ.mos pap::t.s QUe m~or~ De mmha part~ à frente do poder . ~~o ... ., (l. L, -'"'; l':çr.5 p.O u"~ ..... s ~.; 
fi"m 11G ',... p ··n'·n· ~,.., n O· d '5 Executivo tuoo C0nünU3.rel fazendo "Oi. o podemos t..!.--:er, por cnCJ.l:.tr.-

1

1 aro ,.,~;) C'_- [1' o2v,.1nt:n~o c:..> ... . 
- ...... "'"-'> ..... C , .. ~<-.. h ~., ...., , ~o b~aoalh rj .. ~ n r '5'" , ( -

mnLs e::p::~..).V;)'s l~::ur .. .:) do E'p,óco .. para. que o prooe~o (.eIDDCratlCo s,ga ~'~rei'lf: a ,~res, 'C_n.o é Pf;' ca A l~\'JrTla n:1, -le e .. ~e .... f"' •• 

pado B:a: .. l'=l!o. um oom.:.nho p2CU;CO, p:.r:1 que 3~J<'Lll • '. em Wc.o.s O:) pa~2,5 do ..J'lfL- f n à 1..' ~'1 V 01 SG".~1 e --
O ic:::v1C:.ivel P3.p.J. 3.::.':0 ;z,:::.III é de.rubadas as barrel.!'3,.", que ifipeusm ~ ~é;:llz .... ;,:,: p"'Ja<',';:' u', ... !J ... ;l. a"tt: ", r-'·:· C'.!~ o l;'a-s p~.~ ''''l t:~,~ 

quem n"s e""l5Ua qi.." a d<Tn.Q9.1e c,ala conqUISta de no'-as eta"Je,.s do prO-\"d' a.,< o~n.nvll':c...s C!:.l ll' .. uS c .. '(P1 f l _D2 ,:: ... em "l:J .... J 
~ .. , ~ ': ' '. ,,,Iaa !.)uOilca e"" K-v'G I"'--'J I . ~ 'r) <;"U ,j",) pes:;oa, humana e,1:..,~ ... n~ mllmente. gresso. li i' .~ ~ '" I:'~' lU.) . n - J'" "'".' , 

ccmo fun"rr.1entü ~atural ;Y,ra a E podeis esta~ C2:·t~í'i tn.balhc::iG-{ r~~~_u ... na a~-r.!.la ('~~ p.<.> .... _"!t.l~- C~lU) ",3.'T_'J..I,' o u..:e.rJ r. , 
vlú:a o du'e>eú ao UO O.J5 rea.s d:l res, de que JUllO,$'- o G;:'ê!.t1o b o P,""~o d~ h •• :1.1Ll.3 lnl_'-~.Ul •. oJ, t[.llCle ::'l' '.'.n t\," o c 
terra, a.o q~al CO.',-L~t> ... ,:,,~ á (~Jrg.i pOVO _ opzlárlOs, c[..n.~}::n·.:e:J, m'll-I~:~' .. ! e~. cr~?;o, 1_~ ~ '~"'-""''''Il l!\\v':; c.o> b:r ]('..':5 C.J~ t 
ça,J iunoamtnlal c_ C1r.r: ... t::[ u.ntal Lares, e~'i!ücl;.nt:J. rnt2:::!cL';::s c p~_ ;'='~.;:;" ' .t: n'"':'.c.a ~~._rJ, CIl:- ~ t~na, nJ- B.a;ll. rpvu, -;; 
prprlf:.uacie p-rvaJa a t ... ,,",, cJas bmSllell'"o" C1"' CC.:OC~:n 1.)3 m .. '~· ~l; :.::..~ c ~;. ..... U~ '_'.J, l"l4..l.,- lr., ~ 2 mf'::: s J p.-~- . 

~/ dent~) a~,~a au(en<:;~lJ'llrp:l t;,êsses da PlÍ.;:l::'-<l~~m.: de'\'}u" m· '~1.':.r. ?,,~~)S ':.~:. .. _m __ _ ~.::S 1::> .,'-"c C c,.<e e .. ~.:.-~ ~ ? .. ~-
cristã 4,ue o (:!o"é'rJlo E/3.5 leIl o ,!~r.ll tcrê:s:es, ha;el e~;:;3 de prc::.::r.llr, t; tji;-;;-E'·... ..~: i .-!::J o úC~1".~J .... \ :J i~ r. ,li . pe.o t_ ~.l. l) t 
pr"curando situ:ar a ::>'Ja :ç:::licJ. ~:; I prm;~e6uir de c.:b~ça crg·llc.:t, a carnL ~:_.A :c.. __ o e a ~v .. L-o~I~ li..,.. .. :.:. ,J_ ... ,':::' n ..... u tl cl f,'" - .,., t: 
c!aL part culartneute a qU2 d!i: res- .lUada d.a em.:'nc.puQ:'o eCCl,:lç,m ca ( I .... :,~, r:J.o :na ~'J ...... "l~ 'L v;:~~, t 11:'- quI.! ..,~ L~ cr~t t.::;,'c::; ~') "~1~ 
peito à no,;;sa "eal1d?d~ ag:1.r1c. .:/('('1a1 c:.:·~t..! ·Pa_o>. ~l(l ... ~.e.;:,. n~,) .... ..!. ... ,) •• uJ. J.~ • .,l.d •• , \.J V,c!::l, do munCiO. I,. u •• ( 

" 

1 

r 

O O:lstlan:smo nunca f')~ o' es~udcl O n::t3:..o le .. na, tr::t'Jl.lhad,)i,'es do ",em cmt. .. l~:":, a C..::r..o;. .. ~ .1.1..-.... 0, at. .. , ,)t ... ; :_D (1-:le p::_.s.:: • ...o • 
Dara. os p;:r ... ilég:os cJnd::!t::::'~<Js p{'."~ Brasil, é: "Projrei'''.o com JU&tJ~a.. e ~em ac:~.:;. ue_.l ,o J;.J:u \:l U ;;'1.1~::r... .. ~ G (,..te ~q'J.e.e.;:;: e~,,::ic: J '; 
Saru::l,s Padres. 1\~!11 Cs l'c:::.r,"'3 J..o- desenvolv.mento com Iguau, .. .1de:, se: da ~',.,aç .... J, qt.;ê ..(lt18 cd.~e ~t,:,~ ... eb,.- iJ .. ':~,""::::' .1m.:--: .. !1_~ • .o. --:~ v ',~ 
liem ser er.""l.w:los comú a;m:lS C"l'tl'a A maIOrIa dQ:; brr...sIleJros Já lUtO se Ira .. , pa ....... Hlr. ... '" Lr ~f.~S ag.3J:'l .. ;:, 11t> I 'l·ul1rl..: ..... de, d_r e .b:.l, -~ .... ~ 
0$ que recla.m':-!TI !'l, ct..:.-<:""emin~~io ou conforma com uma ordem S001'\1 '1ll- nE.:,t.1s e b.:m uhenc!C~lc.j.:s, mus ~e- <ler.'.)C t'" r..u. J:::d _ r. _ ~ ~_~ (' ~ [1 ,+ -" 

prcpnedc.de pl':v.::.1a da t2.!'a, a'ud:J perfe~ta, lllJlli>\..a e d:zu.ma.."1a. Os ml- nhwna. del1s ~apl~ de mcd~flr;l~oe;> de brtsllen'os, h Je m_: ..... ". 
mantida nas mã:3 d'8 UIlS poucos lhõ~ q11:,e nada. .~3~n imp.::.cienLl:.n-be e5trut~rals _p,r..,f~.1':,JS, , . I' aUiI1t"}1~ar o 1l1.~t.':;: .. d_~, d~. ~'::' \1'. : :.) 
.afortunados, cem a aemcl'a JR tt6'Jl'a qu.asa msll~ ~Gra5as a ... -,> ~...,fi\en.os de CQlaOOla- '!:~:'1"ar f',S po.t.d~L. '~':'~ . L:) .~~ .,'. _;_ 
Aquel~ que l'eclam:lm do pr~.ii!len-I portável, em l'ece:';'er cs dividenàos OJ çJ.o tecn:ca a.,:;:aado.l; enLre, a ,::)~P."\.h naclUna:.; da.' C'Jl1.~ :L~!~~ 1.:). . .' , , . ,_ 

te da R2Ilública WllJ. pa!av:a Ü':1n- um progrt>.sso tão du"'umente CoP.b- e _as FÓ1,Ç.u..S Arm .... aas, .dçn~ro ae.lli..Tl tr,a; ícrtnlet:cr o ~ ... m .. ;c.~, ;-= .' l,
qUiliz::tdora pa:a a l~:::.ç':o. o que pos- truído, também pelo esfôrço dos t-r3- p.azo rnaX1lno de" 60 dl8.S o G0'lCl'no I' Z'll" a ViÇ,J. CC,:i:L:n.C! ~~" ... a.~.,'. _ 
fIO dizer-lhes é que só c:.nquu.~J.r.:ro~s balhadores e o p~~riot"smú dos ma;s e!'Itará e~ cO?-.:llçoes de de.sapl'opn:!l \'rao; o ca:.lp(l.~~ dl ,.,,~.u~~ra'.'1·~ .1 •. 
a paz social pel.l ju.:t:ça social. Pe!:'~ humildes. . as prllUe1l"a.:; a.!."eu.s por Estados, cl se-! ,)~:.;.~o m.:::-d_c ;Z;. q,:Iç o ln.Lll~.+. f ,''o 
dem o seu t:mlpO os que te.'l1e~L1 q'!f! Vamos continuar lutanrlo "'''la: rem entregues aos la.'!l'ad:Jres bem l 'rUM l:~ e I:Jf::.:'~,~l e ~~Id v, , 

• , 1-'~ te das .- ~~,_' 1 "'ri as cJ"'"'! s-
O GoVêl'no pas:;z a empr::entlcr uma con.iL'ução de n:Jvtl.-'" us:.nas peta aber_, na _ regloa,<; \~.w.ugldas. . I trabRlt~a.d.Jl~.s~ S2:l1 v r "' ~ :"(.0.1-
ação subversIva na defe."':a de mten •• ' .. tura. de novas estradas pela. lmplan- No J. apao de. ' após-guerra, há qua- tas úe.nocra"1cas e sem aL-? . :. . 
5e$ políticos ou peS3oais; como per- tação de mais fábricas.' po:, novas e5- se 20, ano.s, a!nd~ ocup-.::do pelas fÓI- 1 tra tas llberti.ades .p.1bI:CRS ql..::' S""JJO l'~ 
dem igualmentE! o E\'cU tempo os que colas, por mais hospitais para o I ç~ aliadas vitC':'lOS3S, sob o tJa~ric1- pat.rimõn;o int.ocavel ti',) :pc:;) 1 J:i .. 

esperam dést.e GO'rêrno uma ação re- nosso povo sofredor mas 5a~.erno.sllll? '!O comando venc€G.ot, fora:n (t.5- leiro, '", , tribu d d· ·lh- . l' f nd"ID"'n 1 ~ e 11r ,a. pressiva dirigida contra os .1!ltCl't:SSl"S que nada dlSS0 terá sentido se ao 1 CS OlS rnl oes e mel~ c.e ilec-I Sã.o êsses os U ,~ _ ..... ..l; ... "'_ 
do povo, 9omo fa:::;em, ce::oo.s assOCja~ homem não fôr asegurorlo o direito tares d.~s !llel~or2S terras do :pah ,a.;ao leforn:iSta.,~ a _qual C~L:~ .r.~~:.~_ 
ções de cupula das c~as:;es CJIlSel'Va- sRruudO ao trabalho e a uma Jll1ta (;.}nl Inueruz.;,çues pagas em bonus \ mú.: fi emple5ta. tõe,a a ~-:. a ~.,'nh .. 
doras, ibadtanas de ontem, que ainda participação nos trutos dêste CleJen- 1 com 2Q anos de ptazo, juros de 3.65~, Cl.dUC.R de luta,. t::,da .u n_S~l.," . 
há pouco levantavam a V:JZ cçntra o \"olvimento. ao ana~ E quem: é que se lembrou d.c d~ d~ bem serv .. r a nossa t~rr~: '..,"a 
Presidente porque êste Se el'Zlle ccn 'Não, trabalha~re5, sabemos muit.o ch,amar. o Feneral Mac Artlmr ~e J Não pode haver produçU.~ ~.rl~~e 
tra a exploração e a ganância. bem que de nada vale ordena:- li mi- suuverslvO ou extremís[,a? I quamiO o alUguel d,3, ~rr~ Ja <,' ~ 'co 

Açã-o represSiva está pratlc<mdo, séria, dar-lhe aquela aparência bem Na Itália ccirlel1tal e demxrát:ca, a cinc_üenta. ou C1Jlql!e~ta be lh~n do) 
sim. o Govêrno, e vaí umpIiá-ht lUa::j comportada com que alguns 'p.reten~ f-cram distribuid:lS um milhão de, por cento do prcduto u~ dr.l. ~o E";" 
ainda, mas é ação repressiva' CQntl',; dem enganar o povo, he~ta1:e3", em números redonc1os. na' agticultor. Na meu Es '1 c, ~,'" l ~o 
os que especulam COm. as dlfjcul4Qd~ A Hora é Das ReJor1!tas, a COlneçar' P!~me~ra_ fase de .. Ull1~ ,r~fo:r:ma a;Iá-1 Ü'.do do Deputado Le.?n;~ B~Lt"~~'~iU_ 
do povo, contra os que sQnega~ ge- Pela Agraria . rIR crIsta e p~f'\'lca .1~C!!lda há ql1.n Ri9 Grande ,do .sul, 14,_ ,() ~'']'..,1:1. 
ner08 e jogam com os pl'eç.as, . Brasileiros, a l:.Ora é das reformns, ze anos, 1M mil f::t.millas fcram bene- ta do a::'1'OZ e feito em dter.rf.ld;l"'f·~- da. 

Não me ti':am o sono as lnul..lfes- Reformas de estc'utura, de :nÉi.a- iJCÜ!.das.. .• 'Em razão, d~ alta P:O u::\''' 2.Je l\..l:} 
tações de protesto de'> g::;,na1W~OS~, dos. de estilo de trab'llho e de obje- Nr, .?-'Icx.:.co, duranb Os anos de 1932" lavour:a. Irrlgada. d, .. ar.oz. no "'"! 

mascaradas de frases patriót!r3z- ma.s tlV-oS, Já sabemos que não é ma'.S 3. ~19411, f.Q!'Um distribuído.:; L:"inta m:- Grande do sul, o arrend:lt~r .:-. il":r,~ 
que, na realidade ,traduzem .suas e.s- p03Sível progredir sem l"efol'mnr, Que lho~. de hecta::es, com pag:lI!II"nto' anualrlente uma, duas.e at: ~tles ." ~ 
petanças. e se~ p.rcpósib de l'e3ta.b~- -?ã~ é. mais l?Ot,sível. R;cç'mc-:iJ.r que ná!J \ 006 l~ld~nizações em titulas d-a divi. 1 z,c::; 'I. valQ1: tia terra em ~.,~:'l ~rl.é 
lecer a unpunldade par~ 311as atrvl- e .mal,S poss1ve. adhlltir que essa' E'S-I da publIoa, 20 anos de prazo, JUl':',<ij 1rsse mqui]~nato ru~al desunan 'l 
da.des anti~scCja:s, trutura ultrapassada r;o:sa realizar tO de cinco por cento ao anil, e dcs3.pro- medieval é (esporumvel pela ,pro.,u'" 

A constituiÇãO. Deve Ser Racista mila?,re da. salvação naciona.l para prJaçt:o dos lat!fúndlDs com base 1:0 I ção insuficiente e cora q~e tolna13:O-" 
Por outro- lado, não receio ser ~he.- milhões de brasIleiros que da IN-ten- valQ~ fiscal. suportável o cr.:.to 7,; , .. da D:t ,a-

mado .de subVel',"",lvO pelo fato de pro- tosa civlllzação indu~h'laJ conhecem I Na. lndla foram promulgadas kis 511, . 
clamBJ:- que nOsoo. Constituição preci- apenas a Vida cara,. e as ilusões pa.s.. que determlnam a abolição da gr:1!1~ No últllno cálculo co salário~mí
$A ,ser revista. .<;acl..an_ de propri~e mal ~';)veita4~ nimG IcinC1üenta 001' cento do tot.al 
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dI) a_umento ~eYeu-.se a -sU?id~ vcx~i~ I <:Ie~~ ~tenceln a.o pov1? são patri-l correr. à,g próXimas eleições, na Qua- marco dêsse impulso de ocupação do 
g,,,c:.:. . .., dos generoo de prmlelra ne~' mC::!lo popUlar. PrOcurel, dep)!3 de lidade de seu candídato à Presidên· nosso território. Afirmou-se que tra. 
cL-.sldade. pr)vocada também vor I estudos CUidadosos ,elabol'adús lior cia da República quero GO'radecer· aos U.fi escândalo a construção de uma 
a.f:: di)Se da especulação. técnioo...'l, com êsse decreto, instlirar- meus nobres corf.eligionál~os tão álta cIdade no deserto. Re.::pondi que O es. 
R.ef:;l'lIia só Preiud:ca úma' AI~It.))~ia me no es?írito~ que críou a lei ;J. .O~4. demonstração de- con.fiança ~ ?f1r- cândalo não estava na .. cl.dade, mas. no 

de Escravi""adores Ao anunCIar ê.::.se ato de encampO;l~ao, roar-ihes (lU\~ a bandeIra. a mIm en- deserto. E o povo br3s •• elrv confirmou 
- "desejo- prestar, com o povo, horue- tre~me neSte momento, há de ser a I que ~tava certa a orienta-;ão do meu 

A ref<r:ma agrária só prejudica a nagem à memó:"ia do grande e imor~ bandeira. da vitória a 3 de outubro Governo. A pa!"th' da marcha dos 
un:',a m.llol'ia de ütsensiveis; qUe de- tal Presidente Getúlio Vargas. de 19:35. .' candangos. cem mil nordestinos estão 
.seJa manter o povo escravo e a.. n~- Trabalhadores dos c·3mpos e das Esta conv2cação contém uma or-I caminha.ndo ~nual.l11ente para o Oeste 
ç~u submetida a um·miserável paurti.o Cid. ade, Líderes sindicais, Ml"li.tares, dcm e um desafio, Ordem de. mC~l - e hOJe o.incremento da população 
de VIda, 03 partlCuHues pOf.s.uem 2~5 Intele~tuais, Estudantes, povo brasi- Partido, n que não posso dizer não, naquela regHw é o mais alto ,do País. 
11lllbôes de hectares de terras no 1e+ro. porque êlr: constítui parcela substan- O aum~nto do .. produto naClq 11 do 
13!:asil, dos quaiS apenas 11 % apro~ Hoje, com o alto testemunho da c:a\ do po,·o, que nunca me recusou o m~u Governo fOI da ordem de 5 bi~ 
veitadoo para agricultura, Q.., GOvêr- Nação e com.a solidariedade do p"3_ seu a.polo; desafio ri tôda a, Nação, pa~ lhoes de .dólares, E está hoje refletido 
110 Federal nâo tem rerras, Sômen- vo 'reunido na praça. que sô a êle per. ra que se <'Ámtinue a obra, que hlÍ no fato d~ ~ue iá const.ruímos cerca 
te Um milhão e setecentos mil .hE'c. tence, o Govêrno, que é o povo e oito anos m:.cámos, de soerguimento de um ~mlhao de. veíc'llos no Brasil 
lk~rt.6, todos aproveitadQ'1. Os Esta .. que também só a éle 'pertence, rea.. do Brasil. . , '. _ - sendo, nesta data.: d~ mais de cin~ 
do;:, pOS$Ueffi as ten-as d:volutas, mas, firma seus propósitos inabaláveis. de A glól:ia de dmglI' estl:!: Na~ao já que?ta por cento o mdlCe de veículos 
-t!111 geral, as melhores Ja foram con .. lutar pela refórma da sociedade b18- a recebI de meus compatnotas. e naCIonalS trafegando em nQssos ruas 
cedIdas, de favor, aos. latlfundlános s;leira, ~cha-Fe tã,o próxima n~ t~mpo, que e estradas: ~. . '.' A 

ou aos se-:l.S. representantes. E, aill~ f'Jão apenas pela reforma '1gL"à1'1a, amd~ lhe slllto as reSSonanCIas. ,A impOl tanClft d~ .. md ... ~sh-la meCa~ 
da.. que qUlSessemos desapropriar t.er- \f:1àS tambe.m pela l'ef~rmu. ba'lCál'lU H3 exatamente dez anos, ao esbo~ n.ca pesada est.á eYlden .... ada em re~ 
Ta ~s~adual_ cu' ~u~icipal, seria ne- pela refOl"n.a trib).ltária, pela -refor~ ç~r-se a luta pela suce~são pl'esiden- cente estudo da CEP!.L, .que. ao esU .. 
CE:-."a :"'la a lll?€mZaçao prévia, 3. ViS- tl..1..a. eleitoral, pelo voto du al1a1f'1hc~o, c:al, e!"gueram-s~ as ~O!ça5 da ~e·c\~ mar. Q 'té~US~ do r ... equ;pamentú ?-o 
t'l em dinheIro e cOm autoJ'ização pela elegibilidade dos allstáve!s }:.IrIa 'r;ao para tentar ImpedIr a normaI.d'a~ BrasIl.a 19,0. de ~er"c!'i.o de energra,· 
le;,slat1l"a. ~- . pureza. da vida democtát'ca ' pe'a ~e do pl'Oce~so demOcl'ãtlco, Criaram- ftcO, CImento. papel (> t'ef"no ~e -petró'" 
.~tefonna e.grár~a só se faz com {'fi~ emancipação econômIca, p~la' jr.<;I,ca se tão· graves dís~enções na. v:d,3, ,bral ~eM~ ,no n.lOnt~h~: d~ 8:: -m.:~hões. de 

• C:enCla, pelo aproveitamento de ter- social e pelo p:,ogref.so do BraSIl. ~, que O ,P:~~sldente ,!~r~as .fOI le~ " i
les

, cl~e~'m ; .. e~~ (',l~. 8/.;" .. desse 
a:as bem localizada.:-., prôxilnas de vado ao sacl'lflcIO da. prop!"m VIla., ~ d ~;LPam .... l~d~ 0.1 ~. ;' 72.) mllhoe.'l ~e 
centros de consumo, com faciIjJade Nêsse ambiente de const.ernaçao o /res~ ~ ~m. f:01,,r ·brIcados no PaIS. 
de esc:Jamento para a. produçãO E pela. morte do grande líder, .~ rt' ... po. t.a ,aque es que Q.1e acusa~ 
esEas terras, nós bem o sabemvs,' qu.a~ apa,zig'uar as dissenções, Fe~~ ~~~ogec~ere·e:.cvadD t:\1) ~ó~ar. JOd·custo 
se sempre estão tomadas e mal tU'!'a.~ a. cone6rdia à Írunil~a orasüel- I ~U'G lJ.:Q~, es, ~~~n. o a a .pe~ 
das. por isso o decreto da SUPRA ,ra, e rtcelcrar o ritmo do nosSo pro· fOa'~ord"cal!zsendte~sau,~:l ,op.e.adnosddas ontz. 

d
' wmovelS, :os Oze es a~ 

quan o vigora':" as declara- agora de gresso: leiros e das mil e tl"""~entas fábric 
interêsse' social. Irão :sendo desap:'o- A ~Ituacão ,em que se en~nt~ava de autopecas que est50' produzind~5 
iPrla.das e, na medida do pOS.."o.Ível, fn~ o ::.a15 no lUleI? do m~u overno Rnualmente cerca de Us.~ 800 milhões 
tregues aos lavra~:Jr€6 sem terra de c~Jgoudmed a p!fnt~ opçaod t' r·. de manufatmas hásicas n8.cionaJs. 
nosso 1aenso PaIS. Em primeiro ItC . !lue a o va 01' os pro u os P 1 Furnas nnpedm o colapso dessa. 
gar,. a terra.' DepoiS, a saúde, a. ins. marlOS '110 merc,ado exte~lOr, a co- produção. ... 
tru~ao, a assistência. técnica que só mesar. pelo cd~fe, determlOava'd peja Três Ma"i-as que reure"ou sete vê 
têm sen cido and o h '. d . .. carenCla de lVlsas, uma re uçao I' d d • qu • o ornem ):1 tem a VIda publlCa desde. drástIca das importações e assim lm~ 7.es o vo umf' e fi 'jua a Bala da 
eO!110 trabalhar e onde tr.abalhat', 1951 _ quando fmdou o meu man~ d··' < • ,,- tê d ' á .' . Guanabara fêz com que Minas di&<-

E U,rgente dar ter~a a~ quu que~ dato pre.sldenCl9..1 _ tenho~me C{ln~ I ~~u~~a~e~~~~\~~tI~ado: ~ rri~~~~a~ pn.n~n.. hOJe, de superavit de energfa 
rem tlabalhar; para .1S6O e neCeS3arjO servado numa atItude de delIberado - d t· b 11 . r eletl'lc3. 
c!ar funçã:) social ao direito de prO- sili!ncio. recusando-mt, sempre, a ça~ ~"<{P:~ ã~ "lde~~~~â~c~ brasl1eira ~ seme!ltes dn. COSIPA, cujo pri .. 
p . .:".cjade. formular qualquer pronunciamento d 5 1 d d· ·lh~' 1": fiEmo lamiUndor vem de ser inauO'u ... 

Enfrentar e Ve!lce: .0 Monstro capaz de, p.royocar _ polêmicas ou or 1~~U~~a a c;iaça~s l~~di~~~ ~~ ~a~o, juntamente. cc!ll as pl'imej~·as 
In/lacwnarlO agravar d15se,nçü:es. Em face, porém, novos emprêgos unIda.des .d~. !ammaçao de Ferro e 

G 
. I.. dIJ reiterado e msistent.e pedido do ... d' d··' t d t· fI Aqo d:s. VItÔl':a. para serem abast~ci~' 

overno~ ~enhum podera eUfr"C!n.\"JOrnal dQ Brasil" e considerando a n..~13.r 1SS0. mn.e, o sur o lU ~- das com aço d'1 U-SIMINAS evidenw 
t~r. r:Om ~XitO ,o motz,st.1'O inflaciqn:i~ gra.vidade, das circunstâncias que ca- clonarlO, que se venflcava no p~l.ls, ('iRm· que as t.rin~a metas do 'meu Go. 
l'lO ql,le ~evora os salarl:JS e mqUleta ract.erizam a atual situação brasilei- quan?o me emposset .e, que se tem l.!l- v.êrno não l1mif.aI'"~m seuo:; efeitos no 
o. B. ",ala dJ.al'O, se não efetivar as re~ rb., não me posso furtar a fazer um tenc!O~almente omIt1dC!, a· so!uçap. período" te!'rnjn~dD em 19']0. .. • 
f~, mar de estrmU1'a da nossa saCIe apêlo à lucidez e aO tradicional bom propos.a pe~os ecünomlste.s Ol~d<?- Sacl1di n Paí" com fi mRior concen~ 
Q&'.,2, senso dos meus compatriotas, no Sen_ XQS era ,est.u: -. sust!1 f o deSen"\iolv!- tru,não' de U1"<;nll~nns r!e q!lc se ten1 nQ· 

_ou ~o:; li~:arnos, pel?s refOl'mf.s de t.Ido de que se únam os democratas, ~ento su?;!nf~C'arlB: d~lxar sem eiOlpre- tic!a neste Cont-i'1p nte, E essas má," 
~,:~.:', (B L,nJ~tIça. ,s?Clal e do desa--:'I e.nquanto é tempo, com o pensamen- gO,,;} fammtoE,,<-mllboes dec: br~s 1e 1'0: qtu,nas co.nt~al'IandO a Drevisão dos 
Jl,~_t eccnonuco, ou Jamais POd1}Z'E'Ll'J.:1 to fiÓ voltado para O bem do PaÍS n. P. f _ ocar o naI", a um passo a con céticos e eC~ltando ns desafios da. na-
a:::) . ar ao equilíbrio fmanceiro, à Vl_ 11m. de evitar o advento de condiçÕr~<; vu.sao soeial. turp-Z8. abriràm estradas, represaram' 
<! .. ,n.:·ata e à tranquilidade para to~' que! lancem' o Bras:l no -desastre da A REVOLUÇAO a . àgua., domaram rios para novas 
(l:;~ 05 tll"lt.sileircs. \irremediável sece~sã:o interna. O res_ nsmas, amollaram a indüstria sidc_ 

h t 'd ' 11'" ti' . 1 Não hesilei, então um só jn.stanh~ .. 'rf!· f· . áb . 
"dl o au 01'1 ade pm'a lutar pf'la pe o <lo Cons tmção e a pa Rvra de em' partir para a industriaJizac.,ão in~ .u Ica e Izel'alU sUrglr f ricas e 

!fi.': .. rma da Constituição, porque ela ord~m dos patti{)tas. A fidelidade à est31eiros~ E a. fim de deslocar o eixo 
~ .u.u . .sI!f!l?sável e porque tem p:>r ob~ILei é o compromisso sagr~do dos· de~ tensiva, único meio de aloançar a de n?~a civilizacã.o. para? centro 
J€t.l;ü U1l1CO e exclusivo a!Y;ir call1i~ IIDOC!"!ttas perante a Naçao, Náo se nOSsa emauc1pàção econômica, geOgTafIC? do terrltóno 'naclQnal -
nl1u para, a solução harmoniosa OOS oonstrói na desordem, nem se pros... Pr?IDovi a revolução industrial sonI:0 dos IncOl1fiden.t~, aspiração do . 
PiO,?Iem~~.s que afligem. n~.o poVO'jPera no SObro e.:>salto, Nada. de b~Hn se confl'ol1to internacional do patrIar.c~. da. Independencia, projeto 

Nao rr..e animam quaisquer, propô- resolve, Il:Q chma do rlesB?tendlmen.. de su~e. SlVOS r,.ovemos e mandamen~ 
sitos de ordem pes.sc.aJ, Os gra,ucles to, ~ é Impossível sobreylver dem~_ goven~; r~:ilden~r~e:.l~~ tos d.e no.sSa carta Magna - ergue-
beneLcHl.dos das reformas serão o pG~ cràtlcamente .l1;R subversao. O regl~ do Conselho Nacional de Eco~ n~os no Planalto .Contral, a. nova Ca~ 
vo e () g:ovêrno que me suceder, ao I :,rle tem .... remedlo natural e p~tal, com l?o~tárIos braSIle!ros, urbR;-. 
q-tLal entrco-oa"ei .uma Naça-o "n."an-.' a. todos os nossos. problemas, verifica_se que; tomando o nú~ U1:stas bras.ll~lros, enge.nh.elrOS braSl" 

, .. d >A t J tI como. índice .básico em 1955, te TOS e a t t b I ~E'c1da, emancipada e mais or.gutho.saI Slve. os !'l' au=n lca u.s ça paíc elevou ês.se índice para I rqUl·~:OS 1"aSl el1"C!s,. 
ct: ';1 mesma por ter 'resolvido mais A ~e na hberda~e, a per:sev~ança. no 197 em 19.60, enqu.s:nto o Japão alcan~ . CentTO d? sIstem.a. rodovlá.n.o. des· 
um. vez 'ifi ment ' . esfors,o cons.trut}vo, a SUp€!lOr e lm~ tm.ado a hgar as. cmco regIões do 
Tll ;);'ema; q~~eC fi eRa Lst 'rie• I~hs j gl~ves parCial insplraçao do interesse públi- çava 179, a Rússia 149, o MéXico 134. PaIS - Norte, NOl'd~ste, Leste Sul e 
.. De'u o o a e tnpos,. co, o exato cumprimento do deve!' de a França 133 e a. Alemanha OCidental Centro_Oeste - Brasília. tornou_se 

CO""'dt~ . ~e 48 horas. vou entrega.r ao cada 1Jm, a independência e a har.. o que significa. ter O Brasil alcan .. desde Jo~o um núcleo 'da unidade' na • 
... ...,. r5,ça.o do. ~ongres30 ~ Nu,clonal moniA dos trê.5 Podêres constitucio. o mais alto índice de desenvol~ cional e reve'-ou esta perigosa dis-"o~ 

8 Mensa,:{em r1'esldencl8..1 deste ano, hiti,o; da. Repúhlka. são a garantia es. do mundo em relação à sua r.iaQã.o - que não deve subsistir: - O 
~ela, _esta? c.ar~l1e?te e~t:es5as AaoS sencial de um Brasil firme na pereni. econômica, no período do· Bra_sIl próspero dos centros urbanos' 
111tençoes e os ObjetIVas deste Govel'- da6e do seu destino cristão, livre e O Brasil mraI. Que se debate na po~ 
~~' Espero que Os Se!lh:Jres COllg':'C6~ comunismo e tranqüilo qlU1ato ao breza, na enfermirlade, fá impaciente 
s!,:,tas, em seu patl"iotl2-1110, compreen. turo DOr libertal'·se dêste.s males avl1an-
dam o sentido social da ação goveT~. tes. 
namental, que tem por . finalií.hde Considero uma das InicIativas mais 
~c~leral.' () progres.so dêste Pais e a6- importantes de meu Govêl'no ê.s.se 'en~ 
S~g~.r.:tl' aos, bl'asileil'o,5 mel~ores {;:JD'-. co~tro do Brasil consigo mesmo. pri~ 
d,çoes de VIda e trabalho, pelo cami~ melro passo para qlle a civi1izac;ão Ae 
nho da [}az e do entendimento, i~to distribua harmônica mente em todo ~ 
é, pela, cam:nho refo:·uüsta. território nacional. Que n nossa COllL 

.Antes de fínalizar, desejo refe~'.;r-, território !].acional. Que a nossa COhS; 
m;~ ao ouku decreto que acabo de M~ ciência de cidadãos. num futuro pró .. 
sinar, lU ~erIJretand~ os sentiment.os ximo, não mais s? humilhe com a. do ... 
naclOnallsta.':' de nosso povo _ o '"1e- DISCURSO IQrOsa evidência de que.é p'ela miséria. 
c:-e.to de ent!ampação de tódas as l'e~ E' o . ."i~jnte, na btegra o discnr- Que o h0!Uem d;> c~mpo se distingue 
fj!}.:ll'lU::; p-:.utrculares. A partir df'bta so do Sonador Juscelino Kubitschek.: [;:~~~~::i~t~;;~:~;.~~;: do homem da Cldarle. ~ d'uta. C~I)t:.,;,.",--:,\<' tpi:-:-anga, Manguinhos, ., Honrad.o com a indicaçãO do Par- . E tôda essa obr;t ~e f!overno foi rea-

A.mllzÕni::L c ft:itribuidol'a Rio.z::'an- tido SooIal Democrático, para COTI- e a ocupação h?ftqa com e.. em:ssao, de sómente 13'!i Brasilia foi' O bl1110es de Cl'uzeu-os, em cInco anos, 

/ 
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menos do que os 146 bilhões de Cril~ se de lavrsdore'3, lloje numero~a, que s(')rdem, sel~ re~.se~timentcs, sob o im. \lOS ~e todos OS, pontos. do ~aís ~ 
zeiros emitidos em corusequência da! não dkpôe de tt'rra pl'<;pria, nem po·l pélio -da ~el e aa ~!'d.e~ e el,n ~OnstjM sentIdo de que ~~. a p.-trt.lCJ.p..l?l:tQ s~o 
crise de 8crÓStO de 1001 que tanto in. I de 8.dQtnd.b. /' nância c"m os prJllClplOS cnsta<J;:) do fJí.Lensiva aos s~~or~ ?e nossas

t 
F r, 

.' " , ' no<:~o PC\'o· ~ as Armadas. dele. mJustamen e ex-
tranqurllzou o ~8LS. T[lmb~m entendo que d-ais. outros ~~ '. ,..,1uidos. E aqui a~socio a minha vot 

O imprrcto do .surto industrial a1- pcntüs deyer.1 Lear cbros e CGrtDS: PROGRESSO a essas vezes, principalmente depou 
terou velhas estl'uturas da n05Sa eco. - a r~~\)J. 111:.:1 l1~O p:1derá ser im[.lan~ I De."de o in:c:o da minha l'ida pú~ que, por- um con-t:ato mais eS~l'e~tQ COrl 
nomia. A politica do desenvolviU1en~o ta~a, slln·_:I.lan--:umente €I~l t,,;jo o te;· bl:cD. optei pelos ideais pr.cgre-ssistas. 1.5 cla;;ses proscl'ltas désse ~ll'eIto, na 
e da penetraçào alcançou as zonas ',tOLO n..:z.cn:1l. mas tE-ra de ser pro- ' . las encontre! o amadureCImento po. 
rurais. Dai êsse anseio para corrigir o:rranw-da. 1'2.';' DJllllmente como e foi em Quandü as fcrças .reacionárIas com~ lítico e cult:.li'al de qUe a Nação nã. 
o acentuad::> contraste el1tre as duas, Dutr,,'s p~ís:s (l:mcc:.ã~:cD, c{)m o I ::atbr .. a Pet-'cbrá.s, inclul-me entre ,..ode :prescindil·. 
regiões e as"egurar o equ:librio da: !)rév:o 8p:'rejh::n~n:l') ele rC>3msos f 1_ 05 mai.'> ardor::scs defensores des.sa M nh j d PSD' 

I t ' 1 b 'J' . :1anceil'os e técn:c::::; p:ll"a ft.?sezurar o ,ql'f,nde obla nacionalis_ta. E ao fl_m e,lI,s ,c?mpa ~ 1'OS 00 .,.' t 
eS ru ura SCClEl r931 ell'n, sem o ql1fl.l 'PU e-x,'lo', _ a,_' ("._""'P,'cp",)'aO,D-~es J'ne- [de m','nha adnlin,'str3c,Uo, a Pl'odu", ao O IflJ.tido SOCial De~opatlOO ,eJ1l ficaria comprcmetida u própria sobre. ~- ~ I ,'f d b d pon ab 1 d de nestz 
vivência do rog:me der.locrátiC8. vitáveis ni':o tl~ve~;!'J fI'cantar a pe_ da emnl"ê.2a que'era de cinco mil bal'_ lIma I? r!l.a res s 11 a 

A • ,::pena e a m"ji'l P,.ü9'.<?j~dc nem ~'5 ri~ d:ái-iQs, subiu a cento e dez mil. ~-ora. ~llstonea. Cabe-lhe também o 
Conto consfquenca ns.t~lrRl e ll1P· :err2S G2ll'JZ.CtB.S C~:ll l'3.vcmns, r2ba_ '~-', ~ ... ~carrllnh~l?ent.o da? refonnas, c;o~~ 

v1tável ds,ssa PQlHic.a surglI'am as re· r:ho", ou r?~';':\!1~ n.j-::eslui.s. ,A;IL .. a na Men<;a~em em que m,e d~~ força POlltlCa. mteglftnte da maloru 
termas de base a""ora l'ec[mnad%. I ,hm em fav-or da reforma agrãna,! iJarlament9.l'; mas tam~ém lh~ cabl 

, ' . ~ , '. D~,~se m:.cü fieal8.0 Bio.slac1:::Y3 dQís t:::m\bélll 111<! pronunciei em fa\'Ol' da .Imo. pos~ção de vigilânCia, a flm dt 
# A reforma a~',.ta:~;a e~ta hOJe u~cor~ ~'is(l::;s: o d:\s cte~·,pl'opri8.9(íe.'; dz~ord~- :'.:forma a.rlm.:?)-s.tl'ativa, d~ .tribut~r,ia que rlào se opere a subversão da oro 
porada ao c;)n,{'x,o d ,s platafonn"-,, nad:~s, sem s:!:;~2n1a, inspIradas as ve- e- d,a uUlVel"SlL:1na. O def.clt habita,· demo 
i1..utêntic8mente d:Õn1ec,'ú.tisu. . A Igl'e_ zes -1">-:},' cl'~té:·:,:,.s polWcos', e a injus- ~:ol1al, I1:'S áreas urbanas e rurais, 
' '1 'P' "11 . .... Esta Convenção Nacional reVigora la, - pe..a p::-, ~v.'a a:: ,0 ... J. ,e SO_ t:l (-'v~:;-!l$~-D !< [J:'cm vem pt·cdmincb. constituiu cb-jeto de minlws C0'51ta. 
bret~ão, d~ JOflO XXI11 : ~aulQ V:~ \ je QU.8.1(jlJcr m2did.a só justificável '6~s na~uele documento. Em 14 do em mini o propósito de defen~er OI 
""""": fe~ se11;tJ!' ao .ffii.ll1jo cn5tao que .~a quanr!Q a prepriedg-de, par fo.lt..'l d~ maio de 1956, tjve ocasião. de decla-: altcs interêsses do povo brnsile o, qu 
nao e ma:s p:sslVcl mn.nt,el: fi. paz en_ ':::ultivo, deixf1. de c<lntl'i!Juü' para !l .'fU· pú:-licumente que estavam,sendo deseja paz desenvolvimento e refor 
t h t ti I ma.s, zem abdicar de s'Ja'5 tradições d~ re, os Ol~lens S€.n1 a pra ,:ca fi v~r- 'iqm'za d::> País. ~studadas ptio!·itàriamente as refor4 mocrájticas e cristãs. Pa.::timo.s pa. 
dell'a jus:Lç:,,< scc::?l que deve ter cr.~ . . mal';, entre as qu~ís a ref0rma eleito_ 
tre ~s seus _in,.s~nnnel1t.Js um nôvo es· Al1R.ENDAMENTO, ral,?- ?-d}!lin'st~atíva. a agrâ:-ia,' a da ra uma campanh acívica. de que de 
rotUlO da t~l<a, . No estudo duo ref':"rlna p,!!l'á:'!a o o!'ecden,c:a soclal e a do credIto ru~ p-snde o futuro do Brasil como n~' 

Não é d~ agora que me p1'eocupo ;}.csso Partido ado.tsu sol~lÇôes, ,Li rt'_ 'a ,: DJ.JS fi" or~s, en re ;an ,,0,. re al'~ toàD:; os meus compatriotas: _ 34 
I 

- I f t t t t tf ção demcoráUca, Para ela. convoco 
com este mR:rr:O problema. E::tá na :lstrr:d.~:"i nos Ana't ~a.Cam3ra e C(;.nl ~a.~m : exc ... uçao de al~un:'-"'s, a ne: mulheres brasileiras, de tôdas as elas. 
primeira !'/íen'3:,r;em Que enviei ao, as Q.ua:s estou de acomo, Nelr:B e5t:10 .. es..~A~d_. de se,ll amadU1~Clment? ~a ses e condições; as massas trabalha. 
Congresso l~tI.:;_'nr.l a. nünh~ d2fín:~ I equ,~ci,:mtld:l.s cs vál'iDS aspectos (!o ~r:m.':OClenCl;) ~ac~o.nal e a Cl.rcunstanCl<l dor.as, a que proporcionei novas oPor, 
ção:·- "A PJ'l.l.:ca de Reforma AsT:l_ p.l'cb:pma, inCl.uSive o d~ reforma COl1,~- ~e, que COn<:~ltUl.rlU~l ~esllltnnte da po_ tunfdades com as rea]jzaçõ~s do met 
ria" -- afi~'m:!ya eu oê$e documel1_ dt.l1ClOnal, no qual nao se permlta. htlCn de df'.en\'olvlln_nto_ Govértlo e a. cujas reivindicações se, 
to, a 15 de m[ll'I"'{} d2 193B - "escud3_ em c"so alg;yiU., que a ?es:;!Jl"op,riação I AGIUC"ULTURA rei liempre sensivel; os candangos d, 
da 110S prin~íp:os constitlIcionais do I tenha o çD.l'at~:' ~e conf!sco e ~elxa rlf _ . , Brasília, vindos de todos os pontos de 
distributlslto econômico. cbjetiYu fUD. assegurar o Qlrelto de proprIedadE:'. Da criaçao pare.aI da ;nessa fnfra~ terr/'tóri,J nacional, homens simpleJ 
dament.álmente propiciar 'a05 trao~\- j • f r-.; 1 .' Ab -: estrutura, das obl:as pJ~neir~s Que que confiaram em mjm ,e de cuja 
1h d <>C"I" 'i e~," ",. .. " I Cabe .. amfJem urna pa aVla :',0 l.e a ü'ansí"c!'m8.r.9m a flsionomla dQ Pais 

a ores ""HU.OS o ac~;:; o, a Pl,,~L~- questf.~' d03 arrendament'Üs, ja Objetou surgiu a necessidad~ das reformas dê mãos vi surgir a nova Oapital; os ho 
da~e. ~e mccl0 que se ev~te R plole- das cD~ita"õ~s dD CQngres.~o. Grande h p.. " . ê' meD.s do Centro, beneficiados com I 
tarz28çaD drls muss~s ru·:o.Y:i e se aml_ parte da pl'oducâo·r.O"l:i"ola bl'usil";"a ;;[a5(!e5, t ~l ~sotme~,mO"'t~ q1umqu mo inst:alação e a. a.mpliação do paxqUf 
Jem os efeitos a!ltieconômicos e antL proc"'de~te de t"erras'lO;"~'''nrjnda~ ~ô; :) -," ~ ~a d e efr. meVl ave mente! o industrial; os nossos irmãos do Sul 

"d . ..... d t"" E"· ',. .. ., ">. - lmnouel11o as re annas cemo o qum~ d f 1"- • t .5QC1aIS, a explOlc,r,ao ,a eua. de infelizmente domin:tnl as formas ,".. 66-70 t "'ã d "j ""a I a ql\e se esten eu o as a w uM es ra· 
wnclu," eu' - .. "credito que tôd. t· .. . t - quenlO ·e.. e ser o QU nqu_n ü das ss' mO os homens .~ No"te 'd'd ~t d' - . - f t' -"~ an leCOnOn1!cas e mms as da. :m~[tçao> d(l.; pl'oblf'ln3S da base. e como o qutl1_ ' .a 1m co Uv 

me I a ".'~!'1.ente a ~ e lV,rl~~O Lia re_ da têrqa, e mesmo de: trnb9.1h-o pao re. quênio 66,"0 terá de .ser o quinquênto para. os Quais foram abertas as rodo, 
t Ol"'f!1a a.,la.rl~ no Pms de'.e1a ser pre~ munerado, hOje bamdas d!;. todas as d ~<r,..('!t" i ~". - d via.s de integração -nacional; os bra. 
cedlda de deo::!te cOl)5trutJv~, em qu~ nacões civilizadas, a ,~.Ln mai ;~m a n~eor~ça~ ,o V05 nordestin<Js, para os quais foi cria .. 
se confrontem e pG!1derem os al'gu~ I' - 1 j , 1 ~. campo na ~~ u.ldade do des .. tnolvl_ da ;t SUDENE; os habitantes do Oes. A ,..', mpoe-Se uma e gerA sOQre arren· meuto bm:Slleu'G. 
melltos de Ldas, as c! ~s""es Intetessa~ daml'ntos, que crie máximos legais de te, outrora isolados, hoje plenamen 
das. A p:'u?ênc;a ditará as normns renda e dê ao arrendatário rural, en. Coo~àen<:.do em sesSenta metas o te integrados em nOSSa comunidade 
a,cel:tadas. 1\'[:0 c?ve, entret.anto,_ co~s- quanto tl'aba.ihe e produza, o direito, meu nóvo pfegrama administratlvo, os católicos e membros das demail 
tltU?~, pret.exto pa::3. n pcstergaç_o 1I~- já as:egUl'ado ao inquilino comercial irei exp':-bs na televisão, na rádio, comunidades religiosas. que taÍnbén 
àefmlda df!. sO·Wa'l de um dos maIS de obter (l renovação do arrenjgmen- mlS 1"lssembléia3, nas escolús, nas fá .. lutam pela paz sociaf e pela elevaçãr 
séri?-<; p.~ob!em:1s do de,envolvime.nto to. Quanto à. aplicação do estatuto bricr's, no findicatos nos comícios po. 10 nível de vida de nossos popUlações 
nac.onal . I do trabalhador rural, prmnoverei (JS pula!'es, para, num debate franco e Dirijo_me a<)S homens da livre em· 

RESPF.'ITO A LEI meles de aux,iliar o h?mem ~~ camp.o. direto, tin:.r a valiosa contrUmição que prêsa, aos intelectuais e artistas: aOl 
no que respeIta a salal'iú-m!TllmO, S3_ a povo me pode dar_ profi~sionais liberais, aos funcionário> 

Olto an:::ô d::pJj'3 d~.s:;as pa:avras, h'itio_f8milia. assistência hospitalar, • ~ pÚblicos e autárquicos, aos estud~n. 
jUlgo de meu devei' conclamttt' os meus' afa"t.ando fl.!':sim flS dificuldades que Asseguro a Naçao que ~s novR_s me. teso a<r:, jornalistas. aos que tt"aba. 
correligic.nárlos p"rll que retirem a I se opôem ao seu cumprimento. t~s ~c me~ pla!Z0 de goyerno n,!l0 5e· . !ham no comércio, na indústria e nal 
l'eforma agrária d,o tenen.J da agita_ ' .. ~ 1'<10, lllf!aclOnár.13S; de.stmm·-se_ao, ao ~mprêsas de erédito, a t-odos aquêles 
çã.o e da pOlêm;c3, e n eX:1minem à. . O t'tUe de .. ~eJo afl~'~ar, ':lObretudq.·é cQlltr,áno, a crHl.r a nqueza e, conse~ enJim, que nos seus e~critó-ri'ÜS, nal 
luz da. r~zão e dos ímerêsses superio. que a reforma agr8r~a. nQO. será ms- quenl€l!lente a pl'omcver o bem-e$- SUf s fábricas e nas suas oficinas. na.
res do~povo, tru~e~to de ,1!Jta .soCIal, nem de .pe~_ tar socla!. e-.eus gabinetes de estUdo, desejam a 

I segUlçao pollti~a. mas de concordla . As perspectivas que se abrem para ~ação unjda., prpspera e 9ri$tã. Diri. 
Dirijo_m~ partiCU]aJ";.nen~e aos .meus 1 e de col:lbo,r~çao, Com ela ch~mare· o quinquênío 66_70 são bem mais pro~ Jo~me aos 'Cidada,üs que, vmdDs de cu. 

companl.?-eilo::; do CO,horess"Ü NaClOl1~l, m9s ~a part1clpa~ ~o mercado .lUterno mi:~soras do que as do perjodo 56_60. tras pát,rias, trouxeram o seu concur~ 
no senbdo de umrm-os 03_ nossos mlIhoes de brasileIros, que hOJe veje. A tarefa do administrador nQ :futv.ro EO para o aprimoramento do nO~51 
eSf~rças ~ encont.r~npos ~o!u~ao lme.. tam nos camP9s se~ poder de ~onsu_ Quil1quênio deverá orientar_se em trê-3/progresso. D:rijo-me às P:J-lj7jas m:1i' 
dia .... a. paI a êsse plOb.ema. mo:. e al!lan~a" Sel ao co~sumldor~ , direções: corrigir os desequilíbrios, ta~'es, que Qbnegadamente t,e~1 o en. 

O CDngresso, sempre fiE:l à suo, aIta p~la as U?-dustllas nacionais, c~:mt!'l~ minorar as tensões Ei realizar as re~ ~al'go. de asseg~rar a ~ranqUll~dade no 
missão, tem tido a sabedoria de en. b.lindo aSSIm pa~a o seu fortalewuen_ formas estruturais mdispensáveis à tU1;ed:Dl' do PaIs. ~lriJo .. me fmaltn2n_ 
contrar caminhes pa.cWco.s para u!) tl? C~m ~Ia maIcha~emas para a ra~ fase da marcha para a maturidade te, às n05Sas glonosas FôrGas Arma
crises m~us graves. clonal1zaça~ da. agrlcult.m;a, comple_ em qUe ingressou a economia, bra.::L' das, Exército, Marinha e Aeronn,uti-

Em 1955, quando as paixões alnda 
conservavam o calor das divergênciaS 
extremadas, foi o Congresso que evi. 
tou a guerl'a civil. Em 1961, quando 
as mesmas paixões :se reacenderam, 
cüm as me.sma.s perspectivas trágica.<;, 
novamente o Congresso ofereceu ao 
Pais uma Ução de prudência e de 
concórdia, com a pqsS-e pacifica do 
preSlden,. 

Estou certo de que o Congresso Na.. 
cional, tambêm agora, alcançará re_ 
solver 'O problema da. reforma agrária 
assegurando ao Pais progresso e paz 
e a. continuidade das nOESa.s institui_ 
ções democráticas. 

A refamla a.grária com o seu dup10 
caráter social. Ela nào pode consistir 
sómente numa redistribuição da ter_ 
ra, nem apenas em rnelh-oría de crê .. 
dito e maior assistência técnica. Tem 
de abrangeI' ambas as coisas, Tem de 
levar à extinção do la.tifúndio impro~ 
d~t1vo. para que se po...'<sa e5tabelecer 
,!la terra, e fazê·la trroduzu-. U11U\ clas-

n;ento inâ}spensavel da lndustriahza- leira. • CB., fiéis ao compromisso de honra de 
ç&O do pals, e nos prepararemos para Llefe·nder a lei e a ordem, e que 7",1:'I1n 
a grande procura de alimentos, ine_ HAB'lTAÇAO dia e noite para que o Brasil s-e mrr.._ 
vitãvel nos próximos anos, com O Não me seria possível; .neste iUscur.. t.enha coeso e nunca seja destruftlú 
,crescimento da população. 50, enumerar e anaUsar t.ôdas lU> me. [)E~a subversão e pela tirania. 

Tranqui1ez.e-se O fazendeir(), tran- tas Que me proponho alcançar no pr6~ Sei que esta convocação será l'esp~n_ 
qllilize_se o pl'opriétário, tranquilize .. ximo quinquênto, pedindo apenas per. dida pOr todo o País. E aqui VO_'l re_ 
se o trabalhador rural. Tranquilizem_ missão para salientar entre tantos ob.. pito como lema de nossa c:1mpr.nhJ., 
se, enfim, rodos os brasileiros: um gü~ jetívos que vão (fesa!ier a capacidaje s. a.dvertêncla daquele btavo p:1rl~. 
fêrno refürmista não quer dizer um do meu govêrno, o angustiante pro~ m.ental' paulista que. a 28 de a 'Jl'11 de 
govêrno ameaçador e subversivo, 80- blema .sodal do nosso deficit habita- W79, exatsmente nest-e lu~a.r, chann .. 
bretudo.qt1g,ndo se eonsMei-a o passa~ ciona1. CJ<)nstruirei três milhões de v~t a r'~~n~ão dos nD.::SO~ patríc'J_~ p".,'{ 
do do candidato e a sua fide]dade aos unidades residenciais, facílitan<Io ao q'Je "'J10 cofundJssem a bnnj01",a dJ 
ideais democráticos jamais traída. povo a SUa aquisiçãO, Es.~ unidades rdonn:~ VOUl a reforma da b.~j1r113. 

somar~se~ão às quinze mühõe.s que 
atualmente existem e das quais ·rt.eze 
milhões já estio ocupad::'.s por seus 
proprietários, Proporei seja criado o 
Min!stério da Habitação e a. institu.l~ 
ção de um Fundo Especial ptlr3 3 
construção de casas populate.s. 

As reformas se farão sem que njn~ 
guém precise cuidar da ptópria. defe4 
sa, pOrque o Govêrno zelará pela paz 
social nos campas e não se afastará 
dos critérios legais que forem estabe~ 

Ieci<ios. A extinção do latifúndio jm~ 
produtivo e a reforma dos arrenda~ 
mentos abrjrão aos trabalha-dores ru~ 
rais o caminho da redistribuição da 
terra, 'd·a, mesma reforma por que se 
cumpriram outras traru-tormações ';0. 
ciais no Bl!esil - sem .uaa1.lA. lõMU Ãa-

Entendo que devemos ampliar a 
área de participação do povo bra~ 
sUeiro 00 processo eleitoral, para OOr~ 
ná-lo ·mais representativo dêsse mes~ 
mo noVI1. Tenha r~ftbido :muito&: SU).Q. 

DRMOGR-ACH 
Na ('ump:.nha politjel) de ;.; f"\' l>"l'lo 

lU> fô.rças da reação qne fi. f,j ~lt."'Tl'l.S 
Se atribuiam o mmlúp6lio dn, 1l':<hi.'I~ 
e.ia civica, se uniram para inte:T('m4 
'Oer a lÜarcha da demecracia n,) J3nl_ 
;1], terltandD impedir Que o ateaI prc. 
3..-dente João Goulal't e eu eXêlcês<.:t-~ 
mcs as mandatos que ü }}:Jvo nos C(Jn~ 
Lara, a Naçâo colocou .. se pr Jntamel1. 
te a nossa lado, n9: def('s'l da CC'n'5ti_ 
tuiCõ.o e da Congresso. Tanto eu. comol) 
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do Partido Trsb,J,.lhi:ta. Br3"5Le:ro, BOU. l-~,_.;'onjz:::!"3.m a lmp à'nh;çao de r·eg!- rim_illa C1VlOO.. . 
SECRET ARIA DO 

$ENAI:O FEDFmAL 
.. m, eu ntlhre ccm:yanheiro Presjd-eme limPi)jim€nt~ ,da .~:}.:.~e d~s ,eleit..:iS ,elbc.n~l(~a q~.€ me é ellt!'egue nesta ce~ r' 
,bemo.s manter a fé no Br?Sil demo~ !J.!',s de e}t":e~Jo. 01~ e:o-·as b;ó~s s:;_ V~mss p2ra esta iDmada por dois 
crátiO? e a 31 de jan:iro de C6 O a~1 .'am da~i~.~~~ .. DS qu~ li;:> en~nt:~~:,,~,~~ prCpl~lt_S: f) dJ c.:::2~Yolviment9. com Atos .do Primeiro Secretário' 
:0.2 ~'J~.c:-2 posse convet~eu-~ n?m~ a:..l_ t~a;< ~a" .• 0:1;. :) '9,U a ::s S;~';' ~'.l';.",. 0_8 t.s -r2f~: ;1.,:' s n~C..2~EirÍ!:.s e. o da lega~ ~-"""'"~-""...:...:...:'-"""""-""""-'::,:;"'"" 
ten.lCa apat€cse da le:5aLd~e., ~n<-.: y_.~onCl~~ar_" a ~~~~?:~...It ~t~'JSI.ida,.;~. E:~s n~.:J se o;:õem; conjuJ. FORTJ.RLo.\ NQ 14. DE 196'1 

I l ' t .' l' .. 8.0 a ,,1m q~l~ na .... PL ...... , .nU!.l~y,d:l. ""3m <:0. A. €x-"\t"l~"'~b cue vos dirijo A cf:!~ma egal?~~ que smw :p.pl~ ira.~· o ,jn;~r:mun'~'Uo p.n'a. Cç,!1) issó ~'~. ~~.~" ~ ;'T ~ O "Pr:meüo SEcretário, no uso das 
tE:~' na alma bplsllelr"a Oll~) ~que! q'\~ :nchn b- meu alforje eleitoral. ~:c~_ cJ ,a_;t;nc.:~rivos a.que S1!S. atrlbúições que lhe contere o art. bi. 
;r:ne enc.:mtre da~me fi C~l1Vlcçao d~ Q,CE" - ~:.~~.;;.lh-.~,~~_~_ a P~~~.D;O }~gall&tap COl? letra 1, cto. Regimento Interno e de 
1\On~.l .. rs a matunjaçie p!hw'ca '. ~ , ',.,. I ~.~:.'l. . o •• :a, e !.l~.e-xnel determ'~ l.J.c-órco com o .disp-o-sto na Re'S-clucJ.Q 
sunhada pelos fund-adores do Imperb tB~T;?-hO- ~!an.€ de m l~ a 'lmas_em n~ ~1r::J.::, n f!ll C!e ~ls~l.par-se a atmQs~ n9 8, de 1963 de.~;gna o Auxiliar te .. 
co~alldad.a ptlci> 'inst.~u'·adal'es da I ,~7dL p~~ edlstas de ">!iPt a mdu ... i.:::a de- c .::: .. ..:.f.'JC' l-r:ClC~:ll, CJue RInea- gislativo PL-'rO Gmlherme Grac:ndo 
República, ·apurada ucs ·d<::b3tes da pp.c~, "vaJa:or~. p~:"e. -_", _, tep~'J-' ... a E.', - .p~ ,0 País numa. crise .s"em S-oar';s :?aime:rà, para as funções, de 
Revoluç~o de 3.3, confirmada Com o ~~dc~~i:~~~~~d~'es mel!i"~GO~,,~r:n~;'r~o ml·e"!l?:~l~l~~(&·l Ltõ·,12ntt!~ts 11lldtrlil?S:pGà'- Au"X;~lillr, uo Ga·binete 'dO Vlce-J . ...fder 
<~"ue da 1'e"O'l1"'0 cons"t"c"nal':S 'v - ,'" ~. .~ .. n ve m"~G ~O" ;:ú vt'.n .... ava e IIl$ - ri B'·O ' """nO'1', ",a~.", y i ~a ~, ...... ", - tf'enlO'cos de direórics n'-cion~\s e re .. ...,,' 1 ' ',_ d -o .o~ aa -'~1.1 .-..., 't" de ~ãó Paulo e por fIm in''''"t'POra. J.~ i ~ ~, T._a f:.r-oH'''''C:h .Jç;J \)€' as ex.remllhaS a "::"cr"'ta"!-a do Se'"'ado F-ederal· em 

...- ... ,~? • ':~'. '" ~ .... :onais, aqui se reúl1E'm WJ a pres,l_ !iirel~.a € di!. -~ me"d:i, p:11'8, que se -náú .... - - o:,. --'", (I"~ • 

óa ao :patNnleDIO, do p:no no.:. .suce.s_ ~i>nci<> do nosso pl'Ec'aro con'p"nhel- , '. I d P' 20 de maq;o L,.,. 1 ... 64, ,s'ves pró'ios dem ...... rátic"s n:~ '" ~. '''''. ;nu:n""'J"n~e:> so {)- generoso a a-
• . '-'~ "'"' . ~. . ""0, o De-putadQ ?rnani do AII'.'iraJ ~1_ tria, N§o 'p:r:n1trun03 que a l'fJ:t.ção PORTARIA NQ 15, DE 1964 
frste povo, que lutou para ter o ai- ~cto, ti, qu~m nao s? o noss·o P2.1'UrtO, !;"tja nrra~t~ ,.!a a ês·<:e duelo vacitàção O Púneiro secretário, no UEo d3S

:relw à liberdade, não cederá jamUt:5 U1as tamb<.m1 o PalS, devem SerVlç)S o comLtn'sm-o Olle jama'.<> logrará em-
2.0S que tent.arem golpear as instiiüL de tão ata valia qr:e o c!'J'çcam defl- nnlQ'ai' nesso UÔ"liO line. e cristão. Re~ atribu1\c~S q'J.~ lhe confere. o art .. til,,' 

1 t á 't 'd 't' t t ,1-'''"", letra. 1. do aegllllênt.o Interno e de' çõ,es e u ar com In ,repl f,Z para q":.le UI ,t"\'amen e en re cs. n-cs.<;os mrl.lS Tes· ~udien;.cs,- ig-!ialmente. o reaci'Onari.s- acórdo -cOm o dlS-pcsto na Resblução·:. 
ne~ta terra não vingue~a tlrtmia, nem ':)e!r8.v.eis homens públicos: A todos mo intoler~ntB em que se acastelam n9 S, de 1S63. resolve designar pR.ra. 
.se rR3gue a Constituição. rendo as minha homenagens. os falscs salvadores da democracia. O ') Gabinete do Pres:dente da. Comis-
Fala~se muito hOje em radicalizao- . Antes de temünar es;ta~ pal~vras Brasil não precisa de salvadores e sim são cre Re!açõe3 Exteriores, --os seq;uirt-

ções. Tmnbém radical;za.do !'.soou. In- "ejn-me permitido tamlJém eXprf'SSãl' de soluções. tes funcionárim:. ,,' 
ttansig,.entemente radicalizado na de- .:I meu profundo agrad-ecimenw, pelo Vamos pnra as r-eformns, mas sob (I Pan ,8fi>cretátio: 
feza d.c.s nossas instituições e 110 res 1:lel0 di!:curso com que me saud-Qu, ao império ab:olUt.o da lei! Vamos para ' 

'peito -aos direitO-s huma.nos . .lnHexi.. 2minente Deputado Ranieri MazzHIi a as reformas, sim, Ul.:"tS com integral Antô..""'.JQ de Araújo cOsta;' Oficial, ~ 
. velmente radicalizaào na luta pela 50. cuja sabê.poria e visáo política os s-ew, acata.mento aes porlêres constituídos! Le~lativ(),' PL-7. 

brevivência da democracia em no.sso 1:)~es têm feito justiça. de forma iné- Vam(Js p-~rn 8.5 reformas, sim, mas sob Para Al1xiliar: 
,.P:i11:5. . ,o. iita, nos anais dú parhünento bra-_ o signo radios'1 de. Cruz! Vamos para ~. -< 

. Sinto.me com autortdade -para la- sileiro. as refmUlas, sim mas sem dEWyd-ens, Léda, Flalhb Diniz Mâruns; 0fici.al" 
lal'-TlO~ nesta. linguagem. Posso pro.. Não poderia, também deixar de sangue, como é dE!- índole e da tra. Legis:at~vo, PL-7.. ' '. 
cl:)"r"'''l'·me, .sem mO"dêstia, U~l demo· !embrar a honrosa solidariedade que -di-ção brasileira. Se~l'.etaria de ,-Senado Fedenl. em 
cn'lta autêntico. Os brasileiros· sanem recebi do partido Rural Trabalhista, Fiquem, P.Ji.s-, advertidos os reacio_ 16 de' 'Il1atço' d"e 1964, . 
que o sou. Jamais tive outras ra:i:u~:-. o primeiro a lançar e a registrar a nários e agitacores de tcdo os mati_ PORTARIA NQ'16; DE 1964 
que nlo aquelas. que me vinqu:-a.ssem minha ca.ndidatura., e cujo prGgram9. zes, nãQ nos encontral'áp como uh!r-
à democracia p-lena.. Os cinco anos tanto se identifica com o pla.no fun- didcs espectc::dore.s de seus desvários, O P-rimeiro~ Secretário~' no USE> daS 

,tie meu Govêmo at-estatn de modo .1r. rilI!hental do Govêrno que me propo_ e o clamor dos pregÕ2S sediciosos não atribuições llue lhe .confere o are; 61, 
:refragivel a. minha condut.a. de ho~ nho realizar. conseguirá sufoc.ar a nossa voz e' a 1etH!.· j, do 'Regimento Interno e de 
mEm público. Não .preciso ode liçõt's nessa. mensagem •. que é de paz, de tra. acôrdo com o dlspo,sto na ResoluçãO 
'de comuort-a ru. e n-{ o democrático. A Último batalha da campanha que balho e de justiça. Ao dilema absur_ n Q 8, de .1963" designa Dina.h Mar ... 

,< :Am·fndi~8.5 na infância., não --as 'esqueci n~t--e momento se jnicia, .será travada do - esta.gnação O'.l revolução - opo- t!n.s Perácio, Aux1mr Legislativo, ..• 
na hventude nem as deslembrei hQ~ a 3 de (\'ltubro de 19$5. E a 31 de ja-' mos o lema - Pregresso e Liberdade! PL-l0, pera .0 Gabinete do Lider do 
ip1!:'m feito. Que e':i'U1S lições sejam da~ neiro de 66, com a vitória de nosso O que desejtrn...}s~, r€D:to é ~. bandeira, MTR .' .:J 
das ::l"~ Que já q1u<;er.am travar a. mnr_ Partido hastefH'eIpos no Planaltry da Reforma, e nao a reforma da Ban_ Seeretaría à0 Senado ·.r:'ed. e~al. em. . 
eha do processo democrático com oi ::'entraI, com as bênçãos de Deus, a deiTa..... ue mar~o de: 1964. 
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ÇOMISSõES PElnlAN~~NTES 

ACRICULTURA (7 Membros) 

.... H'<fHUt:o:I lrt'C1os t Suplente~ 

Eugnlo BarrOS 
• Vice-Presidente) 

P5D L Attlllo Fontana 

JOSé Fellclano PSO 2. Pedro LudoviCO 
Nelson MacUla.n (liCenciado) t'TI! L Aarão StelllL)J'Ucb. 
Dix~Hwt Rosado PTB 2 Vago 
RaUl Giubert P,'B 3. Vago 
Lopes da casta UI>N 1. Daniel K~teger 
AntOn!o Carlos ~..Il)N 2. João AgnpJ.no 

(Em 12 de deze mbro de 1963) 

SeeretâJ'io: Auxiliar Legtsla~vo. PL-Y, José Ney ?asoos Dantas. 
ReuDJôu" Quartas-feuas às 1600 horas. 

Nt)t.:l.; Vaga 8. PresidêncIa. 

CONSTlTUIÇAO E JUSTiÇA (11 membros) 

Titulares 

D~Lferson de AguiM 
Ruy Carnelfo 
Lobã.o da SilveU'a 
Wilson Gonçalves 

Vice-presidente) 
Josapbat MarinhO 

Pa.ttJ!.IO$ 

P::5l) 
Pdu 
P:50 
P>lO 

Suplentes 
1. Menezes Plmentel 
2. Leite Net.g 
3 BenedIto VaJladare! 
4. Aarâo StelnbrUCn 

5 Hertbaldo Vieira 

substitutos 

. Amaury 5tH'a íucenCiado) 
Bezerra Neto 

P5D 
?HJ 
PTB 
PTJl 
UDN 
!J.UN 
qON 

1 Arg. Plgueueao - Melo BrtlS'~ 
2 SilViO PériClea 

Artur Vtrgillo. 
Al0yS10 de Carvalho 
EUrico Rezende 
Milton (.~ampos (Presidente 

3 Edmundo Levi 
1 Afonso Arinos 
a . Daniel Kneger. 
3, João Agdlpino 

Secretk:lo: Oficial Leg1s1atl\'O, PL-a RonalQo Ferreira Ola.s., 
Reumõ~: Quartas-feuas M 16.00 noras. 

TItulares 01.retMa 

Auro Moura Andrade Preso PSU 
Oamilo Nogueira Qa Gama P'1'~ 
RUl l?alJJJelfB U UN 
Gilberto Mannho PSD 
Adalbert..o Sena P'TB 
Cattete PinheIro ? Ol 
Joa'1u::m Parente ULtN 
GuidIJ Mondm P::,!J 
V-R.,sconcelOG rorres P'l!J 

Seci'etâl',o: Or. Ev'mdrD MenC1ee Vianna, Dlrp.torOeral~ 
aeun:ol·,ó. Quarta~{elfas as 10 noras, -

I 

DIS1 RITO FEDERAL (1 Membros) 

Tl!ularea 
Menezes Plmen tel 
pedru LuduvlCO j Vlce-Pres.> 
Li~ de Matos /.P~esiàente) 
OSCar pa.:,sos 
Dlx.Hull Rosadc 
Dlnane MUri7. 
;EUncc Rezende 

SupLentea 

PSD 1 Filínto Mul1er 
P$1) 2 Eugê.tUo Barrca 
~.i.J $ Herlbaido V1eU'8. 
p'rs 1. Aarão Stelnorucb 
P'l'B a AntônIo Juea 
UDN 1. l.opes da Costa 
Ul>N 2. Z!l.carta6 àe AS5umpçl\O 

Secreta~,a. OficiaJ,. Leg1s1ntlvo. PL~3-. Julteta fUbelr odos SanOOtl.. 
ReuUI6e.':i. Quwtastei.rilS a.s 10 horas. 

,CO NO MIA (9 Membros) 

-T':tulare.s 

Fllinto Muller IPresidente)' 
Eugmo 8!iros 
Attil10 f'ont.ana 
JOSé Guwmard 
José ErnurlO t Vlce-?res ) 
Nelson MacuJan IllcenClado) 
Júlto r...e:t.e 
Ad?iphO Franco 
Lopes ctn Cost·a, 

Partl.10B 

PSD 
PSi)" 
P'dD 
P:5D 
P'lB 
l'1B 
PTIl 
UD~ 
OtlN 

Suplentes 
1. JefterSOll de Agwu 
2. Sigetredo Pacneco 
3. SebastIão Archer 
4. Josaphat Marinho 
1. Oscar Patsoo 
2 aezerra N-fto 
:3 Mei~ Bra.ga 
I. ,Il~e Cândido 
2 Zacaria.s de ASSumnrAo 

SecretM o: Auxiliar Legislativo, PL-l0, Cid Bru::~ar. 
RwmÕc.::í. rêrça.s-telras As lê,CC noras. 

EDUCAÇI\O E CULTURA (7 Membros) 

Titulares 

Menezes Plmenl.el tPres.) 
Walfreoo ourgei 
Pessoa de Queiroz 
Amaury SIlva rlicenclado)' 
AD-tonlo Ca.rIOS 
Pedro Calazans (Vlce·Prea.) 
Mern de Sfl, 

f'.-l.!'t1006 

PSD 
PSD 
!"l'B 
PTB 
UDN 
UDN 
UON 

! 
Suplentea 

1 Benedicto Vaaadarea 
:I SlgetredQ p'a.cnecp 
L Vago 
i. VagO 
!. Adolpho Franco 
~. Milton Compoo 
11. ArnO'lJ de Melo 

Secretâna: OtrclaJ Leg1slaUvo. PL-'l. Vere. de AlvQ.l'enga ~{atra, 
Rmmit'~·s; Quarta---1eira.s M 15,QO notM. 

fINANÇAS (15 Membros) 

T:rulUre.a f'M~' h}s 

<'.;!> , 

supjent~s Su \)3 tltu ':1)1: 

Vict-or,Ih ... !,'relre 1 José GUlOma~d 
LOOau da Silveira ?~~ I E'Jgemo Ba:'l'us 
S,gerr~ou PaCí.ecQ p;:,u 1 J Menezes Plmente' 
Wilson vonçftn'ea Pti~ 

I 
, Att111v f'oOLallo. 

Lt·.Lé Net.o 'J;:.;J â. Peoro LUOOvlC:O 
Arg de [<'lgue1redo lPr€.:. ) ~'lB 1. Ne~un Macnlh.O 

f llcencll:idu' 
Bezerra Neto ?'1'1::1 a L:no de MaV's 
l.M(·HulL R.o.'iado P'llj 3 Amaury ~:iIl\ ii 

, I!cenCli:iOO' 
Pessoa de Quelrol P'I H I 4 Aurelio Vianna I gct , .... 1'1 
Jose ErmlrlU f>'b I 5 !\ntànlo ';ueu , 
DanIel Kl'leger \ Vice Pres ) lJu.' , . du,ptlo I- I "nco 
Omfil'te Manz L'U:'o I 2 Eur:c: R wv,'nll e 
lrtneu Buuntla IIsen UJ' 3 Joau Agr p,nÇ 
LOpes da COSta UJ-'l/ 4 Milton can'l-'o$: • 
Mem de Sà PL I 1 AJOYS.Q ce Cal vulho 

S€'Cfpta"{.. Auxlliar LegisHHlvO PL-IO. l."1a Bru:!.ger 
f~eunlõ....:i. QUJ.rl~:.· -tell'.Q.;i a.; 10 IJU h3ras. 

, ECISLAÇAO SOCIAL (9 Membros) 

T,tulares 

RUy Canh:.ll'U . Vtce-pres.). ?:,ju Leite ~et(J 

Wa:HredV uurge.l P.:::sL- L»tJàt. C.I S:ltp ta 
Jo&e UUluma.rd .-z'jU l!."UJenlO 8::'f1u~ 
Raw Uiuoertl ~:;);.; ~ JU.lO Lene 
VlvalQo Lima lPres 1 1M! S 1 A'J.reUu !Jlanna 
Amaury Silva r lICenciadO) ..... 1'8 2 P~l.Ia de QUl!I'OZ 
Herlbaldo Vle1ra J Dl'- :3 An'on~ Ju{'a 
EuriCO .Rezende Ul,)~ 1 LOpf'..s. Cl~ CiJ:<la 

,\lcl ... 

Ant.õDlo-Carlos U ~)~ 2 Zncana~ oe A..s1'o'lmDç~O 

Sec:'etár:a: Oficiai Leglsl9 t n'o Pl·~ 1 Ve:a ch~ Alv,u€'llga Matr •• 
0""""';"1;. QUlntas-telIH.s as lG,JO roras, 

POllCONO DAS S~CAS (7 Membros) 
Titulares 

Wilson GonçaJves 
Ruy Carne.ro cPres.) 
DiX.Hult EtosaC1o 
Heribaldo \lleu& 

f'-i' t' .. 1t1S 

P~lJ 
p,:;l.J
[--'t B 
Pid 
U~:'N 

I"ll! 
ODN 

SUV1€'ue 

1 Slgefl'edJ pacheco 
2 Le:U 1\1:t.o 
:to .'H~emJr[) de l"lgueil eeto 
• A:non ce MeiO 

JOSé ülinClldo :) Júlto Lmt.e 
.'\uréllo Viana /Vlce~Pres., 
w-i.narte Mp.rlZ 

1 João Agnp.no 
2 Lopes da Costa 

Secrel.:\t:v. Aux1.l1a.r LegistBtJVO PL·9. J Ney Pa.s.sus iJanlas. 
ReuOlôes: QUllltas-telras M 16.00 horas. 

REDAÇÃO (5 Membros I 

T!tulares PElJ.. r,1I10SI Suplentes 

\.(alfreao Gurgel P$0 1 Lobfu:l do. Sl1geJ.r& 
Setla;stiào ArCher PtiO 2 Jo:se F'ftic!anc 
DlX r Bu1t 'Rosado rPres) PIS J 1. Her1bSI,.:to Vle-tra 
Pa.cLre Cal-azans IVlce .. Pres,) UPN 1 João A~rlpmo 
JUüo Lelt.e UON 2. Posapllllt Maflnho 

6ecre~an.-a: OftcJaJ LegtsJatlvo. PL~8. Sarab Abra.não. 
ReuUlôe.s: 1i'caq..telt~ as 16,00 haras. -

-RELAçõES EXTERIORES (11 Membros) 
Titulares Part\Oos 

Benedicto Valladarea PSD 1. 
Filínto Muller PSD 2. 
Jefferson de AgUl&r (Pres.) PtiD 3 
Aarão Stembruch PSD 4 
Pessoa. de QuelJ'OZ lVlce-Prea..) ?l'B i. 
Vivaldo Lima P1'B 2, 
Oscar passos P'l'B 3 
Antôruo Carlos UON L 
Jose CíUld:Oo UDN 3. 
Padre Calazans UDN .3, 
ArnQD de MelO OON 4, 

SuplenLe:i 

Mene~es Pimentel 
Ruy Carne1ro 
José OUlomard 
V!ctorino F:etr .. 
Al'gemlro de t''iguetreda 
AOtôlo Jwá 
Vago 
Daniel Krlego. 
EurICO Rezende 
João bgripinO 
Mem ele Sã. 

Secretar,o: C'ttcla) Legislativo. Pt,..6, J. a Castejon Branoo~ 
'Reuntões. Qutntas·teiras ê.a 15-,00 noras. 

TItulares 

SAODE (5 Membro,,) 
Pa.l"tlIloa Suplentea 

Pedro Lud()vlCO . P:;,'1l \1. EugênIo Barr.os 
SIgetredO pacheCO PSD 2, W~U!rodo OUl'1!el 
OIlt.Bult aoeado 'V1ee·Fr ... ) f>TB 1. AntOnJo JUca 
Lopes da Costa .. p_dente) UON 1. I>1nt.rt. Mar'" 
Miguel couto PSl' 1. Raul O!ubert!' 

S • .,etárl.o: Auxl1lar Leglslallvo, PL·l0, Eld,,"'do RUl Bart>OM.: 
Reuni .. ; QuinIN-/ea... M 1.,00 lIor ..... 

ti;·,!;. 
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SECURI'.NÇA NACIONAL ('7 Membros) 

T:tutares Stlpleme 

José Gu,omard ~:;?, 1
2

" R_li. ?fY'"I<OC3~:onne'traQ".· 
lJ'ictÓnm. Fn:.re _...,.., Q~u - , 

OSJtlr t-'a.~sOS PTB I Ob:-HUlt ~ad' 
Silvestre j.J.:>l"Il'Jes (v,ce res) -p'n~ 2. Vago, 
lrlDf'U Boá nil" \~..,el1 U LJ~ 1 A.dotpho f'r~nco 
tarcllla,~ lie A..::>,umpt;3ü ,Pres.) ul).~ 2' Eu.~wo Rezende 
Ra:J; li:ub('l'tl PSP L Miguel Como 

Secrelá/;(l: Ot'lc!aJ LegLslativo. PL-8. Alexandre Ptaeridt:!r. 
Rpul1:ur> . ., QUlni.:1S· lelras as 1700 noras.-

SÉRV\ÇO PüBUCO CIVIL (7 Membros) 

Tltulal'cs 

Leite .:\'etu 'Vlce-Pres 
Slgel ro?dtJ f'ao..:beco 
Silvestre Pel'teles pre.l, \ 
Nelson Ma.·Uian dwcnciadO) 
Antómo Carjos • 
Padre caia zUns 
Alo~;õJo de üarvaJho 

PaI ndos 

PdL) 
PSD 
P'j'B 
P"I13 
úUN 
Ui.).~ 

Pl. 

SUplel1tes 

1 Victorlno FrelI'e 
2 Benedwto Va.lJadarcs 

. 1. Edmundo ueVi 
2 Am.on)o Jucá 
I, Dmarte ,Mariz 
2. Lop~ COsta 
1. Me mde Sã. 

Dec-et:'lrJ(': AuxJJ:(lr Legis1atl:-0, f'L-9. J. Ney ,llassos Dantoe. 
!U~U1HÔes· Quarl."}.-lelfa.s àS 16,00 noras. 

TqANSPORTES, COMUNICAÇÕES E OBRAS PüBLlCAS 

(5 Membros) 
Titulares 

JOSé F'eUclano rpre.S 
Sebe~tlàu t\rChel' 
Bezerra Neto 
Line Oe Ma10s 
lrineu B~lrntJausen • vtce-Pres) 

PSD 
Pdl) 
pl·~ 

P!13 
UüN 

Suplentes 
1. Jetien.ol1 de Agu!a.r 
2 Filmto M ulÍeJ 
1 Silvestre Péncles 
2 l\'luweJ Couto 
1. Zacrmns de A55ump:;:"u 

Secret;ür'o: Onelal uegiSlatJvo. PL~8 AJexanare Ptaender.· 
Retl"Jô~$: Quartas-feIras M 16.1'JO noras,. 

------ --'-----, 
COMISSõES ESPECIAIS 

A) Para Revisão do Projeto que 
defll1e e regula a PRO TE
ÇAO AO DIREI10 DO AU
TOR 

Wilson (Jtm,,'a1ve.s - PSD. 
Attllur Vlrg:ltlU - PTH. 
Edmunoo LeV) - P"llJ. 
AdLlipno F'ranco _ UDN 
EuriCo Hezende I VlcePretijdent-el 

:JUN. 
Cnao<.1 em virtude do RequerimeDf.o Jus~pnat l\1arlllilO --:- S Je&erlaa 

n'l 4-8tl ti".! .dO $1. Senador MllwD I' , S~t!r('taJ"]o: . Ut"lCiaJ Leg:!.SldLVO. 
CampUt>, apruvado <!Ul :lO de Ja.De.n. ,L-ti, J. B CasteJOll dranCO_ 
ae- 1951. .--

C) Para o estudo" dos efeitos De.slgn3da em 22 de nOVn1bl"Q dt' 
1962 da INFLAÇÃO E DA POLill-

Pl"ol"l"ugada até 15 ae: ctezem'o!'o t'lõt 
196i:S em vLrtucte ao ReQuenment.Q oU. 
mer<.l W~-6~. a'P~ .. p .. "do em 12 de Cle
zembro de 19t14!. 

" CA fRIBUTARIA E CM"3IAL 
SôBRE AS EMPRÉSAS PRI
VADAS 

Completada em 4 de ·,aneuo de 
1963, com a cfeslguílcáu aos Sennure.s Cria-da em vIrtude do Requerimen-
Senadores Vasconcelos lorres e to n~ ;>31 .. 63, do Sr. Senado!" Guu"il'ee 
Edmundo Levl. Vieira. aprovado Da· sus~ de 4! de 

Pfo~I'ogada a tê 15 de dezembro de agôsto de 1963. 
196-1 em \'IJ"tude dO Hequerunento nú. Oes:gnada em S de agõst-O de 1963 
meru I· J9M·63 U0 SI Senador MeC'e
zes PlmemeJ ap:uvado em 15 le do· 
zem:.)l"U ue 1963. 

~'lemt)l"os '1) -:- Purtldos 

G:lbeJ'to Ma,l·inoo - PSlJ. 
.lI.lenez~ tluueoteJ - PSD. 
Henbaldv VI€lra - UiJN. 
],lllt;on camp0s - UUN. 
VascOnce,os forre€- _ pTB. 
EOm unc(. Lev,] _ P'I'B 
A10YSJO ao CarvaJho - PL, 

\ 

B) t- ara estudar a situacão da 
CASA DA MOEDA " 

Crlada em vJrtude do ReQuerlmen 
to [],,' ,,1;il·63, do Sr. Senador Jerte.r 
IOn de !\gwa:, a-provadu em 14 '1t, 
agõstc ae 1963. DesIgnada em 22 .::!e 
agOsto de 1963. -

ProfNgl:ld3 em vll"!"ude do Requt'Tl. 
mento n\l 1 161, de Hlti3 do SennOl 
senridor A ttilIo Fuma.na. apl"uva.J<.> 
em 10 De dezembro de 1963. 

Membros (5) - ?artldos' 

Attillo Fontana 
f'SV. 

Presidente 

Jo..'>é Feilclnno (Vice-Pr ) 
t>::::ir1 

JbSl Ermll"lc - Relator - ?l'B. 
Adoipl1(J t"rEllJ.). . .,. - UUN. 
AJrélJo VIanna _ PSD. 
Secretana: OflClaJ Legi.o;lat.lv(j 

~ L-3, JulIeta FtIbelro OOti san{o~. 

O) Para estudo das causas que 
,Cficultanl a PRODUÇÃO 
AGRO PECUARIA e suas re 
percussões negativas na ex· 
r:"ltção 

nhor SenadDr Sigefredo Pacheco. 
aprovado em lfa de dezembro a'· 
1963, 

t-lem\)\"os 15) -- PartiÔ'OS 

JuSé FellClano - P8D. 
S,getredo Pachecu c VicePr) _. 

t"'SD 

I J:1sé Ermlno IPresidente) -- eTB. 
Lopes da CClsta - ULlN. 

I 
â lll"ellO V Lanna 'Relawn - PSD. 
Sec;·etur:o; AUXliltU" LeglsL&I,lVI.. 

P .... -lO b,JeX<lnare .HarqLles de Albu
..\.uerque Yiello 

ReLlnlões. ~':'s e 4"s teu·as às 14 
tloras. 

mero 1.158-63, do Sr. Senador An~6-
010 Juca. apt'ovado em la de 1ezem. ... 
bro de 1003. 

!\'lembl'os In) - Pa_tUào$ 

José Feliciano - PSD. 
Ruy Carneiro - PSD. 
Aot-OniO Jucâ - PTB. 
Padre Calazans·- UDN. 
Josaphat Marinho - S legenda, 

H) Para O estudo das Mensa
gens do Poder Executivo re
ferentes à REFORMA AD
MINISTRATIVA 

. Criada por iniciativa. da Câmara. 
Para efetuar O levantamen- Idos Depütados aprovada peJo Senado 
to da PRODUÇAO MINERAL ,m I 12 1963 . 

E) 

DO PAiS e éstudar os meios 
capazes de possibilitar a 
suu industrialização 

Membros !lal E'EJ"tidos 

Senadôres: 
Wü,Son Gonçalves - PSD. 
Leite Neto - PSD. 

cnaa;i CID vu·tude ó.o Requemnen· Slgetl'edo Paclleco - PSD. 
to fi" 66.1-6~, - do .sr. . SenadJr ,osé Argemlru de FigueIredo '- p'rs. 
f,'nmno. apr'.)v'a{lt.. na sessão de n Qt Edmundo Levl - PTS 
~etetl1bro de 1903 AdOlpho FranCO, - U·DN. 

DeslgnaCia em 19 de setemoro de Joã-o AgrlplllO' ~ UDN. 
!96:i. AurélJ-o Vianna _ PSB. 

PrO;-TUf;.Dda em virtude do Reque. Josaphat Mal'illllo - Sem tegenaa.. 
:lmenu. n" ! 15!l-ü3. du Sr. SeQ..t110J Deputados: 
\11ltun t'::a:npo:<,;. at.:'!1.l vaaO na se.ssàti Gustavo ca,panema epreSidentet _ 
le 10 de de~embro de 1963. ; .PSD 

Memoros 9)' - Pal't,;do. 'Aderbal Jurema - P$D, . I Lael'te V\~:ra - ODN ISubsti~ulao 
José t-"t~lJel?no - PSD, I pelo epuLudo Arnaldo Noguel:a}. 
-."\ttllJO t'vutan3 - P!:iD. Heitor Dias ~ UDN, 
EugemlJ dJI'/"us - E'SO. Domei de Andrade _ PTB. 
JOSe Bnu!l"lo IRelaWrJ - e'I'B. Arnaldo Cerdeil"a _ P:3P. . 
Bez€'l"l"a I:\ eco - PTB Juarez rávora _ PUC. 
M&'IO 1:l!·tlg,3 - PTH , Ewaido Pinto _ ~Ta, 
Lope~ da Costa - ~D_.. _____ _ 
M}Jt.on campoS t.P:esidentel 

UUN. 
JuliO Leite tVICfr?r.) - PRo 

$etfretáJ'\o: Auxiliar Légi.s~Jt.!vc 
2L-:1.) AlexanCir~ M.arques de Alnu· 
lLle!"Que Mello. 

rleumOes. ;)~S 1elrl!6 à.s 16 1l01"8.8. 

F) 
." 

Para estudar a situação-dos 
TRANSPORTES· MARiTI
MOS E. FERROVIARIOS 

Cr~aO<l eln VIrtude do Requer:meZl
to ov ·lfJ~·tiJ do Sr. Senador J~e 
'illrmlnc. aptlJvl1do oa se.ssã.c d.e 13 d.e 
!lovemlJro de 1963, 

DeSignada em 13 de novembro <te 
,963. 

Prorrogada atê 15 de dezembro de 
1904. em vu·tude do RequerlmeuL<: 
0\1 1 16:l·6;j riu SI' Se.na,-dor Júilt 
... eHe aprovado e:n lO de dezem.).-<. 
ie 1961. 

Memb~os '5) - Partldos 

AttllIO E''onLalla - p3D 
Sigetrt~OO PacheeD _ PSD, 
Jose EnnJ!·lo _ ?TB 
lrtneu Hórnh8usen - UlJN, 
Jú!Jc t..eJt.e - PR 
Secrer.arlO· "~lxiltar LeI;!3l.lt,!v-C-

i;-'L-IO, A!exandre M de A. MeÍlo 

G) Para o estudo da situação 
do CEN 1 RO TÉCNICO DE 
AERONÁUTICA E DA ESCO 
LA- DE ENGENHARIA DE 
A(õRONÂUTlCA, DE S JO
SÉ DOi) CAMPOS 

COMISSõES ESPECIAIS 
PAIU O ES'flJDO DE 
PROJETOS DE EMEN
DAS A CONSTITUICÃO 

I) Projeto de Emenda à Cons
tituição 119 4/61 

'QUO: OISP()E SOBRE VE:-<CIMEN
·.rOS DO~ I\lAG1S','ltAUO~, 

Eleita em 27 de junho de 1961. 

Pronogada : 

- até 15 de dezembro de ·1962 pe!O 
RequerImento 609-61 ap:::. em 14 Ue 
dezem bro de 1961. 

~ até 15 de dezembro de 1963 pelo 
Requéimento 779-62. Ilpr em 12 de 
-zembrG de 1!f6!. 

- ate 15 de dezembrc G€ 1954 Mio
rl.eqLlcnmenr..c 1 138 tia. apr 'em 16 ~e 
jezembl"o cie 1963. 

completada em 29 de outuo;:·o Ile 
UHlZ. '15 de maIO de 1963 e 2;) de at)lll 

l
:-t€ 1963. • 

A-Iem?rOS • !l6) - Partido! 

, JeUel"sun de AgUlar - pl:iD, 
wbao da SIlveira ':l::S ap. dorll d., 

.9ti:j/ _ P!::5lJ, 
Ru\, L'arneu'o - PSD. 
BenedlCto Valladaret. - PSlJ. 
\Vilson'- Gonçalves 123 oe a.o:Il de 

dJ631 - PSD, 
uameJ Krleger - UllN 
LOpes da Oosta !29 Oe Jutuoro- de 

tiõ:tJ _ UPN. 
Milton Campos t Vice- Pl"eslden..e) 
Henbaldo Vieira - l1DN. 
RUI l?a1meua .- U LJN 
Silvestre Pérlcles 123 de !t:)rll l1e 

~ !J6;J1 .... -Prorru~ada até 14 de mar(o de 1964 
(90 ó:as 'em virtude. du RequerJmen. 
to numero 1 l60-63, do Sr. Senaaol 
lefterson de Aguiar aprovado em lO 
de dezem.br.o de 1963, 

Membras 1"7) - Partidos 

CrIada em virtude do Requerlme':D
r.o n.,o 569-63. do Sr. SenadOI JOSé 
Ermmo, a.provado na sessão de 20 Cle 
agàSto de 1963. 

CrIada em virt!)de do Requel'lmen
to llY '166 63. dQ 51". SenadO! ra».í}!·{' 
Calazaos. aprova0" na sessão je 13\ 
de novembro de 19fi3. 

Deslgnade em 13 de n,J\'emor,J til.' t 

Bezerra ;.:'eto 123 de abrU de lllR'?\ 
- P"lR 

Abn5C CeLso - Pl'B. 
.'Joguelril da GD!lla _ pTB 
I3tiTOS Ca.··valho _ ~Tld 

~ !-fterson ele Aguia.r 
psv. 

Deslg:nadS em 22 de a~Mto de 191J3 
r.l'O~rogada por 1 ano. em VlrtU1f

i do ReQueriment.o o\> Li97-P,~ .in· ~._ 

1963" ' I 
ProrrO:zaÓR eU' 1& fie dt'!?:em'H(" t1f': 

lOoRA. ."~ "''''''N'' ti .... A'F()lJP.'I'lmeatD .... ,1_ I 

.-'tlO\'.sjo de Carv::uh:.l 11': eShiente) 
PL 

.\-JCll"l de Sá - PL. 

, , 
;I 
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J) Projeto de Emenda à Cons
tituição nY 7/61 

L) Projeto de Emenda à Cons
tituição 119 9/61 

'(QUE DISPõE SOBRE AS MATE- IQUE ~lODIFICA O REGI~IE DE 
RIAS OA CO)IPETSNt;lA l'UI\'A- D(SCIUMI~i\«..'AO DAS HESDI\S) 
TI\' A 00 SENADO, l:-.tCl.lll,sOO 
AS Ol': PHOPOR A EXONEUAt;t\O Eleita em 20 de novembro de 196! 1 

Pl..Ol\\ATlC!1. P&:HMA,sE~TE l~ 
DOS lJlIli.fES DE l"'IS:SAO Uf-\ Prorroguaa; 

APllO\'!\ti O Eô'I'ABELt.;l'UIE.'I- - até 15 de dezembro de Hl62 N"1o 
:1'0 U ItO.\lPL\lENTO E O UEA- Requenmelloo tiU.>-bl ap:\.'vudu em 14 
']:AMENTO OE flELtU .. '(H~S UJ· de de:l.embrv OI:! J!Wl; 
PI .. Ot\lf\·fl(;i\~ <.;Oi\l ('.'\iSES ES- - ate li) de ce"t'1noro de 196::! pela 
TliA:'Iita:tHOS,. aequenmemo 7é1;l-6:! '-plonl.dlJ efJl 12 

Elella em 4 de outubr Ode 1931. 
Prorn)~tvJa : 
- aLe I., de dezembro ele 19ô:l pelo 

dequenmtnto :W7·t,H, apto em .1.4 'lE 
di!.z~rubrv ae 19tH: 

- a.t.e Iv de dt'zembro de 19:i::í !)elC 
Req 1 L;m~o3. apr. em 10 de ot'zetn
bro de J~tl:1. 
. COmplel3da em 29 de outubrQ oe 
'l.962 e '24 de ab:1J de W6~. 

MemurOs '16, - Pilrtldoa. 

CLC deLembfo de lU64!; 
- aLe 15 de de;.embro de 1964, (leIo 

Requer,mento 1 141-6:3 apruva'J.o cm 
te de dezemúro de 196::s 

MemblQ.:. ,16) - partldos 
JeUer~on de AguIar In de abril 

de 1963.1 -\ PSLJ. 
Menezes puuentel _ PSD. 
Filmto Muller - PSD 
GUldo Mondm 129 de outub;,() de 

1962) - PSO 
Ruy CarneU"o 123 de abril de 19ô3 

- PSD. Meneze., panentel - PSD. 
Wllsun Gonçalves (2:i ae a'Oril 

196:11 - pfe.,ldente - PtiU, 
Looao da ::;llvell'a - PtiU. 

de Damel Kneger (Relator) - OUN. 
e'uJ'lCO R.ezende 123 de aorU de 

RUy Ua:'Belro l:l::S de alJrtl de IDoal 
:-. Ptill 

GUiOu Munam /.. de outu::\ro de 

\ 196;h - UUN 
Milton campos - UDN. 
Henbalào V:clra - UlJN., 
RlIJ Pl:lIm I:-Jn:l -UU~ 

49641 _ PtilJ. 
Eunco ~-~elende 

19631 - UUr-. 

Amaury Sdva - ~~ ete abril dQ 
/23 de atiro ae l!Hi3. - P'l B 

Barros GarvàJ.ho - PTB, 
DanIel Kneger - UUN I A~~eOl.!'o ele l"lguelreau - PTB. 
MIIWn camp::s \Vlce'PleSlden~e) Bezetra ~elo ·23 de abnl de 1~63 

~_ UlJN - pTB 
He.-toaHh. VIeira _ UDN. AlOVt:HO de Carvalho - p' 
Lope::. 'la CO~i.a _ VlJN. Ltno de Matos - PN. 
Silvestre Pe!'lCleS ......• ,) _ PTB 
VivaJ(.iú LIma - PTB. 

- até 1S d. de~embro d. 10M, JII'IO \ _ .... Pimentel - PSD. 
R.eq, 1.143-63, aprovado em !o de Milton Campos - UDN. 
dezembro de 1963. Heribaido Vieira. Vice-Preslóent.e ~, 

COMpletada em 29 de outubro Oe' U DN .' 
1952. 23 de abrU de 1963 e 22 t\t JU·l eurIco R.ezende f23 de abrJ IIJe, 
lho de 1963. 19ú3J - Relator - ULoN, .'., 

Membroo _ PartldOS Silvestre Pérlcles t23 de abri! d. J 
1963l - fTesidente _ PTB, -' 

Nogue1ra da Gama - PTB. 
Bar~os Carvalho - PTB 
AlOYSIO de Carvalho - PL. 
Lmo de Matos - PTN, 

Jefferson de Aguiar _ PSD. 

WilSon Gonçalves (23 de abril de 
1963) _ PSlJ. 

Ruy CarneiJ'O _ PSD. 
Lobão da. Sil velra - PSD. 
GUldo MondlD t29 de oJutu'lro 

1962) - PSD, 

João Agripino t2iJ de abtU de t;'63)~J 
- UDN, 

de \ Da mel R:rieger _ UDN, 

Milton Campos - UDN. 
.~ Heribaldo Vieira - UDN. 

Lopes da Costa - UDN. 
João Agr:pino '23 de abril de t963) 

- ODN 
EuriCO Rezende 123 de ab!'iI de 

I Q) Projeto de Emenda à Cons- . 

\ 
tituição nq 3/62 

(AUTORIZA O TRIBUNAL SI'I'E-

Ig63) - UDN, I 
Silvestre Pencles (23 de abrU de 

1963) - E'fB 
Nogueira da Gama - PTB ... 
Barros carvalho _ P'l'B, 
Aloysio de Carvalho - PL. 
Miguel Cout.() _ PSP. 

ItlOR ELEI'fORAL A FIXAR uA
TA PARA A REALlZAÇAO ,UO 
PLEBISCITO PRE:.VISTO NI\ 
EDENOJ~ CONSTITUCIONAL N-
4 - ATO ADICIONAL), ,~ 

Eleita em 10 ele Julho de 11M2. 

proroga~1ão:' ~ 

_ até 15 de dezembro de 1963 reJo 
Cattete PinheIro (23 de a.bril de 

19ti3) - PTN. ' 
RequerunE~nto '187-62 aprovado t'QJ li 

) P 
. ,I de dezemhro de 1962. 

O rOJeto de Emenda a Cons- i' _ ate lo de dezembro de 1964 ccl" 
tituicão nÇ 1/62 \ Req~enm1mto 1 146. aprovado em H) 

, • de <j~zeml)ro de 1963. 
(OBRIGATOR1EUAUI<: DE CONCUU- Uomple~ada. em 23 de a.bril U· 

so rARA I~VES'l'IDURA EM t 1963. 
CAnGO IN 1t.'tAL DE CARREIKA I Membros _. Partídos 
E PIWIllIÇAO DE NO~1EAÇõES 1 
INTERINt\Sl. ~ Jefferson de AgUiar - PS. 

I 
Wllson Gonça.lves t23 de .~)~ d. 

Eleita, ~m .UJ de maio de 1962. 19631 - PSD. 

Amaury SlIra 120j de abril de ~gD3) 

- PTB 

Prorrogada. Ruy C:3.rneirO - PSD 
M) Projeto de Emenda à Cons~ - até 15. de- dezemb-!'o de 1962, pelo Lobáo lia SilveIra - PSD. 

titUlç~o n9 10/61 Req 785-6::! a~rov~da em 12 c1e de:-

I 
Menezes PllDentel - PSD. 

Vaga do Senador Pinto F'e['l"e~ra 
(~.-s de atml de 1953) - HeLa:OI 
1''lEl ' 

AloySJO de Carvalho - PL. 
Lino de M<l.l-us - f'TN. 

zembro de 1962, LeIte Neto 123 de a.bril de 19G31 .,.JJ 

tAPU<..:AÇllO DAS COTAS DE lM- _ até 15 de dezembro de 1963 pe;, PSD 
l~OS'l'US DE~Tl!\:AlM,S AOS MU- Req~ 1.144-6:1. apruvado em 10 de de- MUtOD Campos - UDN, 
NIGlPIOSI., zembro de 1963. - Henbaldo Vieira - UDN. 
Elelta em ,8 de dezemoro .de 1962. João A:yripino (23 de abrO de 
Prurogada; COmpletad~ em 23 de abrU cle 1.9~. _ UDN.:> 

\963)J ' ,; 
de K) Projeto de Emenda 

titulção ,,9 8/61 

Membros - Pa..t'tlQOS I~" ~ nd ('23 d ~ll 
à cons-, - ate 15 de dezembr(' de 1~63 Pf10 JeUerson ae i\gumr _ ~SD. 1963~rl::> üóz:. e e a.o~, 

Req 183-63 apr ... ·radú em 12 oe de- Wil$OD Gonçalves t23 de aoril de Damel Kr1eger _ UDN. .! 
zembro de 1962, 1963) _ PSD, 

(SOBRE L:XONERAf,.'il.O. POR PltO- S~lvestJ'e Pél'iCles 12& de abr!I d • 
.POSTA 00 SENADO, Ol!. (JHEH'; - até 1.5 ~e dezembro de 1964 pt'!lo Ruy CarneIro - PS. 19631 - p'rB. 
DE f\ll:SSAO lHPLOl\'lAl'(t.A UE\Req , 1 14.2-6~ apruvado em 10 d~ oU. Menezes P,mentel - PSD. Nogueira da Gama - PTB. 
CAUATEH. l'El~j.\lANEN'1'~J, tubro de 1963. Milton Oampos - ODN, Barros Carvalho - !?TB, 

Heribaldo Vieira - UDN. Mero (M! Sã - PL. 
I ~ b' CompletaCla em 30 de març() d.e Eur co R nti ("3 A ab"' d ã E elta em 5 l,.Il; outu IQ Cie 1961. 1962 29 de outubH..j d 196" 3 d I eze e '" ""e, ~ll e Aar o SteUlbrUCb - MTR 

PrurrugaQa. abri de 1963 e '" e e 1963) - UDN i\ :!,.-.-':" 
- at~ 1;:, de ,dezembro de 1962 Q(!10 J Mem1:)ros 116) _ Partidos I João AgrIpino (23 de abrll d }063 R) P' dE' Cons:' ·Reque~tment.ü 608,-IH, aprovudo em H: Jefter""n de A-.u,'., _ e .' rC/Jeto e menda a .. 

JV " PSU. - Vlce-Presldente - ODN. . . ~ o 6 
d.e )anelIo de 19tH: Wilson Gonçal\'es t23 de IiDri] de Damel Krieger ODN. tltUlÇaO n· 5/ 2 I, 

- ate III de Janeiro de 1963, pelO 1963) _ PSD. 
.Etequerunento 781-6~ aprovado em .2 
de dezemoro Oe 1962; 

- ate 1~ de aezembro de 1964, Dela 
Requerimento 1,140-63 'apI'Ov~do' em 
10 de dezembro de 1963 

Completada em 30 de marco de 

Ruy Carneiro _ PSD 
Lobão da Silveira - PSD. 
Gu1do Mondin Cl9 de outubro de 

W62) - PSD. 

1962, <!9 de outubro de 196:!. 2::1 ;;te' Mílton Campos - UDN 
ReribaJdo \fieIra - UU!\. 
Lopes. da Costa - ODN. 
João Agripmo \23 de abril 

abril de 196~. 

MemorOE f1ô) _ Partidos 
Menezes pimentel - PSU. 
Ruy U:irneu'o 123 de abnl de 19'j3) 

- PresIdente _ PSD. 
Lobao da SIlvelra - PSD 
JefferSOn de AgmaI t23 de ilonl de 

1963J - PSD. 
Guido Mondin l29 de outubro cie 

1962) - PSD. 
Dame. Kr;eger _ UDN. 
EuriCO Rezende (23 de a.bril de 

19631 - UDN. 
Milton campos - UDN. 
Heriba,do Vieira t Vice+Presldenr.e) 
, UDN. 
Lopes da Costa - UDN. 
Vaga no Senador Pinto Fe:,relrll 

(23 de abril de 1962 - Relator -
PTB 

de 1963) 
- UUN. 

Eurico ::lezende 123 de abril de 
1963) - UDN. 

Silvestre pericles 123 de abrll de 
1963) _ 'PTB. 

oNgue1:,a da Gama - PTB. 
Barros Ca!"VaLro - PTB 
Josaph~.t Marinho .23 de abr11 de 

i963\ _ .3, leg 
Aloyslo de Carvalho - PL 
Lmo d,~ Ma t·os _ PTN. 

N) Projeto de Emenda 
titu' ção tl~ 11/61 

(CRlAÇ!\O DE NOVOS 
l\IUNlt.'lPIOS, 

1968) Eleita em 28 d. março d. 11162. 
! Prorro(:ação: . 

Bezerra Neto t23 de Ilbrll de 19(!3) 
- nB. 

Amapry Silva <23 de abrll de 
-PTB. 

Vivaldo Lima _ PTB. 
Aloysio de Carvalho - PL 
Lino d.e Mat.oa - PTN. l -até 15 de dezembro de 1963 Gelo 

Reg, 194-62. aprovado em l~ <It !Ia
. zembro de 1962. 

Silvestre Péricles f23 de abril Iie 
1963) - nB. 

Nogueit'9. da Gama _ P'l'B • 
Barros Carvalho - P'l'B. 
AlOYSio de Carvall10 - PL. 
Aurélio VIanna !23 de abr1I de 

1963) - Relator - PSB, 

P) Projeto de Emenda à 
tituição n9 2/62 

Cons-

'INSTITUI NOV A DISCRI~nN!\çAO 
DE REl\:UAS EM FAVOR DOS 
~lUSlCIPIOS) , 

EleIta em 23 de maio de 196<=:. 
Prorrogação: 
- até 15 de dezembro de 1953 pelo 

Requerimento '786-62, aprovado em 12 
de dezembro de 1962; 

_ até 15 de dezembro de 1964 ., ... 10 
Requerimento 1, 145~63 aproVa.~? em 
10 de dezembro de 1963, 

COmpletada em 23 de aJJrll de 
1963. 

-'; Membros _ partidos 
Jefferson de Aguiar - PSD. 
Wilson Gonçah'is t23 àe abl'lJ 4e 

1963) - PSD, 
RUy Carneira - PSD. 
Labia da Silveira - PSD. 
LeIte Neto 123 d. ~brU de 1963) 

- P$D, 

(DISPÕE SOBRE A I!::NTREC,\ AOS 
I>IVNlClPlOS DE 30% DA lUme.: 
CADAÇAO DOS ESTAUOS IlUAI\"" 
DO EXCEDER AS RENDAS ~Iu.o: 
rnCIPAISl.'J 

EJelta em 13 de setembro de- 19J2~' 

Prorrog-ada: 1. 
- ute 15 de dezembro de 1963 pelo "-

Requerimento· n9 1 147-6:::1 aprovaác> 
em 12 de dezembro de 1962: I . 

- ate li\< de dezembro de 19fi4 oeJo 
Requerimento 1.147·6 3aprovat1(; em 
~O de dezembl'o de 1963. . 
COrup~etda em 23 de a.bril de la63 .... ~ 

Membros - partldoo 
JeflersoD de AgUIar - PSD 
Ruy Carnero - PSD • 
Lobão da Slvera - PSD. 
WilSOII Gonçalves (23 de abrn ele 

1963) _. PSD, ,J 

Leite Net-O 123 4 63l - PSO. t 
Me:ne~es Pimentel - Pre.s:1de..att.l 
MiUoD Campos - UON. ~ 
Heribaldo vte1ra - ODN, ' 
]osaphat Marinho - t23" 63> 

Vice- pf('!sldente - UDN, ./ 
D.nle, Krleger _ UDN. " i 
Vaga do Senhor P1nto Ferreira.', 
Euric(l Rezende t23. 4 63) - ODN';" 

126 '63) _ PTB, = 
Nogueira da GlUnA - PTB. 
Barra~ oarvalho _ PTB. 
Mem de Si _ PL 
M{gllE'l COuto (23.4.63). - per .. 
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$) Projeto de Emen'da à Cona_1 
tituiçãõ nV 6!~2 . I Argernfro de Figueiredo- - PI'B 

EurIco Rezende (23 4.63) ...... UDN 
M1lton Campos - UDN ., 
Dantel Krieger - UDN ;IAUThÍEN'!'A PARA QUATRO o NÚ

MERO. DE REPRESENTANTES 
DOS ESTADOS E DO DlS'IlU'l.·O 
FEDERAL NO SENADO). 

Ele!~a em 13.9.62 

Prorrogada; 

. - at,é 15,1263 pelo Requerimento 
'1'90-62. a,provado em 12.12.62-

- até 15.1264 pelo RequerlU1ento 
1.148·63, aprovado em 16.1263, 

Completada em 23.4.63. 

Membros - p~tj({oos 

Jefferson de Aguiar ..... PSO 
Ruy Carneiro - PSD. 
l.:Ubào da Silveira .;.. Relator· 

pSD . 
VlUson __ .Gonça.lves (23 4 63' 

il~enezes Pimentel _ PSD 
Milt:on Campas -upN 
Herlbaldo Vieira - UDN 
Josaphat Marinllo - (23 4 63) 

JJDN 
DanIel Krleger _ UDN 

Josaphat MarInho - Sem t.egen<b 
Aloysio de carvalho - PL 

V) Projeto de Emenda à Cons· 
tituição nQ 2/63 

/DIREITO DE PROPRIEDADE) . 

Des1gnadQs em 23 4,63 
prorrogada: 
- até 15 12 64 pelo' Requertmento 

1, 151~63, aprovado em 10,12 63. 
Membtos - partidos 

Jefferson de Agular - PSD 
Ruy_ Ca.rne-lro - PresIdente - PSD 
(Jobâ-O da Silveira - PSD 
WHson Gonç'tllves - PSD 
Meneze~ Pllnentel _ PSD 
Heribaldo ,VielIa -- Vit',e·pres1deD-

te-PSD -
Amaury Silva - P'I'B 

; Bezerra. Neto - PTB 
,'.. .. . Vagã do Senador Pllfto Fer
"'ira _ P'X13 

~ Silvestre Pér1cles _ P'tB 
. Artur Virgillo ~ I?"tN 

Eurico Rezende - 123.4.63) - Vi ... 
ee-'Pre.:;idente _ UDN I 
~.;,' Vaga, do Senador Pinto .Ferré1~e. 
~3 4,63) - Presidente -, PTB 

~fL;g, ~;:~~: ;:3 iel~3~ -:.. ~N 
João Agripino - UDN 
Josa,phat MarInho - Sem Legenda 
Aloysio de Càrvalbo - PL Nogueira da' Gama ___ P'rB 

Buros Carvalho _ PTB 
Mem de Sá - PL 
Júlio Leite (23 4 63) - PR 

. , --
T) Projeto de Emenda à COM

tituigão n'? 7!6~ 

:VV) Projeto de Emenda à Cons
tituição nq 3/63 

(DISPOE SOBRE A AmUNISTRA
ÇAO· DO OISTRITO FEDERAL E 
~lAT"IUA IlA t'OMPET1lNClA 

.(REVOGA A EMENDA CONS'f.'ITU- PRIVATIVA DO SEl'iADOI. ;!l 
CION.'L N' t, QUE INSTITUIU O _ 
SISTEMA PARLAMENTAR DE DêSignada em 2;) 63 
lli)V~"NO Il Ó ART. 51 OA CONiI- Prorrogada aI:" 16 1 ~ 64 pelo ao-
'1'l1'UIÇ~'O FEDER.t\L, DE 18 DE querlmel?-to 1.152-63, aprovado em 10 
SETEMBRO 01':- 1946) . de d .... mbro de 1963. -
• ·Malllbl'oo - pa.rtidos 

Elelt!l em 6 12 62, Jefferson de Aguia: _ I?S'O 
Protl'Og a dn: , 
- até 15 12 63 '~el0 Requertmerito 

'l91~62. aprovado_em 12,1262; , 
- ate 15 12 64 pelo ,RequerImento 

1.149-63 aprovada em 10.12 63. 
Cornp!etada em 23 4,63. 

Membros. ~ _i?a.rt1doo 
Jefferson de AgUlar _ PSb 
Ruy carneiro - PSD 
P~oró f..,Uotwtco _ PSD 
Wü:,;un GünÇ31ves t23 ~,53) -

psD'" 
.Banf>dito VaHadares - PSO 
1'.leneze!' P/mf<tlt.el _ PSD 
:Mi.l t oll campos - tJUN 

Ruy Carneiro - PSP 
Lobào da SUvé!r. _ PSD 
W1L~n. Ooncalv~ _, PSD 
Meneze:~ Plme-oté\ _ -p$\) 
Leite Neto.- PSD 
Amaury Stlva - PTB 
BezeM'a Neto - P'r8 

.l. Vaga óo S~nn.Qór ?into t"err~1ra 
.-! PTB . 
. ,. Vaga do Senador IMulLl'do ea
ta-lâo !V!ce~Pres1dente) - PTB 

Vaga do Senador Eduardo As ... 
sma.r ~ PTB 

Eurico Rezende - Prl" 1!:.:.te '
Milton Canlpo.s - UDN 
Danlel Kriega-r, - OD"N 
Aloys10. de ca.rvalho - PL t1erlM,do V,elra - OON 

Éuncu Rezf>ndC: '23 4 63) -
D"J ':!f'1 r{r(e~er _ UDN 

UDN ,Josapha.t Marinho _ Rela.tor 

João A.~npmo_ ,23 4 63. - UDN 
Amü'll'Y Silva '23 4 631 - PTa 
Nog'1-etr? da Gama _ P'l'H 
BA rr~ C(l:.('t'a!ho ,_ P1'H 

,!\lem de- Ri'l - Pl. 
Rt.'li Glnb-el'tt - PSP 

I Sem If-genda 

I X) Proj€'to de Em'enda à Cons
tituição n9 4/63 

(CONCEDE; llIlUNlJ>ADES AOS 
VEREADORES) 

U) Projete de Emenda à Cons- oeSl~nada em 20 5 63 
~ o prorrogaóa ate 15 12 64 pelo Re· 

tituíçao n' 1/63 ~L"lerimento númer-o 1 153-53, aprove.-

Y) Projeto de Emenda à Cons
tituição nq 5/63 

(DISPÕE SôBI'E o llIWÓSTO DE 
VENDAS E CONSIGNAçõES 

béslgnada em 31 5 63 
Prorrogada at.é 15 1<l 64 pelo Re

querimento número 1.154·63, «pro. 
vado em 10 12 63 

Membro,s _ Partidos 
Jefferson de Agu1ar - PS.o 
RUy Carneiro - PSD 
LObão da SIlveira - foSO 
Wilson GOll~alves _ PSD 
Menezes PinlenteJ - ?SD 
Leite Neto .- PSD 
Amaury Silv$l -' PTR. 
Bezerra N et-ó - PTB 

'" Vaga do Senador HUmberto 
Neder - P'I'B 

Arg'emiro de Figuelr,edo 
Eurico Reunde - UDN 
Milton Campos _ UDN 
Damel Krleger _ ODN 
Alóyslo de on.rvafho - PL 
Josapbat Marinho - Se m-Legends. 

Z) Projeto de Emenda à Cons
tituiç~o nO 6/63 

(INELEGlBlLf1)ADEj 

DesIgnada em 2.1(L63 
prorrogado até 15 12_64 oelo Re· 

(Juerlment{) cümel'o 1.156*63,' aprova .. 
do em !O 12 63 

M.emlJros - Partidos 
Jefferson de Aguia.r - psn 
Ruy CaroelrO - PSD 
Wilson Gonçalves ~ PSD 
José FelicUtno - PSD 
Walfredo Gurgel - PSD 
Argemiro de Figueiredo __ ni!' 
Bez-erra Neto - PTB 
SUvestre 'Péricles - PTB 
Edm undo LevJ - PTB , 
Euffco Rezende - UDN 
Milton Campos _ ODN 
'Aloysio ue carvalho - 'OtrN 
At-Onso Arinos - UDN 
Josaphat 'Marinho _ Sem Legenda 
Raul Glubertl - PSP 
José Leite _. PU 

Z-1 Projeto de Emenda 
Constituição nQ 7/63 

à 

(TRANSFlm~N(''IA PARA A RE
SERVA DO aULITAR DA ATIVA 
QUE SI!; CANDIDATAR A CARGO 
ELEnVOJ. 

Bezerra N~~t{) - P'I'B 
Edmundo Levi - PT1J 
Argemlro Figueiredo - Pl'B 
Mero Braga - PTB 
Euricc Rezende (23.4.63) - UDN 
Aloysio de Oarva!ho - tIDN 
A.fonso Annos - UDN 
Josaphat Marl.nho - Relator 

Sem Legenda. 
AuréUo Viafllla _ PTB 
JUlIO Leite - PR . 

COMISSõES 
PARLAMENTARES DE 

INQüÍ"~RI'fo 
CRIADAS DE ACORDO CO~l O 

ART. 53 D.~ CONSTITUlÇAO E 
~ ART. 149. AUNEA A. DO RE
GIMENTO INTEI~NO. 

1ª) Para apurar a aquisição. 
pelo Govêrno Federal; dos. 
acêrvos de concessionárias 
de serviços públicos e a 
importação de chapas de 
aço para a Cia Siderúr
gica Nacional. 

. criada Ç:ela, Resolução número n. 
de 1963, assinada pelo Senhor Nelsón 
Maculan e mais 28 Senhores SeIlll
Cores lapresentada em 30 de màrc de 
1963\ . . 

DesIgnaóB. em. 31 de m.aio de 1963 
- Prazo - 120 dias, até 28 de se .. 
tembr,? de 1963. c 

Prorrogada; 
_ Por mais 120-- dlas, em vi!tude 

da aprovação do Requer1mento nú .. 
mero 656-63, do SenhOr Senador João",-
AgripIno. nPJ se.s.'ião de 18 de set<-em.
bro de 1963 121 boras). 

_ por ma1s um ano .em Virt'lde da 
apl'ovação do Requerimento número 
1.173·63. do Senhor Senador [.,Cite 
~eto. na sessão de 12 de dezembft.
d. 1963 

MembttlS ... PartiÓ03 

Jefterson --, de Agulttr - PSD 
Leite Neto' (Presidente, - PSD 
NelsOn MaeuJan - PTa 
João AgriPinO CRelator) - UDN 
Josaphat MarInho - Sem Legenda -2~) Pará apurar fatos aponta-

dos da tribuna do Senado 
DesIgnada em 2.10 63 ,. I· d 
Prorroga<l. até 15.1264 pelo ao- e outros. re aCiona os com 

querlmento nomero 1.156-63. a.Pl'Ova- .irregularidades graves 0 
do ·em 10 12 63 • O t Membros ._ partIdos corl'upcao no epar amen-

JefterS()D de Aguiar. - PSp to de éorreiôs e Telégrafos 
Ruy Carneiro _ ?SD 
Wilson..- Gom:.aive.s _ PSD Orla.dA pela' Resolução número .-92 
JOSé Feilc.jano _ PSD d.e, 1963. aS&1nadn pelo senhor Jef .. 
Walfredoo Gorgel _ PSD terson de Aguiar e mais 33 Senhores 
Al'gem1ro de' Flguelredo _ P'l'l:t Senadores !apresentada Da sessão d6 
Beze-rra Ne-'o _ P'l'B 30 de outubro de tOS3l. 
Sil'Vestre Pértcles _ PTB Prazo - até o fim da sessã.o legis ... 
Edmundo LevJ _ PTB . lat1va· de 1963.' 
EurIco Rezende - ODN Prorroga'ção por 90 dIas (até 15· de -
Mílro" Campos ..- ODN ma.r'co de 1964) em virtude do Re-
AloysIo de Carvalho - PL 'quertmentcl número L 163-63 do Se .. 

I Afonso Ar.lnos - UDN '-, nhor Senador - wilson GonçalVes 
.1 Josaphat Marinho - Sem Legenda- aprovado na sessão de 10 de. dezeIIl ... 

Júlio. LeIto - PR' . bro de 1963 /21 30). 

(T::}.f,I.~Ut~~ OE~~UI,HERE.S E l\"lE- do; em t1e~b"~~; _ partidos 
.:,.~,..:t;E8 h rI .. AG"-LD'O EM {N- Jefferson de A1>"ular _ PSO 
D{lSl RU.S (;'>lSALUSRES}. Ruy Carneiro::" PSP 
·Desl!~nnd.a - em' 23 4 63 Lobão da StIveira - flSD 

"'" WUSOl1 Gonca.1ves _ PSD 
- Pror'rugada até 15 12 54 pe.iO fte- Menl'-Zl'~~_ Plm~ntel _ PSD 
cr:.,e-nm~nto l 150-63 aprovado em 10 Leite Neto _ PSD 
de ct-CZf'n1bro de \1963. Amaurp Stlva - F't'B 

Mf'mbros _ Pa:--tJdos flf>2ett'a Neto .... PTB J 

Jeftl2'rSOD de AZ~llar _ P5I: ,. V~~a do Senádor p'lntô Ferte1ra 
H.tlv Carneiro - PSD - P'rB -
l..-.o!Jáo- dJI SjlveUs PSD Silvestre I?értcles - PTB 
wn~on Gou('alves _ Rela:« Adalberto Sena - PTB 

PSD Eurico Rezende (23 4 53) 
Me.neres Plmenl>el _ PSO Milton Campos - UDN 
I,Crte C'Jet.o _ PSD ~oãQ Agr1ptnD - OPN 
A!l1!1-'l!'V Silva _ PT8 AloysiO de carvalh-O - PL 
B.~7E'r:-,., Neto _ Vice-Presld.en!".e Josaph3t Marinho - Sem Legenda 

OPN 

Z:2 Projeto de Emenda 
Constituição nq 8/63 

~ Deslgnação em 6 de dezembro de 
~ 1963. . 

(AUTONOMIA DOS .~IUNIClPIOS) 

Membros (11) - partidos 
JefferselD de Aguiar - PSD 
LeIte Neto -= PSD 
A.IJ.ti11o Fon~na - PSD 

eslgnada em '22 10 63 Wilson Gon·~·a!ves _ Presidente _ 
prorroga.da a tê 15.12_ 64 pelo Re-- 'PSD ' . . 

querimento nttmero 1.157~63. aprova.. ArtUr Vl.rgDfo ._ PTB 
do em 10 12 (13, Bezerra-Neto 18.1\.63 _ V1ct~?Ie-

Membros - parUdoo sldente _ PTB 
Jefferson de Aguia.r - PSD Mello Brâgfl _ PTB 
Ruy carnelro - I'SD João Agripino _ UDN 
Wllson GOnQalven - I'SD nanlel Krleger _ UDN 
Joi;~ Fellol.",,· ~ PSP EurIco R.ezende (23.4.63) _ UDN 

MB 
V9.'la do senador P1nto 

_ PTI3 ~ 
Ferreira. -------------- Aurélio Vianna - PSB 

Secretár1o: Aaxi11sr LeglslatiV.o, 
PL-9. J Ney Passos .O.nua. 

Lcblo da 5!l .. lra _ PSJ) ·SliVC1>t.re· Pêrldea - p'rB PREÇO DQ NúMERO DE HOJE: CR$ (),4~ 

.' 

• 

" , 
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ANO XIX - N° 61 IJAl'IT,\L FEDERAL SABADO, ,\ DE ABRIL DE 1964 

. ·-r m - = --, -r ' --=--- -~. 

CONGRESSO, NACIONALJ 
PRESIDtNCL~ 

" 

SENADO FEDERAL 
2~ SESSÃO LEGiSLATIVA ORDINAruA, DA 5' LEGISLATURA 

TA DA 14' SESSA'O EM 3 DE O SI! PRESIDESTE, I" .45' • ..,só .. , r.a!lza<lRS, resp.ct!V~·I;;~nçi,és:ãd'Dtadà"P;~laP"C;.l das ron· 

. ABRIL DE 1964 A lista de.prescnço. reg""a o 00111- Junho de 1961, n. cidade de Gene- e duas primei· 
. , \. ,mente. a I'.' de Junho de 1960 e Z6 ele I' referida. CO!lfc~ 

pareclmen~ de 29 S:enhore." Senact9'~ Ibra • de ullit'icar es 
~\D.tiSÇ1A DOS 8']18 NQ- res, Há. nume1'() !"egunental. Declar-o Sala das sessões, em 2 de anrll de , ao preparo ãos 

lLTEIRA DA G.Al\IA. AllJ\WiR'l'O aberta. tl ~essã.o. 19~~. - .António em'los, Pl'eside?~-e - a (Iplicaçã.o das C()n~ 
E:NÁ- -.. : GlflDO MONDIS/: Vai ser lida a ata. JulIO Lez-te, Relator - José FelWlano Rep!l;~~~~~t.e~~a~~lf~; 

.<\s 14 horas e 30 min'ltos O Senhor 2" SeCrNtlrlO le a at2: ANE."">CO AO PAR-ECER N'9 15~64 
:hum-s.e presentes OS senhores Se da sessão unterior, que é eprr)· Redação final do Projeto de ne~ .Este decreto leg!slativo en-
H,lores. vu,da sem dcbate.<;.. ereto Le!,lul.ati'V"o n9 14. de 1963 vigor na data de sua puoil-
·Adalberto Bena O Senhor 19 Secretário lê o Sê- (W? 5-B~63, na Câmara dos Depu- .as disposIções c;-ill 
Víva,ldo Lima.. gulnte. tado3J. 
Edmundo Levy Faço .saber que o Congresso Na.do~ 
Jooqulm Parente .J~XPEDIEXl'E na! aprovou, nos rermos do art. 86, 
Menezes Pimentel Resposta a pedidos de informaçoes: n9 1, da. Constituição Federa! e eu, 
Ant-ônio Jucá Aviso número 514, de ,23 de março Presidente do Senado Federal, pro-
Wilson Gon..,9.1ves do Senhor Ministro da Educação e mulgQ o seguinte 
Ruy carneiro Cultura com referência. ao Requeri- DECRETO LEG,ISLATIVO 
Argemiro de Figueiredo menta número 203-63. do Senhor Se·' N0 DE 1964 
Ermirio de Moraes nndor Gilberto M&rinho. 1 ' •••• , 
Júlio Leite Aprova as convenções de nzi-
Leite Neto ___________ meros 115 e 116 aq,otadas pela 

Aloysio ôe Carv:, lho E Conjerêncla Geral da Orgam;;a- ~~~~';~~~!;~~~~;ii~ Jotl.iphat Marinho PARECER S ção IntErnacional do Trabalho em 
Jefferson de Aguiar suas 44~ e 45~ sessões realtzadu,i, ,--,,-, 
Eurico Rezcndo Parecer n9 15, de 1964 respectIvamente, a l' de iunho ae 
n'ul O,'ub.,'ti 1960 e 26 de 1unho de 1961, na ci-
~ edacâo inai do Pro ·eto de De- A"'d d ' b 
M1'guel c~uto ~ I.W- e e Gene Ta. 

v re Le lsa,lVO ,n '!.. e . .1.1:1:...., 
Aurélio Vianna ,-~B-6;Çrw, êâ'iTiõTà ~Õs 1JêJjii; 
Benedicto Valladnres .J,g4Qs). 
Nogueil'Et da GanlQ 
José FoUciano 
Pedro .Ludovico 
Bezeno. Neto 
Ildolpho Franco 
\t!lIo Font<na 
J.uldo Mondín 
)aniel KriC'ger 
llI'E'm de Sá - 29. 

Relat.or: Sr. Júlio Le:te. 

A comissão apresento. a redação fl~ 
nal do Projeto de Decreta Legisla
tivo n9 14 (n9 5·8-63. na ct\.mara d'JE 
DeputadOS), que aprova &8 conven
ções de m, 115 e 116 adotadas pela 
Conferência Geral da Organização In~ 
tern~1cioD{lI cio TrabalhO em sue.,s 44'-

o CongressO Nac10Ml decret.a: 
Art. 19 São aprovadas as Seguin

tes convenções adotadas pela Conf~ 
rência Geral da Organização Interníf· 
cional do rra.balhO~ 

- N9 115, votada na '44~ sessão, Q 

1'" de junho de 1960, em Genebra e 
destinada à proteção dos traba.\.ado
res contra as radiSções ionizantes; ~ 

- N'I 116, aprovada na 45\1 Se.SS9,O, 
a 26 de junho de 1961, na mesma C1~ 

Ac'iEXO AO PARECER N' 1~·64 

Redação final do Projeto de !>'! .. 
ereto LeQislatwj) nl,l 29~19S;i 'n9 
23-.'\-63, na Câmara dos DPp'L" 
tados. 

Faço saber que o C0'12'P::;,"-O :-\r' o .. 
1J..11 aprovou, n05 tCL'mo,s do an. GG. 

• 

-. 

. .. 
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119 I, da Constituiçro e Federal, e e"'l, 
Pl'e.:idente do Senado Federal. pro
Illulgo o ,srguinte 

DECRETO LEGISLA.TIVQ 
N? •.•• , DE 1964 

~1}Jrova o Acôrdo B:"SlCO de CIJ
Opei açtio 7'eC1l1ca eull e o.~, Esta

dú3 Unidos do Bras.i'l e Israel con~ 
cillÍdo em Recife. aos 12 de mar
ço de 1962. 

o Congre,sEo Nac:onal decreta: 
Art. 19 E aprovado o Acõl'do Bá

eit:ü d.e Cooperação 'Técnica entre (,.5 

~êaLOs Umdos do Brasil e 15rae1, 
cünC1UldQ em Recite. aos 12 de mArço 
Ce 1962. 

Art. 2° l!:ste decreto legisla tbo en
tl0.1'â em v.gor na datrl de sua !)u!1li. 
caçá 0, revogacte.s as d:sposições em 
con~râJ'io. 

.. , pareüer" n° 17, de 1964. 
Redação final do proje;o de Dt:; 

ereto L§Jl}statwo W' 21, ck t96~ 
~-A-C3 lla Càmara <toa 
Deputados) . 

Relator; Sr. Jul:'J Leite 

A Comis~ão apres'el1.i:a a TEda.ção f L 
tl.al do proJeto de Decreto L-eglSLativo 
tl!' 21, de 1963 (n!' 167-A-63. na Câ
mara dcs Deputado::;)) que aPl'QYa o 
Acôrdo que instit,ui o Centro latinO
Americano de Fístca. assinado pe~o 
:Brasil e várirs países americanos, no 
.Rio de JaneirQ, a 26 de mal'ço de 
1962. 

Sola ÓLS Se.ssõe~, em 2 de abril de 
196 L - Antonio carlos, Pl·esidente. 
,Julio Leite, Re:ator. - José Feliciano. 

_o\NEXO AO PARECE"R 'Nº 11-64 

Faco sa'ber que .o Ocngresso Naeio
!'Ial áprovou, nos têl'ffiCS do fnt. 66, 
nf,) 1, da Comt:tuição, Feàel·al. e eu. 
p, e.sid-mte do Senado Federal, pro
Il1ulgo o seguinte 

pECRETO I EGISLATIVº 
Nº ... " de 1964 

( 

DIÁRIO DO CONCRESSO) NACIONAL ,:,(;;S;;.eç;;ã;.;o;,.;,;II;.;,)_==~~=====,;;:;Abril (Ie_~~~~~ 

~XPEDIENTE 
SEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL .. 

OIRETO,," (ti"-"'''''-

ALEERTO DE BRITO PEREIRA 

:""'FE 00 SIiRVICO DE PUBI..ICAÇÔ15:S CI'lI:õFE o ... SEÇ.AO DE, ftla'DAç:la 

lIlUR!LO FERREIRA AL VES FLORIANO GUIMARÃES 

DIÁRIO 00 CONGRESS<.:) NACIONAL 
SEÇÃO it 

Imprer.6"V nal of:c;n8s do Departamento de Ims:;nos8 NacIonal 

BRASÍLIA 

ASSIII.ATUIIAS 

REPARTIÇõES E PARTICULARES 

Capital e lntert9f 

Semestre ••• o ••••••• Cr$ 50,00 

Ano o •••• ~ ••••• o •••• Cr~ 96,00 

Exterior 

Ano. .... , .. , ....... Cr$ t3S,OO 

FUNCIONARIOS 

Capita~ e {nterlOr 

Semestn • •••••• " • o Cr$ 
Ano . ............. ' .. Cr$ 

E~terior 

A'u-!lI . ............ , ... Cr$ 

39.01 

7G,OO 

108,01 

- Excetuadas af3' pará O exterioT, que serão sempre anuais, as 
assinaturas poder .... se·ão tom~, em qualquer época, por seis meses 
OU um ano. 

- A fim de possibilita.r a remessa de valores acompanhados df 
esclarechnentos quanto 'à sua aplicação, solicitamos dêem preferêncit 
\ remessa por melO de cheque ou vale postal. emitidos a favor da 
1.soÍlreiro do. Departamen'to da lmpreQ.sa Nacional. 

- Os suplementC's !às edições dos órgãos oficiais serão forneci doi 
10$ assinantes sômente mediante solicitação. 

- O custo do número atra$ado será acrescido 4. Cr$ 0,10 I ... 
'lJJlci<io decorrIdo, cobrarM-ii. Dl.i; &.-$ 0$: 

EME~"'DA N? 2 

Acrescente-se ao Projeto: 
"AI't. As alíneas g, 1 ~ g,2 do' 

at'L 171 do Regimento Intelno 
! p3s::am ·a tel' a seguinte red.a:ção: 

I g. 1 Pa&'>ados seis meses do infelo 
da sua tromitação no Sena.do, ainda 
nii.o houver figurado em Ordem do 

I n:a, 

I g ,2 Tran.scorridoo mais de 90 (no
venta) djas de sua distribuição à pri-

I meira Comissão que sõbl'e el'3, ~e deva 
pronunclar, ainda não hoUVel re<:ebi .. 

; do o respectivo parecer .. 
. , Justijicação 

As mOdificações que se proccra m .. 
traduzir nos textos citado.s consistem 
na redução, de dois anos pa!·a seis 

I 
meses. do prazo con.,t.ante d~ aline6 
g,l e de "m3.is de um àno" pan\ 
"ma.is de no,"ent.a dias", no da. 
alínea g.2 . 

I 
Tend€m elas a abrevi'l!, a tr!.1mita ... 

çâo das proposições no Sensdo. se 
a,p.''OvaCkls es..~S modificaçõe,<:, o Pro1 
jeto será incluído em Ordem do Dial 

! pal·a um pronunciamento prc1iminaa: 

I
sõbre se de\'e ou não. ter trümita.çã(] 
nas h·.põteses figuradas: 

de ·datas de seis mese-", cu mais 

I
' a SU'3 .tremit.ação no Senado. nãt 

havendo ê1e figurado em Oi.'dem de 
Dia: ' . 

I De haverem transcorridos mais .dE 
IlOl'enta dias, desde a sua disklbuiçã, 
à primei'ra Comissão, permanecendc 
éle sen) parecer. 

Sala das Sessões. 30 de m3.rço dt 
196<1, ~ José Ermírio . 

l':i\JENDA N' 3 
Acrescente-se ao Projet-o: 

1) Ao art. 59 do Regimento sãl 
\ :1CreScH:los OS segumte::,' dlSpo.sltlvOS; 

~ 19 Iguàl faculdade é assegurada 
uma vez por semana. aos Lideres d1 
bnno3dos partidárias 6ujo número di 
componentes seja igl'Rl, ou superio 

- . . , a. um décimo da ccmposicão do se· 
A.t~EXO AO PARECER oI? 18-64 cargo de Sec~etarlO' de ~tado ',do o'Jdo. . 

Redp:cÕ,Q tinal do Proieto de De~ GoVêrno . de, ,Mma.s Gerals .. p~d.n- § 2? O uso da palavra. nas hipó 
ereto Leg.islauvo n9 40, de 1%3! d~-lh_e}te.nSfltlr. esta com~mc.aç~o ~o I teses. pre-vístas. neste artigo' e .no pa, 
&1 7-A-6L-M ~ª.m!Ü:a:::iUii:D..ejljr- P.e..'1a.rlO aproyeÜo o ensejO ~rua .e- rágra.fo antenor, ~de .,e~ d~legad( 
.li!JjQS).. novar a V. Rxa,. OS ~eus sentlm~ntos mediante comumcaçao 'es::nta a Me~ 

. •. de. alta. cOllSlderaçao. - A10It.sO, fi. qualquel' dos liderados. 
Faço saber que o CongresSo NaClo~ Arinos. i.. _ 

n~ aPdrovo..u, n~t'>; .t~l'rnos ddo art. 66, O SR, PRESIDENTE; j JustljlCaçao 
n L. a Comü u;-;a-o Fe 'era! e eu, ... .'\ O que se preter,de nesta em€nd~ 
Presidente do Senado Fedel'al, pro- cera .convocado o Suplente. Senhor o no transp.ar~e Q.c seu textOo, 

1
~~~~~~!~~~~~~~~ rnulgo o seguinte: Venânc:o Igrejas. (pauSa), -11·aCs;egu;:ar ao.s lideres de bancadas d .... - T~rm:nou ? prazo durantE.;. Q qur,t1 número igual o~ superiOl' a 7 mem 

DECRETO LEGISLATIVO devIa. fIoor sobre e. Mesa, pata ~ven- I b"oo:: a poSSibilidade do u~o da pa 
Nº .... , DE ·1964 tUal.recebimento. de. emep..das, de l~Vl~~ uma vez por sem-;'na,' n~ 

açô.:;<w com. o dIspostO n? art. 407, mesmas condições em qu.e o RegJ 

~~~~~~~~~~~~~~~:t § 1-, _dO RegImento. o prOjeto de. ~e- ento já o garante aoS Líderes II o Congresso Nacional de0I'1eta: 

/ AIt. 1º E' a.provado o Acôrdo que 
illStitui o Centro Latino-Americano de 
F'i.~:ica, assinado pelo Brasil e vários 
paÍi'e5 americanos, no Rio de Janeil'O. 
a 26 de março de 1962. 

Art. 2º '~ste decre,to legisl.ativo en
t.rará em vigor na 'data de .'tua. publi. 
cação. revogadas as dlspos.içõ.es em 
centrár:!O. 

o Congresso Na0iOnal decreta: 
Art. lI? E' aprovada a Convenção 

única sôbre Entorpecentes, assinada 
em NOVa YoOrk, a 30 de março de 1961. 

Art. 29 "Rste decreto legislativo eu. 
tr.a.rá em vigor na dat.a de sua pu
hEoação, revoga·dz.s a3 dL::pO.sições em 
contrárIo. -

Q SR. PRESIDEXTF.: 

soluça0 RI?, 6, de 1964. que modIfIca ~lOCOS, 
a Lel IntelDa da Casa.. Sala das Sessões, em 30 de lllarç 

Foram-lhe aprEsentadas 3 emendas, de 1964. - Daniel Krieger. 
que deyerão ser lida.s pelo SI', primei- SIDENTE 
ro Secretário, sendo~em seguido. sub- O~SR PRE ~ -j 

metidas a apoiamento. O projeto, com as emendas, h:á i 
O projeto irá, com as émendas, às comissões de ... ConstitUiçào e JusUça 

Comis.sões de constituição e Justiça 1 Dil'etor-a, para o respectivo exame 
e Diretora., "(X\.l'ecer, 

São lidas 
guintes • Há oradores ill~critc5, 

O primeiro dê!e.<s, com preferél1c 
1'€('fiment.a1, '[.ois se inscrr,w2u COD 

Está finda a leitura do expediente. ElX'fENDA N~ 1 Lider do Bloco Parlament.ar Ind3p~] Porucer 119 S'bre o M ." .• ai 

l~~~"~~V~~~~~~~~~~~~~:O ... es ,-,omunlcaçao que v . Ao Projeto de Resolução n!) 6-64 Idente, é o nobre sen;,.dol' Josaph: Jida. :t\crescrnte-se ao Projeto: lHarinho. a quem dou a palavr.a.' 
li.: lida a seguinte . "Art. '" Nos arts. 158, 177, § 3"', O SR, JOSAl'Ht\T !\L\l!.INUO· 

~ COM-CNIC.'\.CÃQ 1211• l!' 212 .. ~. do Regimento. onde '(se''1Il revisão do orador) _ Sr. pr 
R ADIOTELEGR.'FICO ;So~."deze$ete, passa a. figurar. s.i.dente, o Lider do Bloco Parlament Re:ator: Sr. Julio Leite .A'i't "" U40<;õ 

'aJ GER<o~I.S ~DIOGRAMA • J ,rj"co'áo· Indepêndente solícitúu-n:e que,· .. € 
A ComisSão apresenta a redação fi- .._ u.s 1 1 ri noir.e dessa repl'.esellt.açao, emItll' 

nal do P-rojeto de Decreto Le.g:islativo De Belo HOrIzonte - Nº 329 Data Com esta emenda pretendemos te- Uma interpretação sôbre os únim 
:nl;l 40, de 1963 (nº 7-A-63, na- Câma- 3-4-64 - Hom; 12.10 du.zi.r o quorum de a;bertura e de f:m. fatos políticos e militares. diante 
ra dos Deputados). que aprov·a, a Urgente Recomendado cionamento uas sessões, bem como debate ontem iniciado nesta Casa. 
Com"ênção únIca. sô!Jl'e Entorpecen-· o de votação dos requerimentos Ora E' evidente qUe os noSSOs erros p 
tes ,assinadB em NOYa YOl'k, a 30 de Senad'or ~'IouTe. Andrade - suieito...'í à presença de um quaTro dos liticos, inclusive o.'> de interpretaç 
!n1arço d·e HJ61. Presidente. Senado FedeTa.! cmn.ponentes da Casa.. das manifestações co)etivas, nos ti 

A experiência aconselha t'ssa. pro- condUZido. em diferentes oportunid 
-Sala das SESSÕes, em 2 de abril de Brasilia _ D. P. .,ridência.. des, a soluções inesperadM. 

1964, ~ Antonio Carlos. presid~nte. Comunico a V. Exa,. nos t-ir!n03 Sala das Ses:oõe5. 30 de março -de Parece que n8.o há exagêro :n~SI 
Julio Leite. Re1::ttcl:' - José Feliciano. do Regimento que t<.l.met po&iê hoje 19i!1. _ (;uidn MondiJl.. em dizer-se que, deSde a procla.maç 
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da. Republica, a, radícalização d.e 1'0-
#:lições politicafi oU Q enquistamento ~e 
detenninadas atitudes têm- determl
,!.tlado soluções qu~, normalmente. de
veria.rn ~er evitadas, Durante a vida 
da RePública, .porem, é que êsses fe
nômenos se têm opurado e já em wn
'dições bastante.s para que reexamine
mos o nosso c{)lnportamento p.n.ra os 
<lias que hão da vir. 

que Be nos afiguraram inadequadas. O envolvimento, entretanto. em ue 
impróprias ou inoportlU1e.s. Mas, por_ se encontrou O tornou, para. a -grande 
que não fomos adversãriOs do Govêr- QP!niã-o' do país, rígido, a~re::s~vo, ioo
no, não lhe atiraremos pedras neste cessivel a 801uções concUlator·laS. por 
instante. E porque dêle não fomOS i.E...<:o é que, n~sse instante. lamento que 
partidários, vale dizer, obrigados a os asse.s.sôres que lhe levaram o con" 
compromissos, estamos à vonta.de para ceíto de Ruy. sôbre a ~onvel1iência. de 
analisar os fenômenos, não tendo em se manterem 'aS instituições renovo.n'" 
vista paixões OU interé.s.ses pessoais ou do-se nãó lhe houvessem propordo .. 
de gl'1lJXIs. mas tomando em conide- nado' Q conhecimento da sábia adver .. 
ração AS aspirnçãzs e as cortveníên- tênda, igualmente do grande demo

A fim de nào nos e.slendennas em cias do Pa.ís. Louvamos, sem dúvida, crota: "Todo aquêle que se entrega. à 
l'evivescencias de Jrãcm h1.stórica, pre_ fi nobre atitude da Bancada do Par- influência das rêdes que o ~rcam na 
ferimO':; relembrar apenas os fatos já tido Trabalhista Brasileiro, de oolida.- eminência do poder é um homem per .. 

tl'ab-a!hador, a lei que comuostanc:a o 
JEstaCUlO do 'l'ni/JallliWOJ &Urlll~ a Lei 
do Jun, a Lei ele rmprensD.! a. .el de
'fin.idora do.s. crlffieS contra, a eCollo
mia. pOpultlr, a lei de reprebsão aos 
abllSOS uo poder" ecollólnWo! a leI sõ~ 
ore Cl'imes de l'esponsabl1iaade. a Jel. 
SÓQ1·e Ihlturalização, tóctas estaIS e (Fl.~ 
r.:ras mal,s. que poderiam ser citaCi.3.s 
.sao àocurnento,s. legiSlativos rE'sult.an~ 
/jes do liV2'e df'bate. mas conquki~ru. 
afinal, pelO espírito de compl eel1.'$ão 
e de equil1brio dQS repre-.se,nr.a'lL€J do 
povo l10 Congresso. . 

Por que. entao, .se há de combater 
()Corridos a pcrtir da vigência da Com- riedade a seu Ch~fe, segundo '\ eX9(). dMo." ' 
tituiç:3,o de 1946. Desde a promulga- síção ainda ontem feittl pero nobre Creio Sr. Presidente. que o que 
~áo da ccnstituiçá<), deveríamos ter Senador AJthur Virgi-lio. ocorreu' não tesultou essencialmente 
voltado a vista para o passado e ex- da. personalidade do Presidente da Re-
trair d~le as tições adequadas à revisão Mas SI', ?resjdente, fôrça é reCO- püblica, mas do sistema de fôrças den. 
llec~s--"árla de nosso procedimento po- nh2cel: que o Govêrno da República. t,ro do CO :al governou, sobretUdo da
~itico. se deixou envolver, nMte períúdo, )elo quela. pert.e que mais pràxiroamente 
Embor~ a. Constituição houvesse :ido pi.'o:::esso de radica.lizaç8,o. Palavras, deveria informâ-lo, esc~arecé-lo e 

uma cOl1quista do eap:rito de com- que deveriam ser sóbrias, tomaram O aconselhá-lo, 
preen.:,àa dos representante$. eleitos. colori40 da paixão, Atit;!1des. qUe de.. Já agora, vemos que os fatos tive
não se ten1 sabido manter a mesma. veriam ser de prudência, tf\1nsforma.- ram curso htstól'jco diferente, Não 
atitude dUl'ímte a prática do regime ram~se em atos destinados.a, provo. .. lmPo,rta, para os desdobramentos da 
1nstitmdo. l'nterê.sEoo. pa:xõeS. icteo· cal' a exaltação dOS adversários, Pro- vida político, que nos preocupemos n.a 
logias, ora exatas, ora simuladas, têm vidêncilts e posições, que deveriam ter discussão da legitimldadé ou não do 
pzxn'ocado 1.'1 perturbação da vida po- sido evitadas, foram anuncia MS e pos. que ooorl'eu, Os faius históricos não 
litica, gerando SOAlções surpreenden- tas em prática com a publicidade ·in· se modificam pela no~ interpret.a
tes.· dícativa de que o qUe se que1.'ia era ção. Temos, entr~tanto, de reconhe-

De tal ~ll.a.neira êsses fenôm~nos <;e despertar aínda. mais o atrito, já em ce!, que as Fôrças Armadas, que ti· 
~m repetido que não hâ contradíção pleno curso em ttdo o território no.- veram (t grave responsabilidade da 
em dizer-~e qUe o que ainda agora se cíonal. qual resultou a situação ora dorninan_ 
verifICOU Já não constitm surpresa, Cert.o que. entre os hom.ens que par- :,e no pais, procederam, n&Ssa emer .. 

Nesta OaE'a, vários representantes, tlClpavalU do Go\'êrno ou que ll1e eram gêrtcia, com o mesmo espirito de de
entre o~ qUf\.lS 05 do Bloco pa.rlamen-l sol1dal'IOS, no plano Executivo ComO saIl1bíção com qUe o fjzeram em 1930, 
tal' Independente. vmham assmalando no LegIslatiVO, muito,'; eram pr~dentes em 1945 e 1955, Sejam quais forem as 
Ilue a radlcal zação de p031ções '10:; e bons ('onselh~uos TudO, porem, In- restrições ou as divergências que pos
quadro . ., pOl·tlCOS poderia ccnd.uzjr a "'dlca q'le é:;ses não foranl ouvidos, OU Sa'll1 ~er anunciadas neste instante. a. 
N'a.çii:.o a momentos de agitação e em não pll<;le.l'~m ser oU\'ldos" peloS que ~ sucessão no poder se operou re.'5pei
oonsequenchl a soluções imprevistas 0:.1 atos oflcuus p.ram revestidos de urn€t tada a gtaàação estabelecida na Con.s-
1n;Jprevislveis. \"ioléncia. de palavras Otl de atitudes tituicão. 

_ '1' ,. U oe- ~ue não se conci;Lava co.n ~ exercício O :.'Congresso Nacional crunpriu 8 sua 
Nao se qUJs con lneendel. q c o. moderado do poder no regIme demo~ parte na. h:)ra terrivel da. grave crise, 

senvotvl111er..to que se oP~la na vI~a cl·átíüo. 
politica. n e p!an~ e~onômlco, no melO 'I Ajnda h,;' poucos dia..:;, o President.e O essencial p.:U"a a Nação, neste ins~ 
~Ul~Ur8! do Bra.sll ~:npunh~ a. ~rJ.c,- di! R.eçúbJi'--'6 anunciou Ciue seus aS- tante, não é que voltemOs a· retraçar 
l.erl~açao de .~m dlalogo VlVO, porém "zssôres lhe haviam propiciado ~onhe~ ~,::; no.s.sas divergências, a açular as 
;6bno (> cL:nt~ao,_ de sol't~ que os no~ )Cimel1to de um conceito de RUY, em nossas paixões, vele dizer, fi. restau
mens respumavels pelas 1~d2rançrs pu_ que o grande brasilelro a.ssinalava que l'ar o processo de l'adicallzaçâo qUe já 
liessern conduz.r tl -s~luçoes com ,.b:- as instituiçôes sobrevivülm na medida fulminou o mandato de um Pl'e.siden· 
!Qpilld~de. mas. por zgu<;11,. sem ~erd:J. em que se renovavam. te da Repúbl'ica. O essencial é que 
j~ auto:ldade e do dOmmlQ da .$Itua- '::~'m dÚVida alg'uma, o conceito lhe consigamos restaurar .o espírito, de 
~a.o. havia sido opo:·tunamente Põ.sto ao co_ equllib]'io indispensável à retomada do 

Os que compomos o Blpco ParIa- nh2cünento. Mas as inst,icuiçóes 5(1- funcionamento regular das institUições 
mentar Inàepen~ente assUlalamos o br€v;vem, dentro da renovação, .:J.uan~ demccráticas e republiCanas, 
fenôm 'no em ma~s de uma oportu~1;- do a.5- medidas q're as atualizam se Cumpre criar o estado de espil·lt-o 
la,de, na e.{y~ctatlV{l de que o _fQU1]1- P;'OCP5S3111 dentr.o do mecanisU10 ins- coletivo cap3Z de restabelecer .o eu
)1'10 f,e re3t3utasse na ~I::<~u.ssao. que ti~uí(jo, SEm quebra das linhas mestras tendiment.o g'eral, l.'>SO não slgr.if:ca. 
Ie desdobrav~ na v.d.a· pUbllc~, Am~a ('m qUe se confonna e a que .se reduz que se pretenda estaoelecer unan:m!-
1.0 encenar-se a última ::ie~saQ leg!s- wrlo rF""ime polih~-O dade. de pe!lsamentos. A Dem{J:.'r~~ 
ativa, th'e (.portunidade de as~inal3r, Rfcó;;heço q'le, 'ne~ sempre QS atos ela VIve da. lIvre manlI:st~ão d~':; dl~ 
nooeiitamente embora' (lendo) por t· m s t· d 'J ' vngenc1as. A DemoC!acl~ .sob!evlve 

, '. I e mo~, pra Iea Os pe o Go~ Ina. medida em que o pensamen~(J úáo 
"A radicalização de posições, no velnD, t::ram aflontosos da ordem legal té policiado nem cour.ido pOl' imp>J.3i

p!rmo político. confundiu vlolên- e constItucional..Em verdade, porém, lçôes al'b:trárias. Mas a Democ':ae,a 
e!.a de palavras com c~3.reza de a,tL êles eram revestrdos de uma publicj- exjge também dos que nela opemm li 
tudes. perdeu-se a justa. medida ~de ou de uma forma de apresenta- coibição de interêsse..s II de paixões, a 
da di.'icus."ão dos problemas eon· Çao que g-erava a intranquj}jdGde na- fim de que se instaure o clima. de 
ve;tenda~se a análi.<:e dêles numa Q?21es setores que deverhun ser atin- compreensão, de que temos tido exem
pi);emic,- em Cl.~l€~ a paixão pt'eu- g'ldos, p!os de vantagens incalculáve:,s 113 
diro"J a fix.1çâo das solrft'õrs ~:13.- Hones-tamente, e em caráter pessoal. pl'óp!"ia VIda brasDeira. 
nel-::idu.:i ~ - : neste ponto, declaro que o Decreta d.a 

p. ",1 la\llcaHzação re.sliitÜll Im I ~n?RA, /Xlr exemplo. el1). si mesmo, 
o.! rú te nome no grave par.l o de- 1\1da tel~1 di extlRoràmarlo ou de re~ 
,VIlllQ'V1l11ento de llo.s;:;a v,da 'PQd.~ I VO LlClon3l"O. 
trr 1 a lUtolerânClft ldeclóg.ca :Sa~ t O Sr llJem de Sá - E aem mesmo 
tr nchelra~ em que se co1r:lca!':lm _em alcance pratiCO, 
o~ . .?JmbiH~_lltes o e~p:rito :ie l.nto_. O SR JOSAPHA'r M.ARINHO _ 
le~~!!Cla. ~~ao" pe~mltlU que as ~1-lchf6t!el a declarar em Sa1vador,· há 
v:,:,enCHl.l,." LumSSem os homen~.: -:.êrca de dois meses, que o êrro na 
a; .. <vorre,?tes para o f'nc.ontro das em:_~· ,}i • .) desse decre-to é que não 11ou. 
10. ::nula~ ,reCla~a.~.a5, para a" 50- ve;:;;e sidó praticado há um ano, 
~u<~.: dt, aIl:gu.:.tHl.nt~ .prob~~ma,., Entre os auxiliares mlüs próximos 
: r~ -tem: f?~lal. econo-:lllc,a.: fl~an. d2 ?r ..... ldénci~ da R.epúbUca devia l-.a~ 

1 e po lt ca, que aI estao. \'et', poré-m, OS que não o~jetivav'3,n1 
PO~·Q;le muitú<; não atentar\1m '1:a in_ êlS soluções do País. mas a agressivi .. 

K)nvenlência ou na gravídade dêsse dane de atos e de palavras capaz de 
)rOCeS50 de radicaUzação, marchamos àesp~t'[ar a agHação ou de mantê-IB 
a-àa dia maIS. durante t.odo o pe!'Ío~ permanentemente aCes.a. 
lo, qne p3.siOll. para posições exne. O ilus~.re chefe do Govêrno· parece 
nas. iUt'0'1r.dláveis oom a diScuS~ã.{) lue não pôàe ~ ... :,r, opo!'tunament~. de5~ 
'ODl"':·r?n"ha. \P~rt.~do p~ra tl o;rrav~da:de das citc"lnS-

.~pe.~,1,· dessa djvel''''ência de "losi. ranCla5 qlle o. envolvIam. Quantas com 
ões, nJ.0 ro:namos. ~esta Cesa.· ar.i- êI~ m'H1t.h·erem contato sempre me 
ude d" ('{)miJate aO Govêrno Of:m de l·e-feriram que se trata de h'Omerrl 
-olidilr{edade incondicional a' êIe, D~~ 3ce_~síve.J flO diálogo e de tratamento 
no~~lhe 'o no~~o apoio naquelas me~ extremalnente afável, vale dizer Que, 
!ída" Que nD3'1>areCel'am adequadas nor "tia personalidade, é fjP1"·a apt!:l 

oportulJas. l'ecustlndo-o na{)Uf~lolltra.<;. a ~:'l1CÔPS l:onciliatóriM. 

Lemore-se, Sr, PreSidente. rio que 
já conseg,u:mQS at'pois dA l'f!s:a'...'laçào 
da. legalidade em 1945, naqueles mo, 
mentos em que soubemos d.om:nar as 
paisões SUb,'i~ittli.ndo-as pela prept::1-
derânc:.a, do "in ~eré.sSe coletivo. A 
compreensão pnmitH.l que Se v.;;tasse, 
em prazo adequado e sem g!'aves l!!
conveUlentes, a Con.stHuição de 1946, 
O espíJ"ito de entendImento permitiu 
que, daquela épOca até êste instante, 
o congres~o e o Executivo purjes~ero 
eklborar {l'lgumas das grandes le:", de 
que está. aprove~tendo o paíS pan o 
seu desenvo}vlIuento nece~á.rio, Dês~ 
se espírito de compreensão l'e.E;'l:lQu 
uzr conjuJ1'o de leís da maior impor~ 
táncia para a ;\!açâo. A lei que ('J'lou 
o Plano SALTE;', a que regulou \) di~ 
(elto de reunJão. a que Instituiu o con_ 
juato de prü1cipio.., de defe.:-.a do Es~ 
t.ado, a que cr:DU a PETROBR.AS {I 

qUe -jnst:tmu a E'LE'rROBRAS, a q'le 
rei!:U10ll .a remes.sa tie lucros, a. que 
dlsciplmol1 os p:anos da SUDENE, a 
que traçou as- norinas geraiS e as di~ 
retrizes es.<;,el1clais da educl«:;ão, a 9ue 
criou o Cõdigo de Telecomunlcaçoes, 
Q iei instituidora do salario·famHia do 

o espinto de compreensão p..'I.1·a que 
se façam na l'd-ormo.s? NâO, 5r. Pre
sidente, Essas leis e o funciolla':l1cnlo 
do regime até aqui estão a den1ODS_ 
trar Que dentl'J dês.se mesmo e.spI.rlto, 
e po.ssive.l proc~der. como se deve p,'o
cecter, às re!l}rmaS reclalllauo.s per;> 
povo bl'aoueiro. BásicO é que se ~tl" 
aeleça a. comllreensãP dentro da di
verSIdade de .lllterpretações dos {utos_. 
poU.tícos, sociaiS e econôlllicos, que. 
nest.a. h.ora., agItam tt. Nação, Desde 
que haja ânimO para. a. SOlução dos 
problemas, e não espírito de p()~'êmi
ca, ae-remo,s capazes de e.ucontral' o 
caminho comum para a solução das 
reivindicações que ai estão, muitas de .. 
las representfmdo, sem dúvjda, jllS~as 
reclamações lia comunidade naC,iQl1aL 
Será (Me eupírito de compreensão, 
portamo, que, deverá prevalecer, ne:r ... 
ra hora sobrE\tudo, em que todos e.sta.. 
mas vivendo as lições da. criSe. Se não 
restamarmos êste esp1rit.o e se náQ 
lhe del·mos n con.roliaaçáo n~e~.s~l'la,. 
no corpo d~1,$ instituições. por ee-rte 
que não e.sta.rerJlos adotando a com. 
pOl'tarnento maiS adequado à oobrevi ... 
vência das InstituIções <lemocráWc:a,') e 
,:epublicanas. 

J.ll1pOrlU, pois, res!:aurar l'!Ste espí
rito de compreensão, de d1álogO co .. 
medJdo, de di.sctl.<;sáo víg"orosa, W.as 
.:lem palxão. para. que se restab,-,teça, 
a.o mesmo tempo, ou sUCe&sH'a.mente. o 
lunciollamellto nonll~l ao meCahl.illlO 
ào reg;ille. 

E:.sse restabe2cciment.o se impõ~ p.. ... 
ra que o ,povo t.a.mbeIn rt'(;onqu.~tc a. 
paz SOClOl, inOiSpcn.sável -ao tra~:?<l,Jbo 
e ao deso()brament<J dessa. c0nl~:·(>ó.'n_ 
são sem a qU8-l a enul:çdo q:.1e .:li ew. a 
pouel'á ga vumzar a op;mão em pro_ 
.)Ql"çces de medida ina.e~cl'Hj:Vél Por .. 
..J.ue, 131'. Presidente, condenanátJ a 
exacerlJaç~\O, Conà(~>1L.1ndo a p..~l);ao. 
condenam o a radIcalIzação, re..:or.ne ... 
cemos, ao mesmo tempo, 4.te ha wu 
moVimeu'U:l d~ Hm:ndlca-çao no Palli, 
pela. real,zaçao de ret'<nmas, !l."!]4$. 

.na.s, outJ'u.-; menos unportJJ.n:~, LO

..Ias, potcm, llece..<;sána~ ~~o enqll4:': <1-
,nt:ntQ da nda do Pa1,S, no :elto I e~u
lar de seu desenvo1vinlCntQ, Por Jkso., 
entendem4)$ que a própria ltção 0.1 cr:
se nos l1upõe .o dever de C1'iar o !;::~.ma. 
de elltenclímento, necessário a que ::.e 
entre" qU.mto ant.es, no proce.'iSo dtls 
transtonna-ções ln{\,spen.<;ávei.:; ao Oem 
público. 

As ufonUa1) em equaCi0.:1.1m2nLo
podem e del'em ser imedlu '.,.Imente 
( t9.lis2,das. ~ já, sem que haja 1 anda,
mento para argUll' se que as cc'cus ... 
tàncias :mpedem () entendlmên,o r..e
ce-ssárl'io a soluções conciliatória~. 

Se nã(> eDc:..ntr91'mQS ê.ste Cilm;11110, 
o IOVO marcará- nosso compol't<1mr-n .. 
to com o sinal índelé\'el da int-pCI.9, 

Ma.s !Jã:) somOfi nós, do poder Le
gislativo apenas, que d€vemo~ cons
truir e:;t;a situação e ser l'f'5ponsâveis 
pelas suas conseqüênchls, Tôda a OI'
dem que -se está formando, no País, 
passa a ser responsável por taIs solu
çõeG. 

Aquele grave conselho de Ruy, sô
t 'e o perig-o das rêde:s Que cercam os 
qlJe estão nO poder, não deve fugir._ 
neste bst.a,nte. à atenção dos que es
tão sutindo, 

Urge. poi.s, que marchemO.!l, dis
cutind:. e diven:indo, mas nOG enten
dendo. a serviço do País para as re
formas e 8S soluções que julgarmos 
necessária.') , 

E' claro que, nesse nô\'o quadro es
tabelecido é preci.sto que Q Congre,s.<:o 

'" 
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ção colocada no altiplano- da cIV:ll .. 
zação contemporânea. E' um apelQ 
para. que nos coloquemos acima. dat 
facçôes partidárias. acima. da poliU .. 
ca de campanário, .... ishunbl'undo so .. 
mente o futuro do l?,ais. E7 ao fflfo... 
lhermos O- Presidente da. Republlca. 
que 'encerrará a parte ,final do u-tunl 
pe:-iOdo, tenhamos em mente nác per .. 
tencer êle_ ~ êste Oll àquele Part~do. 
nã'o professar- este ou aquêle credo 
reIigjoso~ mas que seja um homem 
com . qual~da.des fundamenta!s para o 
exercíciO da Pr~Jdêllcia da' R ...... ptibJ't .. 
ca. neste mom~nto ang~to~o Ja Na
ção brasileira; sejoa. um homem ,se
reno e enérgico, cDnhecedor dos P!,:}" 
blemas nacianats;' seja Um l.tOi11d)"J,. 
f1nalmente, que, despido' de ódi.os e 
desejando ~ómente a harnlonía da f:l . .' 
mília brasileíra, qb.e; hoje, mais 00", 
que nunca, deve esta,,: unicil, c1he ~ 
única e f!!xclU6ivamente para os Cf'S .. 
tinos desta grande pátria, o Er.'t;511. 
(Muito bem. Muito bem. pal.mas). 

O SR. PRESIDENTE: 

.sôbl'e a mesa. requerimento de dis ... 
pensa de pUbltcaçã.o, para imedlE..ta. 
discussãO e votação de yárta.s recu
ções finais. 

O Sr. lo? Secretál'i{) irá proceder 
lettul:a do pl'imei':-o requerimento 
dispensa de publicação . 

. Requerimento nq 53, de 1964 
Nos têtmcs dos arts. 211, letra p, 

e 315 do Regime:lto Interno, r(>q\.H:!~
to d1spensa de publicação para Q. 

imedíata discUS,.c>,ão e "Votação da = e
dação nnal do Projeto de DecIf'to: 
Legisiativu n Q 14. de 1963. . 

Sala d-a.') Sessões, em 3 de .IhtH, de 
1964. - Ru.i CarnelTo . 
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Ce.'ltro Latino-Americano de Física, 
ess1nado pelo Brasil e váriO,:; Países ji"'oVJidê,"!,ias, 
no Rio de Janeiro ao 23 de ma.rço de 0J~a~;S:4~~.i;~, de março 

e dá outras lt uma estrad« de .significa.ção s6cio- O SR. PR~SJDEN't'El 
econ6mica que, ool:Jretudq, vil"á ctJ"m- Tem a pala'\o7a. o nobre Senador 
plementar o planQ das r,D'lov.a.:; estra- ~ 

1!>ü2. de 1964. - Lider dt tégícas brasílelras. Embora não eSi)!>n.. L ___ W=S da. Cos.a. 
Em discussão a redação final. (Pau,- Minoria - Wilson cr.;:~i)~::i'M~P;Sf,D:I;;-

la.) Arthur Virgílio - JJosapn,,, 
eiral, nos dias presentes, êBtes aspecto, O S'R. I.OP;::S DA COSTA: 
não pode ê'e ser depreciado OU omi_ 

(Sem revislÍo do urador) - Sr. Pre. 
.s:dente, depois de 72 horas em q12~ 
nesta eMa" se fêz ouvir a p:l.lavra 
de lideres abaliza.dos a ~ito da 
situacão de anormalld-a.de no PaiSj 
eis que surge a op3rtu:üdade de nela 
se inicíM""em. com maior objetividad~ 
os trabalhos constant·es da nossa pau. 
ta que, de há muito vem merecend'Ci. 
tôda nossa atenção, 

Nenhum dOs GTS. Senadores dese- SR PRESIDENTE 
jando man5festar~se sób.re a ma-téria. O. -" ~ 

tido. 
O Sr. Jefferson de Aguiar _ Per

mite V. Exa. um aparte? encerro a. disct.l..';.Sáo. "O requerimento lido será publicado 
O SR. BEZERRA NETO _ t'ãis Em votaçã,o, (Pausa.) e constará da Ordem -do Dia da pró-

Os Srs. Senadores que a. aprovam xima sessão. não. 
quei!'3,m conservar-se sent.ados. gôbre a mesa comunjcação que vai . O Sr. Jefferson de Aguiar - VQS!"3 

Excelência foi modesto excluindo seu 
nome na apresen tação do Projeto, 
porque V. Exa. foi um dos autores 

<Pausa.) lida. pe-lo E.".l.'. 19 secretário. 
Está. aprovaC':.a. O Projeto trá 

promulgação. 
O Sr. .1<) Secretário procederá 

leitura de outro requerimento. 
E' lido e aprovado o s .. ,uiJ)te~ 

Requerimento n' 55. de 196.4 
Nos têrmos dos e.rts. 211, letrai§' .. 

e 315, do Regimento Interno, req 
di:spens'a de p-ubllcação paTa aI' . 
dlata discussão e votação da redac.ão 
11...,2a1 do Proj.ero de Decreto Legisla~ 
tivo nO 29, de 1963. 

Sala das Sessões, em 3 de abril 
ele 1964. Rut Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE: 

dos pedin-
lIo a paIvra, encerra a discussã.o 
'PCtI'sa) • 

E1n vC!8.çii.o. (Pausa). 
Ú$ Sra. Sem~clor;,:.s que aprovam a 

Redação FinnJ Queiram c:mservar .... <x: 
[€,r,tn.d-os. (Pausa). 

Est~ é'pr();-ada. O pr()jetQ irá. à 
pr,mulgação. (Pausa). 

Há ainda um ReqUerimento, que 
será lido ~lo 5r. 19 Seeretário. 

E' lido e aprovado o seguinte: 

Reqv(;fimento n9 56, de 19M 
Nos têrmos dos arts. 211, letra ip~', 

e 315, do Re~imen' J Interno, requ2i. 
:0 d;.<;çen-sa de publjcaçãQ para ,a 
lmedia.t~, discussão e votação da re. 
dat;'.:1o fina] do Projeto de Decreto 
l.f~:<;lati .... o nO 40, de 1963. 

Sala das Ses.sôes. em 3 de ab:iI 
dE' 1964. -' Ruy Carneiro. 

O SR. P!lESIDE;S':':'&; 

::Jão ha.vendo quem peça n. palavra 
do<'. 'a1'0 encerra-da a dlsCUESão. 

Fm votação. 
O~ Srs. Senadores que aprova!l1 a 

Redacão Final, queiram permanecer 
zentados. (Pausa). 
~tá aprovada. O projeto irá à 

E~ lida a seguinte 

COMUNICAÇAO, 

Para, fins regiment.ais, comunfco e. 
Exa. que nesta data rea.ssumo o 

"f;,sta.m,a;;ndato de Senador, elo qual me 
a pa.ra exercer as honrosas fun. 

Ministro de Estado dos Ne
do Tr;aoolha e Previdência 30-

cial. 
Sa 'a, das Sessões. 3-4~64. - Amau

Sil'l/a. 

CO~lPAREC~M ~IAIS OS SENHO
RES SENADORES: 

Oscar Passos 
ArthuT' Virgilio 
João Agrip:no 
Barros Carvalho 
Heribaldo Vieira 
Aarão Stemb:uch 
Lino de Mattos 
Lopes da Costa 
Amaul'y Silva 
Antônjo C.atlos - (lO) 

o SR. PRESIDENTE: 

A Mesa fica ciente da comunicação, 
que vai' à publicação. Está e.sgotaaa 
a. hora destinada ao Expedíente. 

Pas.sa-se à Ordem do Dia. 
Estão presentes 39' S1'S, Senadores_ 
Há s:ôhl'C a Mesa requeriment.o de 

• mtersão da ordem do D:a, que 'la! 
ser lido pe~o Sr. 19 Secretário. 

~ lido e aprovado .0 seguinte . 

Regl'erirnenio n' 58, de 19ôj 
Alteração da. Ordem do Dia. 

art. 212. letra U. do 
Interno requeiro a~tern,.. 

~~~"~[~~,:~~~,~~b;;;~i:~i· de que uI? ••• 
em pri_ 

da proposição. 

O SR. 'BEZERRA NETO _ Re
conheço 'que os dois S1'S. Senadores 
tomaram a - iniciativa. Apenas aderi, 
ao ter conhecimanto dela.. 

O Sr. Eurico Rezende _ permi ... 
ta-me V. Exia, A1..tcr é o primeiro 
signatário. Os dois outros são apenas 
acomp~nhantes. . 

O Sr. Jefferson de Aguiar _ Para 
fim regimental; mas todo aquêle que 
assina um Projeto é seu autor. 

Foi_me dnda a honra de ser o pri. 
meiro sigm~tário dO projeto ora eu: 
discussão. (~uero, desde logo, a.gnlae~ 
cer a. gentileza tantc)" ao sena.dor J03l 
Feliciano, digno repre~entante d-o Es· 
tado de Gelá..<;, oomo ao Senador Be. 
zerra Neto: S Exas., depOis de pre. 

I parado o referi"ctb proj.eto, " proCUl'~~ 
ram~me para que o as.slJlllsse em prH 
metro lugar, como representoote d~ 

I Corumbá. ra.dicado, há muitos anV'~ 
na zc.na pLutaneira. 

O sr, Beze'rrc.. Neto - Região c-g. 
peocia]mente de produtores, 

O SR. LOPES DA COSTA - Mu'. 
to obrigadu. Desta forma, quero ta .. 
zer justiça ao declarar, aqUi, bem alta 
que ná'\) obstante ser sempre preo .. 
cupação minha construir uma ewa; .. 
da que penetraESe no Município de 
Corumbá. .- região das mais, ímpor. 
tantes do meu E.3~a::lo, onde se fl.SEen .. 
ta. a. sua base econôm:ca; não 0'b5 .. 
ta.'1te est.a pr~{)cup~"i.1') constant.e da 
minha palte, eu ainC:;l. não havia tlCl0 

O SR. BEZERIM NETO _ Há um 
aspecto imnartante: tem~se de fazer 
Justiça tanto. ao nome Senador José 
peli·aiano coma ao nobre Senador 
Lopes cl.oJ. Costa. Chegue! por último, 
na articulação do Projeto. S. Exas. 
tjveram contacto intimo com os 
assessores. conhecedores do assunto, 
p!:!!'...soas diretamente liga.da.s à orien
tação do Plano Rodoviário Nacicna-L 
De modo que a "'Y'I.At·érkt é produto de 
entendimentns prévios com assessores 
e t€cnlcos da o::..rte dos que as subs
Creveram. Tem uma. siffnificação eSo. oportup.i~ade de subt;1e-te-r a .aE!e~o ... 
oecl9.L lt pfcjeto em que 'if'"llS auto.res !n~_ T~n'ca a re~'3ç ... o àêste p~oJeto. 
não foram msls do que intenne:ilá.. ASS1m qUf! êle f Dl ~l:1bo!a.do, os n~ ... 
rios e intn-nret-('"s de InúmEros rpc1g.. bres. Sena.dore.s J~3 F'21lc:ano e Vl ... 
mos d.;>qu~18 r~, uieD SUI<TjI,am A<:S"'S I cen~e Bez'?-rra Neto setl.:; Gutore~, ~e 
"ec1?1T!::"" P'1'i' "'f'n'''~:lli:·~n~lae. r'll: o~t~",~o f~~'am ';-.sr-do ser o pr .. me;l'O S-4,O).-
d'!, Plano il~ vtr;:'>-D Nacional ora no, E' 'a ';'.li tl!jcação qUe eu quC'na tra • 
Camara dos Depurados. zer à Casa 

Visa a Pr<,?o."ilÇ?-o a atender a MP!" Ctm l'es.peito a.o P;ojeto, de'IO de .. 
raçce.<i objetivas de uma zona muno clarar qUe a estrada vi4. exc:u':lva .. 
produtiva,. {Im franca. anjmação de mente, CG:'t-:lt' uma das· reg:ôes produ. 
trabalhos e a compleme.nt.u o 'P1Bno tCrtls rn:ds imp'C.i~r:l:ates do meu L<.ra_ 
ROdoyiário Nacional. it Uln meio de do;. visa. 'penecrar nesse pantanal ;n .. 
~er réti!icpnl Hl:'pêle PJ"Ino. Trata-sp oom€ttSttrável, inigu'J)t"veJ, cuja po .. 
portanto, de proJeto elaborado tecni- ta.:w'al:dade eC'onôm:ca é de 'll".ll1~a 
camente. si~nificaçjo p:ua a e::ono:n~a ~braSl" 

Ass:m. p ~(jj a pé 1,:;, vr4 para me le2ra.. 
!"">nqr?tlllar CClD cs autC'''cs d'l. inic'a- Há pO'..lCOf; dias. trrn,;itei pela Re
tiro, per ~.E'US ent.endimentos com dov~a BEL-3I, que vai de B .. 'ssUa à 

de ab.n de ~écnjc('<;. rcêo-v~fltios do Brasil, e capital ele Mato G, C.s20. Fru de a11-
tamb-ém com:ratulrrr-me com a assEoS- tcmóvel, p.ara. o~sÇlrvar fi, construç.':.o 
goria té-cnich do sen."do. Ao mesmo dessa estrada. {) se~ estado atual. 
tempo. (']'lerr) l"egistM1' meno:aqem aos Com desas,.,omoro, venho dizer que 

a 01'- moradores tlils regiõE'! servid03.s por no trecho refennte ao Estado de 
€'.s~a. nova via e dizer M Senado Goiás. até a. cidade de Jataf ela é 
da minha sat~facão oor ver na PRut.a ba<:t~lllt.e tra'fegável. De Jatai até à 

Discus§ão) .em .2~_turnq, dQ.P.rQ~ dos. no&:os traba'hos em fa.se flD!J..l c;dade c:e Alto Ataguaia, ainda em 
1crtoa~~;r~~~q1-S~lli!.q9_J}~_1;H ... ..àg: otojeto. d", interF"'!'<e oúbJico, que se Goiás, e:ôtá e-m regular e$tsd-o. E não 1963, que znclui 1la re{ação a @e -
sé tefere a Lei nO 2.975 de 27 de ncll!i na Jinh~ do ~hamado desen- Se fa~e ela parte que comccs: no meu 
novi',iT!j"ro -dê 1958- a 'ro'àõVÚl-ífjt::' voTv'p'ento !:'1l.c:mwl. • Es-:'a.do, tIa cidade de Alto Aragua13)., 
nm'()~--C-6.xrm.-V~11iPLrenã.o .pã,: O Sr. pe1.ro r.urn"L'.co - Pennite l>3S"'ando pela de Alto Garça, até ~1 ... 
fecer~s favoráveis (11S. €:83 a 865, V. E':':g um a,p~")"f,,~ cançar R-Ondonópoli.5\ tendo-se Que 
de 19$3); de ConatHuu:;áo e .7us- O SR. BEZERRA NETO - Pois' ultt'8pBssBr barreiras e atolados. onde 
tiça; de TransPortes, Comnntca- não, '. . , lamenti."e:m?rÜe se e::l,contr3VaJl1 de .. 
ções e Obras Ptlbo:icas' e de Fi- O Sr, Ped.ro tu(l'nVlcn - ES~1l Vla 2enas d·~ cflminhões. ca,rreR.ados, que 
nanças. J é tão :mportant-e pz"l'a M'lto GroE"",o fazem o t.ráfl:'~O do sul de Goiãs p8ra 

cpmo ]x\re Goiás. 'Todo escoamento a c:1p:.ta! de meu Est:?do e vice~vers~ • 
• 0 SR, PRESIDENTE: da producã,o de Mato Grosso é feita ~j::.a estrada sen-e de trãfego e- ali .. 
Em discussão .. Tem a palavra o no .. 001" ela. através de Goiás. De- sorte mE'Ilta a pCPu~Dção da Capital do meu 

Senad<rr Bezerra. Neto. Que V. E.-w.. tem razão em considerar Estado da:.1a a d'f:culd!l.de de n,a,'e_ 
êste prOl€'to C0I!I10 do interes.se (le ~a~ão fluvial dz.d",a, mesmo a sua com. .. 

O SR. BEZERRA NZ'TO: todos ,>S Es~adcs centTtl.is do .:Rr-lsil. '1!p.f::o e~~tin:,:;'O. Se eesa e-<;~r3da não 
.• d p' O SR B::"":1:l""D" A NETO _ .... vha, to!" cnnf:cITeda, a csnital dD meu Es .. 

r:~rOa ~~~~~) e;b~;ã. ii: muit-o a.ntig~:·'~';lli; est.rada de t.ados ~rl~~ f~ca.rá iEobda do re-_to do Era .. 

p:Jrnulgação. l~l~\:rf~t~ 
Aca-ba. de chegar à ME'$3 ti 

mento de urgência. que vai 
pelo Sr. 19 Secretário. 

o presente projem tem sua os go:-s.nos e mmeiros; também é a E' la:nentt~l um cidadão, um re .. 
assegurada, para me con- estrada garimnefra. . PIE'S~ntünte do pC'vo verifi-car a si .. 

OS autôres principaís da Quero, enlão conm-atulsr-me eom tua.,."f'O le ptssimo est!.>do em que essa. 
Lopes da Costa e o S"eIlJldo pelo evento declarando que, estrada se en~ontre: é lamentável que 

que, através da pMpO- êste, cumpre com o sen deve"\" le.'l;i~- u:nn. éstrad~ por onde trafegam dlà .. 
E' lido O seguinte: 

Requerimento n9 57. de 1964 

à Viva a.spiração de la,ndo para atender a uma autêntica, namenl e Cerca de trezentos ca;,mÍ .. 
parte da região cer._ justa e velha aS'Piracão do PO:'o nhõ~ +~tte.gado.s, em demanda da 

daqueIa regjão. (Muito bem; murto Call;taI do meu Estado, paro levar 
bem). mercadJ-rias. divereas e trl1ze.T, no TeNo plano de Viação Nacional '!ons

RequeremOS urgênc;a nos têrm!lS tituiu lapso, objeto de muitas tecla. 
do art. 326, n9 5 ... , do' Re-gjmell.to mações, a omissão da velh1l- aspiração 
Interno, pa~e o Prt>jeto de Lei da ,ca, Idas regiões norte, leste e sul mato
mara, n P 57, de 1963 (nO 2.286-B. de ·grasseIlf,e, aquela na sua. limitação com 
1960, na CálllB:ra)-, que institui· O a. região goiana e tl'echCIs mineiros, 
conselho Federa! e os Oonselhos B.e- a.té Corumbá. 

O SR. PRESIDENTE; 

Continua a discussão. 
O SR. LOPES DA COSTA· 

ar. presidente, peço a. palavra. 

tôrno. :;Jroduoos ~ríoolas:. é lamentá .. 
vel. Sr. Presidente, que ela nã.o ofe .. 
re{'R n~nhum meio de transporte e 
Due fic:uell1 Jogados às suas t:naa:gena 
d~zen:M de caminhões com mercado .. 
~~' ~12T ~e milhões de ~Q§. 

-, 
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ii:ra. meu prop':"'ito apresentar, des 4 atrEwés de traçado idêntico ao plei

ta. tnb\.l.na, urll ~~·CJve.sto. ao GOvêl'1lo tesdo noote prOjHo. 
~a. Repubh~a e ao Mini.'.tér:1l -da. VIa. 
ço p'a:~'a. que O • .I1,-l.';"PU aQuela estrada Construída .Brasíiia. que, .s.e t::.rnou 
que Se ItRa a l..aI>ital do meu EStado. o. centro do s.,stema l'o;::Ov.arlo haclo~ 
InfeLizmente, m:nha. voz neste m:)- nal, era de extrema nece.~.'Hdade que 
menta, n;;o pode ser ouvida devido à se 11Ze.5Se a l1gaçfio de Corumtá. a Ca
situação cie <u1Gmwliwde que atrav€S_ püa~ Federa1. P-"~lm. aquêla slsterna 
jja noSSJ.. Pá.tria - annrmalidade po~' ·~~UVIZ.~ do Ur1?-gual. e rambê~ do ~a
líHca bem dito, ' ! ragU3.1. atraves de CUlabá •. fLCava lll-

Nlil> obstan~e, Sr. Presidente. Que .. tegrado no outr,::. ~i'3tema rodo\'iãrio, 
r:] \ manifef;tar minhe.. satisfação ao de ~ t.al sorte q'9-e, .9Q.m êste p~ojeto, 

'verificar que um Prcjet-o dessa. natu- fanamos ut;13, hgaçao ,rodo-fluylal de 
J reze" um projeto que visa objetiv5._ todos aoS p.au;es . .?:. sul da Amérlca La
mente concre:~zar uma situaçãO, que t;na e <ias reg~ots . limítrofes do Bl'a-
há muito e.s-t'8.Yftm a reclamar :~as sll. na área da e~d.ade de COl'Unl.bá, 
I'egiõe.s. _ 'naquela região . .de ~ato Orc-:§o. 

p Sr •. Jejjerson de Aguiar -:-: Per.. VemOG, portanto. o alt::. alcance da 
Jrute V. EXa. um ap9,rt~? (Assenti_ &tnda que o Projeto procura 1nte
T1lent~ d!J orarIo!) ~ ~o q~e Vossa grar no sistema rodoviario nacior:al. 
Exc~lel1Clft devena ter· ~ncl~ldJ nesse A. Blt..-:31, destinada ao apr:--veitamen-
1f'l'oJeto o ace~sf} ·ou e. lrgtçao da. Es- t.o ti:) 'J)Ôrto de Vitória,· um dos por
trada à 133:-31. tos de mais fácil aCe~'.sO e de possi-

O SR. LOFES DA COSTA _ Aliás, biliuade de maior capacidade de ex
ela vai sel' uma eó-;pécie de. ,ramal àa pOl't".'Çã-o e llnportaçã·o d:) pais._ não 
;BR-31. vinha. senüo usado pelo InteriQr do 

O S,.. Jefferson de Agui(tr _ Deve_ ·BrasiL Ho1e. o pôrto de Vitória, tan
:ria ter sido fej~:l. a ligação com ao to o do l-"Ontine.:r\,e G.uanto o d'", ilha, 
l3R131. ,o St1tetna portuáriQ de Vitól'ia pUEsa 

O SR. LOPES DA COSTA - A por um proces!:o de m01erniZz.ção. 
:aR-3I vai a Minelr-cs, 21cr . .nça., Coxim. O Sr. JefferSon de Aguiar _ Per
e atra\'e.5.'3fl. a BR-lü penetrando na mlta-me resaltar V. Ex-a. que o Pôr" 
região do Pantanal. to de 'Tubarão, com a c:lpacidade ce 

Coxim é um muniCípio de Droqução 100,000,00"0 de toneladas" o maiOr ria 
$grÍ.cola. P.a&ando por lã, tive co- Amb:'ica do Sul, àentro ·do progtBJnS 
nhecimento de que só ali, neste ano, previamente traç-adQ está sem u.rn 
luwerã, uma, produção de um milhão e minuto de atr.3.s0 obe~ccndo os pla~ 
ru.6:; de s(.tcas de atroz! E no Estado nos pré-eE"tabelccidos. 
de Mato (i-rc.sso, a prodUção de anoz 
vai atmgir ao' oito e nove milhões de O SR. JOSE' FELlCIANO _ O 
Sacas. Fa1ta, entretanto, escoamento. apart.e do nobre Senadol' canix1.ha 
De que vale meu Estt·do e o Sql de vem demonstrar a situaç.ão pi'lv'ue
Goi.ás produz'tem c§:'<;a de onze, dc;ze giada dá 5istema pOl·tuário de Vitó" 
milhões de sac?s de arroz e Mato ria. Asshn, estamos em ritmo dQS 
Gl'O~SO, cêl'ca de oit:) a dez milhões mais acelerados, não apenaS no que 
Se não di~D'Userem de meio de tr?ns- s~ refere à construção e readaptllçãO 
llorte para. c~c::::amento do produto D'D-S do sistema portuário de Vitól."i<l., co~ 
grandes c€ntr<3s consumidores? mo também à construção e pa..vnnel1-

Precisamos de um Govêrno que tação da Roctovía aR~3l •. de Viti;ria. 
atenda us necessidades d2.s regiões no sentid.o de Belo Horizonte, e <ie 
produtoras. para p~,'dermos alimentar Belo lIorizonte até o Triângulo M~
os grandes centros con.sumidores do nelro. Dentro de pouco temPo p·(I{!.e· 
Pafu. . temos contal' também COm uma l~ga.-· 

Mas, não quero abng&r-me ::;ôbre o ção direta, c-om o pro.s..-.eguimento tia 
-assunto. Ne~ta oportunIdade: desejO BR-Sl, atra.vés do Estad-o de Goiás. 
Oopem'oS a.gr.adecer ~l colr,borução dê'5- e de Mato G:-os.so e fazendo a con~· 
ses dois co1<:!gM, bem a.ss:m dos de- xão de todo êsse sistema de mteru,:,,' 
mais membl'os . dflS Comi.s~ões Técni~ gação de várias regi.õoo ec::nômiC;ts e 
cci;, que atende1.'am .o;ontamellte -. a políticas de nosso Estado, teremos 
tramitação e deram ]:thl'eCer favora~ para. complementá-la est·a' eStraãa de 
~el à -pr:.posição, p:rofundo interêsse nacion-al. V:sa. 

Era: n qu'" t1nha que dizer. (Muito e)a, então, a dois objetivos: o pri-
bem. Palmas) meiro 'é integra.r no sistema e-e1Jl1ô-

"'. O SR. :PRESIDENTE; miCO, servipo pela RodovloQ. BR-SI, de 

o projeto cüntüm?~ .t:.11 di5:~US5ã.(}. 

• O ·SR. JOSf: FELICIA~qO:~ 

.Tem a. palavra o n'Cl!)r'e· Senador 
: JoSé f'~elicJano. 

;U SR, JO,," FELICUNO: 

(Não fbi revisto 'Pelo ora.dor) ,- Se~ 
nhor President.e, Sl's. senadores. ti 
projeto ora. em ctiscu::sD.o, proc::ura, 
(realmente, cül1tr:bu:r para ao integra
ção de rica. reg::âo ('1) Pais no sis.tema 
rodoviál'io nc.cicnal. 

Com a mudança .do si':ltema rodo
viário para a, unidade federal do Dis
trito Federal d~ Bl'n.siHa; houve 
completa. mCdifica~ão de tôda 9, or· 
geillizaçã-O e da poHtica rodoviária do 
Brasil. Brasilia constituiu-te do mar
co inicial das estradas fundamentais 
da nossa Pátria. que ligam 0S inú
ttleroo pont-as dM regiões bratiIeiras. 

V.tória. a. Cuiabá. uma regiãO .tam· 
bém taltamente produtora, e o ·e:e .. 
gttndo é fazer a integ:'ação, t.ambem, 
desta região no si~,terna l'QdQvÜíl'k.l 
p:?rt,fcular da Capital Federal. 

Ass:m, esta t·.straàa, que parte de 
l\tiueins fi, coxim-Corumbá. terá. que 
s-er construitb tI J}art!r da BR-31, ta.
zend{) um pequeno acesso à cidade de 
Mineir'Js numa vel'dadei. .. .'a ligação <la
queIas Je:;iões com. o sil,;1.ema rodo
ViáEiu naciona1. 

Ne..'iUl.s C011diçêes. SI', Pl':e-sidente. 
Ers. SelladD1'es, é o prcssnte 'pl'Oj'~to 
Q:lS ilustres Senadores do Estado de 
Mato 01"0050. do JlN110r inte.résse ·para 
o desen'Volyimento do centro-Ceste 
b~asi1eiro, principalmente pela inte· 
gl'U9ão de v3eota região, de grande Jlo" 
der;o econômico. no sistema rOdoviá
rIo nacional. For êsses motivos, acre· 
ditamo.s . ser do maior in~rêS.';e a 
~provação do presente > p':,o.1eto de 
lei. (Muito bem. Buito bem, palmas) 

Temos as Rüdovi~.s do Nmte. do . 
Nordeste, do Leste, e do Sul. Mas é _O .::m.. I)RESIDENTE: 
nooes.sário a. c::mplementação do sts~ 
tema, para; Que fique l1gada à R€gHio C...Qntinua em discussão. (pausa) 
Sul de Mato 01'0:-50. ~o$a estrada p!'o~ Nenhum dos Srs, Senadol'es desc-
cura. a<1uêle traçado 'P~~mitivo dos jando usar da pala,vra, d~arQ. .en
bandeire:ntes e pioneiros (f'J1J desbra- cerrada· a discussãO. 
~arant essa Região do Pab. , De acôrdo_com o Art, 272 .. A do Ee-

Antig&nente o si.stemalluvtalsuldogimentoIntel .na. a. Presidência dá o. 
(lontinente estava ligado ao interiM PrOjeto ~finitiva:mente apro
do BFasil pelas estrada,. '~OCáveis, ~ ~~o. ,~ 

E' O- seguinte o pfQjeto d3.ÜO I direjio de procurar O Mini..':itério do 
_ cqmo aprovad::> que yal à CCIT1Jf.O- Tl'a. 'oalho. 0:,1, sabê ,mos qtJ.ê O' me4 

sao de Red3.ção: canis:mo judiciárjo do Bn'l.sil é len:c, 
PROJETO DE LEI DO SENADO 1\9 é tard~J, é bUl'Qc:'atizado. na ma:oria, 

13-1. DE 1953 daIS _'Vezes e, a.l,em .d:,~so. a ún ca, 
sançao estabeJ.e'Clda. e uma multa. que 
n~{) re1'el'te em henefü:io do tra,ba!ho. 
mas exc1us:vament.e em beneficio 
10 tn.'o,ühador, m'1S exclu..<;jvamznte 
sm benefício àas coftrs da N3çiio. 

Inclui nã· redacão descriti1ja « 
CJ.1l.§.Je re~Lel no,) 2, 97õ'tle 
21 de novembro. l.{e _!V59.~ rodo~ 
via. ltrineil os COxim CQ .. 
rUlllbq En!;ntlo, a,',S"im, Sr. Presid'ênte ('o~ 

1"'r, 'f ~. ..:l • ' O CO~lgre:ow Nac:onal decreta:· -:-no, s ... a·s. Ja In51!1: e:-(..el nós l,O:''; -pq .. 
• \·2C~:-.'"-S qu'e ptCLsteI, que o proJeio 

Ar.t. 19 E' incluída na. relaç.ão d~f'" z.~e""'5.-e ao:; m~lhores ·!ThTl~"'.3.t;V{)"::: de. 
crit.:va. 'e, q~e se r~fere o attig J ~(! I ,1 l':"Ü't.a. ,';x~ia] fi. pD': i."'s';J. -merece '.a,-::o~ 
da l..el a,!){a, de 21 de llQvembJ.'o d.e lh:c.n p2'a unaml11idrd~ G-o CO.'lO'l"i'S_ 
1956, a rodovia que liga Min~trJs r:.Q ~o Nu:::~cna1. _ O\.[ufto bem:) "" 
Estado de· GÕ,.ás, a. Ooxim e a Co.. . 
:umlJá, no E3taào de Ma.to G~·~&J, O Si-t PRESIDF.N1.'F:-

Art. 29 Esta Lei entrará, em oc:nt'nua ·em dlscusdo o P.~oJ~:i'(J!, 
·na data de sua pubt.oaçáQ r'ev"g''''''''í, ,0"",3<1) < 

as dLSpO~jç6es em contrário. e'l) nenhum outro dos s.~nh·,'}re<: ee~ 

.:ºii:§!;f!:J~'.:f!l",~ '~~~~~-:;;;!!1!~\4 na do! es d es ej ~ m ti: pj f e,s tl3. r -s e sô bre ., a. matéria l'L.'lCerrarei' R di.SclL9são. 

li~;;II~~j~~i=II;(p;ja:u,<;a). ~ 
Tecer 
'ão de R.,ilaç<ao, ofereceneto 
daçúo do 

Em diSCUSfão .. 

O SíL EURICO 

St'. Presidente. :peço a p~alayl'a.. 

Q sn PRESIDl~Nl'E: 

. Tetn a palaw.a o nobre SemHlol' 
~uriC() Rezende. 

,O SR, EUl,ICÓ REZEND!'O.: 

. (Ntío foi revisto pelo oradOr) - Sr. 
presidente, Sr~. Senadores, Q proJeto 
que se enc:mtra em processo de dl~" 
cussâo Vem suprir, 6e aprovado. Ufna 
lacuna. que a eXDer1~nc1l vem 
batendo na. n()S[oa cC-difica:ção trat)a~ 
lh~sta., de ·vez que estabelece a obrl· 
gaç~o de o emp!'tgauof f'm .. 
pregado o ,sa:átiO, .nt.é 
na car1ei-:a profissional re,;pectiva, 
eMO {te r..esci..sào. bem corno 
Cc.ntrlcUição ])l'evidéuciáJ'ia 
pond.ente, porque é muito cornUffi 
elhpreg-:tdor dispen6ar o empreg310 

Está encerrada a di.':cUf~ão. 
. A votação trai proceder-se em es... 
crutin o secreto. 

.A ~r;y;í.dênc;a suspende fi. Sf'~"Sq! 
{'.m':!o minuto,$, na exp~tatil/a. dt 
se forme quorum no plenário 

para isso tt?ma-do já provfd{>n~ 

A Sessão é sU~llensa à·s 1 n ho 
.TU," . e 4() minutos e r~a.be~tn. à. 
16 horas e 45 míimton. 

O Slt, PRP,SJDENT'E: 

F.c.Sti reabert,a a ~ssão 
SoliC'~to aos nobres &nadore-s' i 

obSéqUIO, de OCllDarem Os Se-lS lug3 
1':s: a f1m de pl'OCeder-se, em e.seru 
tmIo secreto.- pelQ llrQ.Ce...~o d-e tl'iê 
n·o. ~à. votação do projete, cUja dj~ 
CUSiSao fOI encerrada. 

:mm V"ota,!)ão. (paUsa). 
Vai ser fe1ta a arpuraç&o. (paw4 
Votaram 4'SIIM" 241 Senadores 
"NAO" 
O' SR,' JOAQUIM PAamNTE • 
. Ptesiaente, peç.o a pal~V1'a. pel 

p:ãlavra o senador Jo.a.quil 

ltvz.t .. ,lgum temp.o para o.s.<;inalal'· V 
cal'teira P\:::rfls~,ional fi, data. da a . E:!I:{t •• f;e possível. r~ 

petiE:,s'e a votação a .fim de que ta.n 
cu,áo. Isso dificulta ao trabalha.der Dé.m votar. • 
OOI."1Seguil" .no\'!) empl'êgo. 

Vale dizer, quer agmóo por maU- O SR. PRE1SID.ENTE~ 
ela, quer por dissidia, () enlpre;a.:lor :a.espondendo à quest·ão df, or<lf: 
it:adimplente caOOa não apensa um formulada :Pelo Senador Jo.aq.uil 
.sério embaraço m9.:jP ·ta.mbém, um parente, esta. Presidência lnforn 
prejuiz() conslderável -e.o patrimônio que a votação -não pode ser re~t 
mater::-ial de seU ex~empregado élum- ?'a. Nes.sGs cond'çÕ8s pl'oceder_<:.e.s 
do com isto condiçã.o impeditiva a a chamada. de acõrdo CQm ·0 Ret! 
que êle venha obter novamente mC1QS mento. cons1óera.ndo a. solicitação I 
par~ a sua flubsistência. V. Exa.. corno um pedIdo de ?el't 

c.a{:~o de quorum. r t 
Dai oonsiderar mansa e padfica a 

escolha do projeto que visa exclusi- O 8r ~ lI? Secretãrio vai p.roeeder 
vamente a esta:belecer sanções. pe- 1~"~Jrn"a. noroisal, do Norte para 
cuniárias para a 
esta, voluntária' ou 4 chamada. 
te, pouco importa, retarda a baixa RES:PO~rnEl'It À CHAMADA Ir: V; 
e a devolução, ao empregad.o, do Se'"l TAl\-I OS SUS. ~~h.DOltES: . 
oocumento essen{)ial. Ada.lberto Sena. 

Relât...o:r que 1oroD.s da matéria, Vivaldo Lima 
quer na Comissão d-e Constituição e Edmundo Levy 
Justiç.a, quer na de Legislação 80- Arthur vu-gilio 
cial, en:..onuamns um·a omisSão, de JoaqUim Pa.re-nte 
v.ez que o projeto não estabelece a Menezes Pimentel 
dat.>J. da vigência da. l-ei que DrOCut3 Antônio Jucá 
iml>lantar. Em rüzão óesta omissão, Wilson GOnçalves 
apresentamos a emenful. 1.in:.ca, que RUY Carneiro 
diSllÕe que a lei em vigar Argemiro de FigueiredO 

João Agripino 
na data. de sua reVOga- Barros Carvalho 
ds.s as disposições ,p~ de Queiroz 

E' de autoria. do ,. Hel'ibaldo Vieira 
dor Arthur V'i:rgiHo o p.rojetD em Júlio Lêite 
tela 9 virá, como disse de inicio, sU- Leite Neto 
prlr r1.n1a. trad'doI1{\l lacuna, de Ve2 ALOySio de Carvalho 
que 8- Conso1id9J;ã.o das Leis do TIa.- Josephat Marlnho 
baJho, quando o en'l.;pr.e.ga.dOI' d-em'Ol'a ..... J effersOIl de Aguiar 
a. de.V01v.er ao em:pregado t> .seu tk>- Eurico Re.zen.df 
c"",onto fundamental,< dá .. êObe C) RaUl Olubertt 
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Miguel couto 
Aurélio V:anna 
Benedicto Va.llar:larea 
NoguejI'a da Gama 
.José Felíc:ano 
Pedro LudoV1CO 
L-opes da Coste 
Bezerra N e t-o 
Ad'GlphO Fr'anco 

. Amaury Sl.va 
Antônio Gat!QS 
Atilio F'ontana 
Guido Mondm • 
Mero de Sá - (35). 

ticas se vitalizam e se perenizam na }Jbe que o le'a ,pois dêle ccnsta. o m~'.l. \ res dád~ cem c{ue se :lr~':lSta~ no.! 
medida em que S~ renovem, ou façam Ipensamento sõbre o aS5unto. I subterranecs das com.s oas teen;cas. 
renovar a. socíedade. O Sr. Atilio . Fontana _ Reconhe~ ultl'apa~s::mdo 03 p:azc::; reg:mE'llta::s 

S3.b.emo.s perfeitamente. to<iaV'la, .que Ç(\. !1.QLr~ senad9r JoSé El'mlrio, qu~ para a SUa t:·nm:ta~f'.:l l'e~u;ar. 

as opmiô.ei se dividem a êsse re8p.elt,~' . t~mo.s .lelto aqUl, a respeIto, ffiWt,::l I Veja!Dcs, per eXf:mp:o, o projeto de 
Que. Il1Ultos dos ?-te~s ,n9bres paI.!> dlscur"" . Lei numero 7(;, ~or n:;s 8"JJ:ê3entado 
cOllSI<leram e~as :nst1tUlçoes o,u par~ ? S~. JOSÊ ERMtR~O -, ~ pJ:ova~ ao Sen:.d':) 't'\'f_, 2;') tl~ j'J.lh6, encer
te dessas ~nstltuiç,oe5. como COiSa in .. rel~ a!;lant.e QU;O Exe~utIVO)~ se nos rando a.:~unt{) da ma;or ·'elevância. 
tocável e que os Clamores ~o povo po .. an~ec,?ou n~ ~~l11ÇãO de. \ano.'; pr~"- d aponto de y!~ta dcs int, .1sses n:'\
dem ser plen~e.nte atendIdOS dentro blema." de .nte. êsse naClOual. .:e:.ste~.: ciona's, d.án:1., nl v[t rêdaçãu aos d_s .. 
dos quadros ~xIstente.s. _e, sem qualquer pÓden~'n: ter sIdo resOIV!dOS. por nóS po:itivos do eco';-') de Propriedads 
toque ~na paISagem. Acelt.emos a 000 .. se .votas-emos (5 projet?~." a ele.s con· Industrial ,p'J.~·a ~al'cntir o acesso da. 
testaç~o, celnentes. VOU provar l"SO mal:> ad!- eccnomia nac c:<al à, invenções es .. 

Porem, S~s. !?enadores, ptlr9~e -e1?-~ ante. ; . . .t<> trangeir-as qUE j:} r<;:?j~t11 fora do pe .. 
O s:t. PRESIDEl\"'T§.:, co.ntram r~sana~c~a na opimfl-o pu.. O sr. Her.baldo Vlezra - Penm_~ ri-Odo de pr v'lóq·,· É rato que a Lei 
A cha.mada aCU$.a.o comparec1met!~ bhc~ o.s aUiq.ues dzngidos ao COng!eS50 V. EXB. um aparte? de :Remessa de' ~ '-,crOs aborda o as .. 

to de 35 Senhores senadores, p;)~tan~ Na.clonal po1' alguns setores pollticos O SR. JOSf. ER1fíRrO poLs sunto, mas n'1 vf.'rdade deixa int8.Cto 
d extremauos'2 n3.'Ü. d··t . I ' . d to qUorum suficiente para proce er~ . _ O Sr. Hetibaldo Vieira O q'le o irei 0, a,tyaplen_e em vo~a ... o 

~e li votação, que' será, em eSC'f'.tt!nio E<>tamos na sltuaçao em que op res~ em V. Fxa. tenho a l'eciado dtlrall~ element!?" ,a;:f'Ul<>:E'na ~e lccuplet~l:~e 
sec.::-eto, pelo p:roCfSSO eletrôn:co. po~d~~Ds a essas perguntas, tIrando te a sua permanênCi~ nesta' C~a p e~ ~~rrltorlO. bras ile1r? de pnvJlé-

Enl'" votação: (pausa). dall1çoes de. c0l!dut..a, ou resvalaremos a figura. do l\--"islador CQnb'Cc1~~O g,o.s. J~a ca1;lc1s.nJ ~){tel c:r. Tal pro-
Vai ser feita a apuração, (pausa.). nu~ plano Inclmado em que ~ pres~ como hCmem dedic~(:; à con<-truçáo ~o:>lçao a!-e hO'~". nan ";.0 ao .pl(>ná .. 
Votaram "Sím" 29 Senhores Sena .. ti~lO ~o cong.res~o e do Sena:Jp ter- das riquezas de no.'"sCl País dirigente rl?, para _ VJ fC:,t ..... Ont.o proJeto, o 

dores; votaram "Não·' 6 Senhores S'J- nunara não sabemos em que tJpo 'le de vár;o'" setores industr àis Esto~ ntllnero 82 p1)r:' en~ado em 8 de 
noac::.ores. ~h.arco. Não podemos permitir que vel'ifiC~do que seu ingre~so' ne5ta a~ô~}f ?~',ql:1 d:on~~~o ~'3bre fI.ve~ .. 

O projeto está aprovado. .afma.} .0 CDngre.sso venha a ser des~ Casa, mostrou-nos Dutra face La dn da l.e uuóv=l". a n";;;o:ç'ao me~han.e 
, li; o segu:nte o projeto aprDl:::.do, prest.lglacto de maneira tão profunda. ~ s~a. personalidade. V. Exa. ~ -pa,na-I ~{)~t~lO. ;$Cb n,>o ... ,r"'l fl.fc311zaçao ~() 
q I . Ca'mar dos D'ptttado' t . I b d . . \1 n'Etf'r:o Õ'..I F3.7E'11d'l e da Lotena-ue va a a ~ ~: Da parte do Senado ?ederal.' .~ qu~ men ar atlvo, ra ~lha or e s~ mte- Federal tambtI11 aindl1 não foi allre .. 

PRO.JETO DE LEI DO SENADO se te-.:n a fazer, em n,?SEa o-PlI~laD,. e ,ressa pela elabDz:aç~(' das le:s na cjadC}, " f'd':l 'S"':i fi himR de elhni .. 
N9 74, DE 1963 exercltar aS suas fu~çoes COnst1tUCIO- País. Coro a aESldu:dade de ,sua. pye. fl'1!' a;E'~üc:.:~ i":f>"1j~"~'idades ex:iS .. 

n/ais da meLhor m<lneltft pos.sjvel Pre_ senç a.nest.a. Casa, e eDro sua ef'c erl- ~" t t· d" ., d t 
Obriga o empre~ador, em caso cisamos exercer o,:; no.;sos mandatos cia. nos nos.;as trabalhos V. EXfi. :..n es n~'s-e :P3 ~ v n as a pres a .. 

~rebCisa.o do CO!t Tato {o traDa.- pat . ti b - ã.o ~ Imulto honra seus p.lr-p!i çao.,,-. . 
lno aO 'l!.agamento do sãlaílo e da co~ rlO smo e a nega~ao. .. n no,:, O SR JOSl!: REMiRIa Muito TolVpz ~:,·a 11"Y\~ 4<><; '.""OI"I.1(1"('S [nto ... 
conb:Õurca<:t l?f8Videnc.icríafi~e o de.xandg levar "1ela oC1OSldn.de de a"'rad~;' o Sou ' .;~,~ -. U" "rI d"'~",~ n '!"n~''{ di' o,.·'d:cs no Bra .. 
~a·-e.1!!-:91!e~der 'pafxa 1J.a car'i§:!..U-/Cluem,,!l::'o tem a quer:t prestar oo~taa: "lavr·d . V ~.u._o .grat.J pel·- silo c-l('J':!~r.d ... o f'''''''H1r~d''w numa po ... 
"(lI õI.S8wnal do empregado A m,,}.:) •. ~emonst.raçao de respeIto a pa "as de " .'-";.;8... . <:;i-::ão rl ""e"I)"""jJ rlg 1 ~ P1E:'ntt.vel por .. 
-"----- con.stJ.twça~ da República de lmor à iLe): No illlC10 de mal, um pel'lo~ ,...-' 1 t 1 

O' ~~ • ",t". Lei Magna é o cumprime~.to exato e dC'> de trabalhos leg,is1ativ03, é natll- ou: ao "lJe o qu~ 1'e3 meu e. va. 
o COD",.e.-,..,o Naclona.l o'€c.eta. consciencioso das nOSEas obrigações ral que nov? impulsÇI sé.ia da-jo, nO~ pa rr. '0' 1- li ~h '. l) 

AJ:·t. 19 Em caso de re.sc:.c;flO. do c?I?o Senadores, t1penaS isso serja .su- vas perspec:t vas se abram par~ Os A l"!~ ~ p~./"~~ -;.,;;:3. h~l~and 
cOlltroato de trabalho, seja qual fOI o fWlente para desfazer no nascedouro que na ma:s alta Câm'l'!1 do :calS, s~ ~n4-~~l1:r à ~"reci~,.,;,') 'o dD~n~.c;;ns;;o 
motivo, o empregador fica obrigado 3;0 qtw.isquer intrigas ccnb'a- esta Casa do eSforç.am por melhorar fi: sitL.llção do d; ,. 29 d ' t . y' d' ~963S od o r 
p~amento do .~a.lár;o e da. co-nt:.r1bul_ Poder Legisíatívo. Cem 00$ esforços n-oE~O povo, estud~m me-o"~. de dar c5.~~dl) e cu llO o e J P e se 
ç~o prev:denClarIe.. respectiva, até o conjugados e concentrados dêste ple~ maIS valcr à Naçao brasileIra. N~O' d' \v ~ f 
dla em que der baIxa na CUl'te'nt. pro- nário e de' ~ d do a pseJO quI' .. ar me nem a.zer 
fi<;sional desde ue o empre àdo en~ '" 1 as {)mJ~o~s () Sena ,no No ano qtle pas:::ou inspir-3do nes, intriO''1s ou d"'lYloJir jorU'l1 alguU1. 
tre"'ue 'med~nt~ recibo d;ntro de s_nt~o la e~cuçao lntegr~l das nus- ses ideais, tivemo:;. oportunidade 1e Fnt'"et3nfo. 1'';0 é p')~s;:Yel que a 
quarenta e oito hor da rescisão. .s~.s re as.t o o povo serra au~mà- apteSentar C.lflC-O projetc~ de. Lei ::tD I Al~m:mhfl. '1 F'rA.n~a a fl1,;late:;ra e a-

Tem a palavra o n~re Senador ,10- . üeame~t~ lll.fluenc1a?o e c0!lqu~st;ado Senad?, pro]tt<)S Que, mfel·zment.~, Itàli~, P'''Í<<>o;: m1;<; r,\'~b.ados do que 
sé Ermlrio por cessão do nobre Se!J.:l·. l'ar~d o a () (1.) Congles.so e !la..o s~r~am não tlVeram. fi sorte .à;:o s!""r dev;d.J- o nrr;:"O, a(,o~{'ltl ê~.·-: l'"glm:!, enqU1.I1-
dor Jefferson de Aguiar. âUV1 o~ os Que Se lançam lllJust1úca- mente aprec1•ad0s peles nObres colf'~ I to nós '9.tpi. d!:'''-r.l'''1'"'''mos imr-nsBs 

, ame~ e cont"a o poder maIS repre w g.3.S. . com",,; rle rf','ir1S na. lrupu"tU"';'o de 
O SR JOS!!! ER1\líRIO: sentatlvo da nOSSa democracia .. . '- . - , 4 >'-

. O Sr. AtWú Fontana _ perinite V. APepas um ,dêleo::, tr~t3.l)dJ ~6~"f' I'PJ·D 1 c'f' :o~~,:,l. 
(L, o seguinte discurso) Sr: ~t~- Exa, um apart.e? qU,~t.oes relacion:-das &~m o salarlO- O Sr, J:dwumio l/'vi _ PiT1n.:te 

sjdenle, Srs. Senadores, não e sem ~.,., "I < ~ lmI1lmo. foi vDtsdo pelo plenj,riú V. E'<.1 . .Im r.p.-:.r',e'? \ASsentirflento 
preocupação que dirIgimos a palavra O ...,R. J"<?>:i_1t ER~.nRIO ~ Pots nao, Sucumbiu no rojão de matrrin..<; vo- ! do orador' 
as VCSSfl.<; Excelências nesta hora em O,Sr. ~tdlO f'?nfana - Nób1'2 se"'ltadfl~ nuquples d 3..<; Quf> f)"eude-!·a.rn r "", 
que"a. Nação se debate numa fa;,e ",guw l1~dor Jose Erml:'lo. V. Exa. está CCl1~ a sessão Extr.acrr1:nãl'ia. isto é foi re~ Nol:lre. E-'.:>nador Jc;se Ermíno, tlve 
da da crise crônica em qUe viv,'. Qui· celtuand-o o- proalema quanto aO Le~ 3e-íta.do no dia 11 de deze-mbl'o pas~ I opúrtuDldr de de ler ataques Qo pro .. 
seram as circunstâncias que e3tivé.'!- ~<:Ja!.ivo. ~l<::m principio estamos de 's.do, ~ jeto Que V. Exa. ap:-esent.ou, scbre 
!>emos hoje em condições de úbserv ... -lt acôrdo com os argummtos de v, Exa, O precla!'o Senado da.. Eepúblic'? /1 límitação- de pá,;;-in.RS de jornais. 
~. situação do país, ?U me1h~r, j. em r~~rém,. não ba:st.a. a a~ão do LegLsla- houve por bem aceltar a tese de um V. E"a. ci~a exempl?s, mas n6~ ~á.' 
vwer a, 'Situaçãô. do paLS, a ~onJun'wura. Itn~; e ~r~clso que também o Exe- dos parecere,<; sóbre o projeto, iSto é jtemos urr.: no Brasll: o. proprlO 
de sua economIa., a evoluçao do seU c~tlVO co,ahare - colaboração esta in .. que () 'assunto abordadc já está ins- "O GlObO , que faz essa edlçao na
desenvolvimento político e o cllma 50. ditlperu.:ável e vital. Náo basta votEr- críto no projeto do C6diIYo do 'I'ra- :!ional, mJstra. que podemos, real
~ial dai resultante não apenas em um ~~ leIS. SaJ:lemos que muitas das pro_ ba-lho, em tramitação n.o <> C{)ngrf'S>o, mente, Hr~1i~d.r o excessivo. número de 
)u outro aspecto, mas numa varieda .. vIdenc1.a.s cabem ao Executívo e está TOdavia, Sr. Presidente e Srs. Se- pá~inB.s E) mformar perfe1t,amente a 
ie de a.pectos _ econômico, poHtic.o ao seu alcance o adotá-las. O assun- nadores, mesmo depoÍs de rejeitado opinião I)ública sem êsse gasto mo-
~ social - que aument\\ as nossas res ... to deve ser trat·ad(. de maneira a ins- o nOsso projeto _ que garantia aos netário que se f.az. 
ponsabi1ídades de maneira nos obrigar pi:r::r confiança. As providêncÍM de- novOs munlciplos a Serem criados O SR JOS"ft ERM1RIO _ Posso 
~ vir, quase compulsivamenlie, alertaI' verao ser tomadas de modo coeren... um salárfowmlnimo não jnferi(>r aos salienta.r· um caso m""ult hltere...c:sante 
L opinião do .Sen~do Feder~~ para ~a.. te, com acêr-to. ~abemos que multa municípios q?-c lhes d.e-'i'Sem origem - Numa r!~união que ~ali7.amos na. 
:.ôres da. ma1().f nnI?OrtânclO- na vlda co~a, pOc;.e ser !elta sem nova. legís- mesmo depol,s de reJe1tado, o nossO. Associação Brasileira de Imprensa, à 
lernocrâticã da Maçao. ~açao. Nao desconhecemos. que, prin- projeto - "eplto - o decreto do Ex.e.. ual com arecel'am 34 jornalístM 

A ~rise amea.ça; condl1~r em seus cipalmente a ~laÇão, tem contribui- cuti'VO que c:stabelec~u.~ atuais nt"l~egU:ei l1ria página (fé jornal e disse; 
;orvelinhos as maiS respelt-adas e res .. do para. a d~j'Uste atual. Há, por- I veis de sala.rlo~mímmo, cCn..<;Q,gtOU "1l::ste anúncio de transferência de um 
peitáveis instituições republicanas. ~~to, necesslda~e de se. corrigirem as 1ustamente o .princÍl?io por nós de~ Banco estrangeiro de um prédio para. 
~stG.mQS atravessando uma época em dlflCUldades e distorções cuja. solução rendido e rejeitado pelo Senado, sob outro dpu um prejUíW de 300 mil 
!Ue as modificações e.struturrüs da depende, em grande parte, de que o alegação de ino:portunidade. Pttra, : os' ao PaIs" 
lossa economia, que não se realizaram futuro Govêrno, () futuro Executivo Q '1100. tanto faz que a prov:dêncin. de."~ cruzelI . . 
10 devidO tempo, forcejam para Ge tu~uro Presidente e sews imediatos ~s- tinada a atender aos anseio.s ne Não sou contra o jornal. mas deve .. 
ompletarem dentro de uma orgflniza~ sessôr€s tenham COnhecimento dos ~rat1de parcela- do .povo, tenha. sido mos ter uma. economia equílibra.da, 
~ão politioa e jurídica desajustada com prOblemas, l1.ltl certo descortínio e que adotad.a pelo Senado, ou pelo Pre.si- como nO:l países europeus. Não somos 
lS neces.sidad~ <lo desenvolvimento. estejam dispoStos mesmo a sacrificar r:lente da ReplJ.blica,· pois o essencial ricos, so:nos pobres, vivemos pedindo 

sua pbpularidade nesse sentido Sã- é que, éS!:c grupo de- trab9lhadores te- esmolas e isso precisa acabaI' no 
mente .assim poderemos, Legislativo e nh~ sido beneficiado. Não pWemos território braslle:ro. o processo de ajustamenro das es

:ruturas políticas com a realidade ecO .. 
tómicu, garantindo, a. esta, raz<J.ável 
nargem de manobra para trfl:11Sforma .. 
ões que venham faVorecer o nosso 
rescimento, c nosso enriquecimento e 
I bem~estar do nosso povo, está em 
nda.mento. De nQS"sa pait-e, acredl
amQS que êsse processo será tão ma.is 
lemocrátioo, tranquilo e paCífico, 
:uanto maior grau de flexibilidade re
elem as nossas instituições. para re
olher em seu selo aquelas contribui
õe8 que a própria vide. lhes oferece. 
fremos Q'.ue as 1nStitulçõe,;. democrá-

ExecutIVo, harmônicamente operando porém. é concordar em aue () proje·· (Lendo) : 
e trabalhando, corrigir ou p$r um pa_ to tenha 8:<'10 considerado 1noportu~ 
radeiro às difiCUldades que ora o povo no. quando as nece--5sidades de re~ 
brasileiro vem enfrenta.ndo. ~ulamentação da matéria, em favDr 

de ec{)nomia .... do de"<envol",''11entf! 
O SR. JOS~ ERMíRIO - ·Agr.a~ nacional justificaram a. inscríção de 

deÇo o a.parte de. V. Exa. No dI:) .. seus princípio.:. r::.-m Decreto ~egis
c~rso que prOferI, em 5 de mArN lat!vo. 
deste ano, tive ocasião ·de me _refe" 011tros tmponantissimos :proletoS 
rIr ao que representava a .2nfla-çao ~o de Lei foram por nós g,pre.sentados 
BrDs11. Nêle se encontram detetID!.. durante a última sessã0< LetdslatiV9. 
nados fatôres que definem ~ posição Pl.'Oposlr".ôes: esS9!Y Que infelizmente 
a.tual do n~so País. E).cammhei on- não puderam ainda receqer as atert. 
tem uma. copia. dês.se discurso. peço- cê)~ (in ."le"fu";f\ Pfi virt.nd9 tW mo. 

E por ,que não teferlr ao Projeto 
nÇl 163~83, apl'esentado em 20 ~e no ... 
vembi'o do mesmo ano, determmando 
a supre:>são gradativa das import:<l,.
cóes de trigo estrangeiro num pe
ríodo de seis ou sete 'anos? Foi apre· 
sentado perto do fim 'da sessão Le
gislativo, é verd>a.de, mas à;; v~spel'as 
de uma Se8:são Extraordmárlo. que 
sobrecarregou não pouco o l!:rárl0., 

Se t:tis projetos tivessem. 5egUl~O 
rll1orn.sumente os pr,nos l'e~lmentaIS 

lj 
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de sua. tramitaÇão, 
eido aprovados. 

Jã teriam todos nado. e que deve merecer de todos der e devem cwnpr:.r tigorosa- volução Constitucionalista. de 32, • 
nós cuid.a.tló especial e trabalho dedi,,:, mente com o dever, pois como qu~ náo tem, ao certo, o apo..~ da 

;. 'Mas, .infelizmente, vemos que. im
}lOrt..antes p.roposiçães dormem nas I Comissões do congresso Na:::ion'3.1 

\ 
!Clurante anos e anas, sem resultado. 

Ainda. ontem tivemos um projeto 
i na Comissão de Economia - aliás,. 
: um. grallàe projeto 5óbre royaZties. i 'Tenho a impressão de que éle já está 
superado. (Lê):· . 

i I '!Por isso me:smo, foi que apresentei 
também um projeto de emantla com. 

I 
tltucion-al limiro.ndo a' seis mesi's a 
tramilAção de qualquer _projeto no 

, Senado. o que espero ulereça o acolhi ... 
mento dos nobres .colegas. 

Nã.o é possivel que um projeto passe 
. doís. três anos nas Comissões. Ne.ss:e 

períodO. as conõr-;ôes mud,am, ,não !;!ão 
as mesmas de há cl.ois ou três ancs. 

(Lendo) : 

cad;> permanentemente. lhes demoo o direito do poder, sua' gente e do seu povo, para o de-
O SR. JOSE ERMtRIO - Muito tambbJI pOdem?s tirá;'lo". safio que lança ao pod'er desarma.-

agradeço a 'coperaçâo de oV. ~., _. do,.. ' 
.&enador Jjfferson de· Aguiar. ' Cc?1..... nao OUVl nenhum .protesto O Sr J II d A 

O Sr. Heribaluo ViEnra -- pettnite j dos grandes e p~eroeos Partldo~ p~ tra. o ~uaf :o~g: Sã~ vr;s:~e-:- Con· 
V. -Exa. um aparte? • llt:cos e da. prcprta ·M~sa. ergo a m." _ . . 

~ ~. /f • nha· voz. eu qUe nunca falheI na c.~~ O SR. AURltLIO VIANA _ ..• ~'..lf" 
~O SR. JO",É ,~J,~fRIO Poos fex:,a, das instituições ·cúcmoorátl:.cas.. é o Congresso Nacional? 

nso. ~ " . ,.. pm'a protestar contra aqueb _ que se ,ON., jorn'als gue defendem.' llvma. ' 
, O .... R. JQSli .Efu~1RIO -- Os pro: Ip:OCIsma. imp1i~it1mf"nte o -chefe, j'!) \ h?~03. de coerência acbnirável, os prin .. 
Jetos que v(, p~xa: ~num.,erCUn't e apre movimento que acaba d. e ser -V.tor!oso I ClplOS -da democracia {) fo'"ta.1ecimen .. ,;entou nes e ~'2nan::.. rel.e:e es a sa~ "'t P' ~ d dI" ' ' ;-
Lá-río-minimo a propriedade indUt- - ,ne_ e aIS. , 'o ~ a _.nocra~aa nest,e PaiS, as refQl''' 
trial, !t venda. de imóveis ·urb.ano5, a \ ~ Si. Jefjerson de ~A!Ju;ar - Per- ~",a..s estru~uralS e l~ra-estruturais 
lhnita9ão de p:igir..ns de joranrJs, a lmte V .. Exa.. um aparte. ,.~'--:': Q~e e$.se_fortaleCl!~ento s~_ pro~ 
su-pres;'ão de importa~ã'j do tri~i)~ a O SR, AURÉLIO VI-ANNA _ Com \~;.ss", JornalS que ta.mbém sen~lam, a 
royalttes. refletem () h:nnem pratrco, grande prazer. ' :>_U me,do,. pe~ in,terpretaçao que 
o hOmem do trabalhO. que ê V::;,s.sa _ ". dB:vam as ~ttm.Çoes dos PQUtic'os d.o. 
Excelência. O nobre colega.. es-tá t,ra- O ~r. Je/fen:onJi!! AgUta~ - Al!a8. \'!lmant~.s~ ameaçadas as instituições 
zentl:. a sua" grande luta, ã 6Ua grande D.s afl.rmatlvas elo UOV8I'?a.:tor Adh~ il~mo~ratlCa.s, leV'3utam a Sl.II3, voz' 
ativdade. a sua experiênc:a.. p-ara o se~ n:ar de Bre'nos, se ,vet'uad~:ras, nao, dIante d~ ~.meaças de um dos maiS 
naáo da 'República, q Senado I{re- tê.:'"1l nenhum cOl1teuda. _parque nós \ p~deroso~ Governa.dore.s de Es:~jo' 
cisa meditar ne::.!eS projetos de V05- nao recebemos pOd81' do Sr .. Ad~e.. deste PaIs. ,e protestam. Ul'n dêles 

O e.perfeiçC9TI1'ento d'), tramitação sa Excelência, ql1e sã.o d~ um h'J"Zlenl mar de 'BarrOs nEm do.s genel'alS, chegou. a dIzer nUma frase cIl.lra.' 
de proje,tos no Senado, terá. o m~íto ' Â. 1 t t d: N' b c!a.tcs e nos de possibilitar o "'studo e 'aprovação vlviu":), que per us ,rD':l ,o Os o.s as'iUn- os rece emas ma~ . qu (Lendo) . 

... :m d(J intexêsse nac~onal e qU€, por- foram outorgados ,há mUlto p: povo ~. 
das reformas de base €xig.à:ls pP.ú tanto, em vez de tre;zer paTa cá um:J. brasileiro, em· eleições livres. Nós 1"0 Congresso NadaDal é SOb~. 
lWsso- povo ,e c'Cntro em tôrna do, JiteraturR vazia para p!'cietos, trouxe :l.fio somos mais do que f,Jmcs nem rano e náo. pode agir sob pressfu. 
qUsal tem girado a po-1Hic:o.: nos últ.mts "aS>!untci de real rel-e\"ânct:a, POT 1&0, sercrr~os mais de- que temos sido. A contra o 81'. João Goulart, deve 
mese.s. "Haja VitStll que fi- rec:en • .e muw felicito V. ~a. p~ trazer-nos, cO- ve:dad-e é que exercemos um mandato 'reagir Co.utrá os 81'S, Adhemar de' 
daIlça do O·õvêrno treveu-se em parte lab~'rac13A) tão ren1. efetiva e vs.llo~ .. dentro dos tênr.Os constitue onais ,e Barros, e Carlos L-a"Cerda". 
aos debates de:::orrentes dessa necessl- O SR . .rOS5 ERMUno - Mrllto dentro de uma orfjl::;m constitucional 
dade de refOtmas. " grato nelo aparte de V. EXa. ~ jurídica que juramos defender ~ Onde a coerência? ontem dizia-ser 

Mas não podemos pe113a1' em;-dar (LendO') presen-ar. Temas feito isto dentro qUe o Congresso não Podia tro,balhat 
ao ,Pais Leis 'Seriu3·e de profundid-:::.cte, dp:s nossas po~ib!lidade5 e c!e ncõrdo normalmente. porque sob vara, sob 
sem estarmoo aqUi apareloodu3 }m.ra O Partidoo' Trabalhista luts.rá cem a outorga das leis e da COnsti- ameaça. e eram apontados aquêles. 
que os. p!'ojetcs, t~nham tramitaqãp com tódas as suas fôrtas n~· de- tuiçáo, Portanto, as aHrmatlVQS do que o ameaçavo.m diretamente 
rápida. O -que precisamos é legislar fez3.- da..,> institUi~s democrát:cas Goverl1ad-or ,Atihemar -de Barros. 1'e- aquêles que l~VG.ntavam as turbas 
com bastante -pettiotismo e €'1itar as, - e cada ~7. ,sp.nte-"S~ mais f91'''" pitD. se verdadeiras, não têm qual- contra o Congresso. aquêles qUe 
longas díscusst:e:s, os debates impro- te n~ra ex~t.r que ~ ~ •. Dg.rama das quer merecimento. Devem ser repe- davam ,prazo ao Congresso para l'e.ali-
dutivos"SÓ nos lev,am a perder 'tem;-o, re.fo;m2,., .... eJam. c ... n ... letlzadas a ue<.s Ntio devem soque! ser conhe- zar certas· 'e detfmninad-as reformas 
enquanto o lle"?o sofre e se impaCLeh- curto prazJ "- E5-te P. ú- pr03rama r <. " -...., sob 1J2na de punição _ e o CongressO 
te pela aus§ncra àe Leis sábias Que (me o Grande P:e"ldenta Getúlio n das por nos porque constl~uem Au~a. Só poderia ser punido, fecha:do. 
lhe abram as 1Jer~ecti-;:as de melhores Varga<; .nos legcu será· d~fcndido .. ~:wsta ~ ;I1enn~l?-uma mlluenc:a. . Foram denunciados tOdos êles' 'eu 
condicões de vida, . a qualq,uer ~ustõ. a respeito da _~tu~ya:o 'Ou sôbrlJ qu~l- não fui O autor des..~s denúncias. 

S' J t' d A uiar Per- quer ,de nÓ!'l.' Nao temos temldo, 1õ! -os denunciantes "g~'. a Opresen. ("l r. e J'efson e g - Em suma., Srs. Senadores. es- qualquer ameaça, mesmo aquelas que co. V~ 
nüte v. Exa. um aparte? tem convicto de que .!Omente com p-"em cc-ru.t!tu"I ameaças' verdac!'fi- tam~se ameaçadol"es, proferindO' 

t b lh 'd ef" t de uu frases como estas: O SR. JOSÉ ERM.fR.IO -:: Pois Um r2, a 1 o ar u-o. lClen e e, ?aS, multo men0_~ a- do" GiJvernador 
não. ' eleva.da categ::.-ria, poderemos, Adhemar de Barros qúe -está jungido 

através do axemnlo; mostrar à t· d d' tios 
O Sr. Jefferson. de Aguiar - Te- Nacão que tOda Ela d~ve também a. -certas prjerroga

l 
lva~ ~ Ire~f>O 

n~' .. un' p-.e·"''''a-o a'rl quo "s. Ll'de,,'n," . lh od constituciona s e t'!galS e_ que .t.W., 
U... "" "" - Q.. .... dedi{!ar-:=;c' ao -traba _ o à 'QT U- , é 

ças deviam o:go.nizar. atrB.ves de.::; v~:- ção da riqueza, ao levantrumento tem fôrça para ameaçar nmjgll m, 
cc-lideres. um<L equipe de co-orClen.açao do noss:> p.re~tígfo intemacionnl e ftle deve ped r a Deus toque se a PJe-
do trab2.ilho legislativo, parque ° no~- desenvo1vimento da noo.sa ec:tr ['ei;v{\'do -no selJ, manda • resguar a-
60 '_Regimento nos a~segura, em cada D:Jmla, !5.i..J nas suas atribuições, no tênno .. fa-
1J'~IDissão, quinze a trinta dias de pra· tal 'que lhe 'assina a Cons'Utuiç~Q. 
2-D para aprec:açáo de ~ pl"ojeto-, as,: Era o que tinha a. dizer aOS Eu não acredito1 partant<>, que l&;O 
segu1'endC!-, ainda. a quz),quer Senador ilustrM senadores e não podetla po.'lsv. constituir umll ameaçil. E' 
.0 direito de pedir !lo passagem de um nbandonar a tribuna. sem forrou: uma bTaVo.ta -momentânea, fugaz, vã, 
pro,1eto. de uma. Comissão para oU{'a, lar vstos de "que a atual crise seja ~m 'qunlquer .efeito, como tãntas' ~u-

«A luta ainda não e.stó, t.ermi .. 
nada., ainda não chegou a hora 
de darmos vazão' ao nosso .sentí-
ll).énto de júbilo à vit-ória". . 

o Sr. Jêfferson -, de Aguiar _' Sua. 
Excelên.cia está bravo e façanhudo! .. o 

O SR.. AUR.ÉLIO VIANA -.E con. 
tinuoa., com aquela ameaça aos Con
gressistas de que deverão curvar-se 
à vonta.de do . Governador de São 
Pa.ulo, sôb pena de perderem OS Eeu.s: 
tr41ndatos. ' ... caso E.eja ultrapz..esad::; o prazo de 3,:) l'esolvida p2cificamente, com a tras' que '~emos recebido. ActMlto 

.. 0.13-3. EVidentemt!nte, 2.& Lide:rança6 major urgêqcia, pois 'é disso que que mant.eremos, e-cm· no.s.so ·eforço De .:Perdermos o.s nossos mandatos, 
deveriam consiituir.....se de element05 o . nosc 1)3.fs nece..~lta. (Mut!to 6 r..osso trobalho,- o regIme dem:ocrá- que tlêle ~ porque não acredlto que 
<te estimulo ~cs trabalhos legislati~ .bem! MnUo bem! pruntQ.s). tico e_ o sistente. c.as lU::rel'uades incH .. esteja. fal.ando- no nome do Governa. 
vas ptaID.ovendo as mí3didas que ou- O SR. PRESmE~""TE: " v:duais que juramos preservar. 're- dnr Ma.gelhães Pinto _ que dêle re~ 
ÚoS &nadores po-deriam tomar, Acre-, • mos lutado .sempre em 'favor deles. c-ebem?S ~e 9ue êle, com as fôrqa5 dE 
dito que V, EX:l. faz bem em trata! Tem a P§llavra c' nobre senador ,Ati- Quizemos manifestar nm:is unm uma que dlspoe, no-los pode tfrar~ 
da matéria, ,úorque eStimula. e· dma·· lio. F:ntaua.. - - vez, nOSSp :interesse ~ resg~r~ar ,0.\, O S7. Wilson G01'u'a.lv. es _ permitE 
rniüa. -O trab:l.:h, do Senado. Q~an:do O 'cR ATíLIO .FONTANA.· b 1 i () d~ novas afllçoes e '~ na Lideran .... ~ eventual da Malona.. -~. tA.~ plrV'O r2.S' e ~ _ :' tô '11 Exa um ap&l'te1-
com' ã. .. ~oláb~r2.çãj) eficiente do ex- 51'. presidente, desiSto' da. 'Pale:~a.. a.ngústias, porque êle nao m~rece - '0 sã AURltLIo VIANNA _ Cor 
S'ena~"- ,Af-rân:o Lages, tive ensej<)- de da- a mlsé;:ia a qu~ tem Ca.l~O SÕbre! grande prazer. _ .. 

l,U.[J. Q sn pRESIDEN'rFí-: nossa. gente ·tranQuila e humIlde. . ' . 
requerer Ul"gênciM' sucessivas para ~~ O C:.R. AUR:sIJIO V~NNA _ Mais O Sr. Wilson Gonçalves _ Apena. 
apreciação de matérias relevantes. co- Tem 'a, p.alavra. o n.nbte Senador EU- eJnrul. nobre senàdor Jetfer.s:on ·de para. salientar. a: V .. E:x:o.. , no sel 
mo -o Estatuto do Trab:llhado--r RU- rico Rezend.e. {Pausa.). Águiar cu;!) aparte lncorporo pra:re1 .. oportuno ff1scurso: serla, o caso d 
ral. código de Teleconiunicações, De- Não se encOntra presente. rosam~nte" ao nosso 'pronunca:mento tnd~r se o mandat-o exercf<lo pel 
S\l.Ill'1lpyiação por iDter~Ee SOCial, Re- Não há mais oradore3 in~critos... _ -s eem· n01lle dn- legaUdàrle demo- GfWertl8-dor" Adhemar de BaT:."os teJl 
messa de Lucr::G e mUltas outras ma- '. O SR. AURiLIO VlANA;- . crá~iC se em nome do' respeito a-Os proccdêncÍfi. difezente do ,nosso. 
~ria.s que o Sen~o teve o patl:1otiS- pri;cíptoo 'constituc!onals -que- disse... O SR. AURÉ~Iç> vrA~~A _ Cor 
mo de aprovar c r~m~ter à s:~çao do ,'gr. Presidente. pe,9O a palavra. ,"~ e af.'"mar"m esta.riam se. ndo' IlUistou-o em que fontes, 1- Porventur Presi{1ente da Reuubhca. Efetlvamen.. p..u. ~ "" nd 
:te aind:!', há 'projetos nas comissões. .o SR. PRESIDENTE: - '. Violados neste pais pelo então Pre .. não nas mes:m«s ~ e conquista.mc 
Na comissão de Relações EXteriut'es, I , Teni a. palavra .o nobre Senador -AU~ I $leente da República; se" em nome o no.s.!o, que não f 01 f~to nem mesm 
nenluun:a pr::pro~ç~o l1t:tnl quando ter- To v·ana . das garantias C011stitucionais e das de promessa.<; que na-o pod&fam~ 
minamos a Se.!sa.o LegIslativa. do ano te 1. 1 ','" l!.berdades··do homem e do clq.adão; realizar, purque, m-embros de III 
pnssado. Deixei a. COl11í~são. ~a. de Q SR. AD3ELIO VIANA. ,:. -' ,em nome dOs Go-ve'rnadores que se Poder Legisla.tivo. só pode:n~ ~ntXf 
Const~tufção- e Justiça., tenho Vl.sto e (Sem revisão do ,orador) _ .Sr. diziam ameaçados nos seUs' :r:tatld_a- g~r 1e~!s. projetos à ap!eCl~O C 

. -s-'Preciado' () tr?ba,lh') afan?so~ de meus 'Presidente. jornais do Rio de Janei- tos; se em' nCffie ~ paa Sl?cuü~, da Executivo. 
i1u.~tres" ColegM, na. apteClaçao sema- 1'0 referem.se .a um d~safio -.lançado ot'deln, da. rJ.erar~" da'- d1S~lPJ..m:l-, • ::F'ellzmente. jornais l'eagem, e n~ 
!la]. qe múmm'O$ proJetos. A. :n-dem j aQ CongresSo Nacional pe1ct -Oover- c.e1!ngrou-se -o movunent'J .ar~!rlO, é eS3a a opinião de mUitos d,os Chefl 
do DH\ apresenta. t,o~OS .os dlJ"S. pa.- rul-do.r de São Paulo. 'sr, Adhemar que há. pouco- prààticamente ~rm ... ou, MUltares do próprto mO'Vimento vlti: 
It"ftce"ps 'sôbre ~ro~lCOes au~t:e~ me- de Barros, deSafio que é ameaça ela.- como admit.ir-se um des:afro, 'um~ rtoro, p()rque- lemos âS decIltrações ( 
;ec'd') l'\. apre~laçao do Plen 10, m~ Ta. $:.OS Congressistas." e-onsubstancia.. amea.ça. _como n. que ·nos acaba. d .... um dêles, de um dQS principal 
e..."~!"ncl-ed. e vlta~mente, ne6t~ hfT~s._ dos _ o desafio e. adimeaça __ nes- lançal' 'o Governador do :estado de quando dizira Que, graças _ não ~ 
it:?~~ ~~im~ri,.o~d~P~~ste~i~e e t.as .palavras! 8ãQ pa~o,.o '.' . pala-vras nl~RB. estou ar~~~ta: 
aI> . "i~r.idade attnd~nd1) com. urgên- "Os politioos de Brasília não _ O sr. Jefferson de J;t'guiai - Amen .. ~t -à :~~~~~~~eê ~l1~ê~l~jri~a 
~I? ""~ -reC''!lmt>5 l10pulares e às ne- devem afitm:àT que· a- 'vitória é 'ç.e. vã. . -;. - \ a, §' -- " In 1 enro Ql 
c~'~ji\nA-1-<; dr> pov~- hrastleis.o pQl"a que dê1es Pois nSl raaltdade êles I!b.. O SR. AURltT ..... IO VIAN_'\ __ ". Que .!l.:~iraç o paNo. o OV m 
llns' n1)~,:;~mm e-nz.1tecer pessoalmente m.:omtA ~ra.m de 1166 O pO-. n.nelou, durante a' cr:Lse. pata- a 'Re .. de!lagra.:rrun • 
• ~n~ a ms~. <lU<! li o .Se-. "...... .. " ". ' -,",T_." 
,~<. ...----
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Então, não entendo: será que já O SR. AURJJ:LIO VIANNA - •.. na entes, ao seu coma,ndo; 00. que pen* 
reina a confusão no Reino da Djna... lute. pele. constitudonalização do pais ,saro que são os homem que fazem as 
marca?.. e nós nordestinos de trez.e de quator. revoluções, e não as condIções que ..se 

O Sr. Jefferson de Aguiar _ PrO.. ze, de quinze anosl meninos até, criam e que fazem COm que elas SUl'
cede a luta dos pequenos grupos ))0'" partíamos não contra. São Paulo. mas jam em certos e determinad~ mp
líticos de Miru!s e São Paulo, preten.. pa.ra que o Bre.sil não se fragmen.. mento~ da História. 
dendo a hegemonia. polítioa, econô- tasse. porque ouvíamos todo dia: São E nós damcs o nome de revolução 
mica. e financeira. da. Federaçâo. Paulo quer sa.:.r do' Brasil quer div:rl':'r ao que houve? Mas não houve reVO-

O SR. AURltLIO VIANNA _ lt a o Brasil. Depois da. Revolução é que lução 2.16uma.!" Revo!uç[.o Que nii.o 
eterna história politica dos "últimQs nó.s, mais expe!'"iente compreem:ielf.ôs tnod. fica estxuturas, nJ.o al:era es
SInos. E entre o rochedo e o mar que l3ão Paulo quisera. àquele tempo, truturas, revoluç&o nâc é. Houvé um 
sofremos nós, isto é, b resto do Pam. uma Constituição de..."Uocrática para movimento. Só rllats D~àa. Houve 

a. n~a Pátrioa.. um mOVimento vitorics~. 
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o Sr. JefferSon de Aguiar - ~-\ ra. 
dioolização e ao passionalização per .. 
turbaram de !;aI monta, que prova. 
caram a revoluçãO que estamos apl e ... \ 
mando, nos últímOcS dias. E' real. 
mente, inadiável o estudo. a.' an.á,·j ... \ 
s~ e a .solução dos problemas. E' p: e ... : 
c~sl) que todo~ tenhamos consci.}nciElo 
dos problemas que ai estão, sem 'per
turbações nem divergências. A un.ão 
dos Senadore!; e Deputados é e8scn .. 
ciaI neste mumento, para. exalt.n a 
Democn~cia e o GGvêrno. 

O Sr, Jefferson de Aguiar - Nós Lembro-me, tinha. eu treze anos O Sr. JejferSOil, de AplLar - Hou-
'iíomos O proletariado extenlQ da Fe- quando vesti a farda. e com as divl~ ve ao substituição de um gJ.úcno pOr O SR. AURttLIO VIANNA - Noure 
deração. saS de sargento descemos _ eu e um um p!l.ulista. Senador Jefferson de AguIar, o 

O SR. AUIU:LIO VIANNA - Sará? irmão mais novo _ do Nordeste pal'a O SR. AURÊLIO VI.'\.N:-;A _ Nó,:; "Correio da :\i-anhã" publicou, !l(lje. 
Fiquemos na illteno6ação. Enquanto evitar que O Brasil se desmembrasse. propriamente. u.m artig:} scneato, de lmpret.slumln~ 
o Governador·de·São Paulo, que não #, te cla,,:eza. Cm de seus trechos cna ... 
inieiou o movimento, assim procede Até meninos desc am da.. . planície O Sr. Jelff!.rson de Agu.:ar - C"1! a mou-me a aten.ÇL.o: 
O Governador de Mínas Gerais reco- do Nordeste, não cont.ra São Paul'], preocupa:#ão .dO Gc\'e.uad:JT Ao.h:mn I lLcndo) 
lhe a sua vitória. até com certa humil.. mas pela. preservação da lntegridad2 de Barros de~ os plUrlSt.-:l}; pJt~, t..pí~- ,,' . 
d-a.de, merecendo mesmo, por part-e nacional. da. unidade nacional. De-I rem ddo .mh.Hao. O nWVllnento ~u~ ~e fez foi 
d~-'"'ueles que dêle discordlarám e pois fornos ver que entre os bata~ O SR AUR~I . , 1 para restaurar a dtSC1plrnll., a \)1' .. 
-~ ~ , .' • i.!.~ O VIAN:\A - E ha dem o J'eulme " 

discordam, o respeito que na vitória Ihoes maIs ~estelmdos q.ue lutavam alguma coisa. ma's sétia muito 1>2- • C1 • 

como na. derrota. merece e recebe o S?b a. b::ndelra. da. constItucionaJ,za- ria. Já ,zt,tuu preocup.J.ào com il. àe.s- , .0 "Çorr~;o da Manhã", que ap!· ... u .. 
homem que se conduz com altivez - çao, havia um composto, exclus.va~ p:eccolpúção que estou ob~eJ'v: l'd~, dm o mOVlDwnto, cont:nua; 
melhor diria" para melhor expressar me~te, de l1:0rdestit;t0s. _ porque ag.ll·{I., a ml:'U vE'r, é que o pc- lV~nÜO) 
Uleu pensamento: com nobreza. Nao acredIto, repito, que Saú Pau- rÍ"'O Pl'1lV'l:riOU _ 

Por qUe êsse desafio ao Congresso lO, democrático, constitucionalista,::O ~ . '·E nao se p'Jde, em nome drR~ 
N,acíonal? ace:te esta am~a. E V. Exa .• Senador Leite Ne!tv. s~ ~o.vJmento, estabelecer li m-

O Sr. Ruy Carneiro _ Foi e-starre- ~ ., tratou hOje, com mu.ta p:op:tedarte- disclplma ,a desordem e a lkg,a .. 
cedor! NfI;O acr~cl1to tamb~m que aquelas de, dêste a..<tSunto. Se nós, Congres- lidade." 

O SR. AUMLIO VL.o\NNA _ POr maru~es~o~ em no~e. de Deus !! s~ Nacional, não reconhecermos que, A 
que ? Ent"o os que nO" atacavMl das 1t~e~ràS:des democratlcas. p~ra a nos últimos tempos. a Nação brasi. d gODra ffit €~~mo, '" tece!?! da Câmara 

.. v.:3 sobreVlvenCla. d COnr<re.sso fossem . os epu .auo~<;, \le um doa LI·jeres 
_ falo ",'0< at"'"vam" ao l~ot't'l'_ '. .9'. a .' . lell'a sofreu um{t das mais sét'ta& t dá I I ,~....... - ., • ..., ~ • dJrlgida a nnllt.icos nclUSlve candl par: riO taque a C'Jsa do COi.l.t!'e~~ 
t:ões _ tinham mesmo razão, quando s v,,: ' la, . ~ ameacas de tõda a .sua histórIa, f.e so, ê.ste aviSo: 
aiirnlavam que o golpe preparado datos à Presldência. da. Repu.bI1ca, nó .. ''! não comp::eendermos, nós Con-
centra as instituições democráti~as P?rque, eemo estUdl060 de . PSlc{llo- gres::;o, nós Executivo, nós Fôrças Ar- (Lenilo) 
nao o era, por êle5. Ou 15erâ que gla Soe.al. .nunca. ergui a mmha ,voz madas que receoemcs um desafio tla 

nes.te plenario para condenar um Histórla e que, a.ora, ma,·s AO 'q'e "Acaba de bel' V<ebU O l.)~pl1 .. 
t!l,hc.m r\:1.z.áo s.quêles que afirmavam v p d I -" u t"d M","·o L',na d ! po. o que, .se ex ressava. aque a. mp.- em. qualquer época, devem's equ,~ ~. o ~ a '" a rtpre"en a .. que não era. só um o-fUpo que con.spi- A t Q "0.-....... .., ,.,..,.... n pa A 1 G "" neu"~. Le, eu l!le en uSUlsmav_a. u_e c:onar os problema,:;: mudláveIS, a db~ . ., j,j.;, :"'LU, o _i:lC o (lO uNr ... 
rava. con~ra o regime, porém dois, e admIrável. Entao, de todos (;S 2adr.).'), crenç.' se "eUer'I'za,'a', ~""'<"e.s m'.~os no da Bahtu; e o Senador :;j.;l.:.ou 
q ;..:e em nenhum das do:s estava o d d .... ~ r..:...... ,...~~,. 1\.f- t t, ·'U n· m a fi . 
Governador ele São ?a.ulo? partelD: V?zét; ete.n ~ndo um sistema militares que, há p!lllCO, deram um ~.41. • ..,. ü.;;:::.o co p n elro, [,,'m ... 

. demC;ClátlCo de vldr;, uma maneira crédito de confiança ãs fôrças poll~ bem acaba de ser prê~o, 110 &,m .. 
O Sr. Ruy Carneiro _ A maneiro.. de VIver qUe n nO'U€ffi quer ver desM t' d Cio da. 3uana.IJ..:ua, pe:a. Polir!.", dQ 

l> 1,,1S, agm o no sentido de que ~ta- Govel·n.J.é.ol· Cal'lo,:; Lacerda.' 
COUlO êle se referiu aos políticos de pe~açada, um Congresso que, se t~~ riam prestando um serViço a:) po\'O, 
.BrJSilia caus.ou especle. a~>.--rtad(), também tem ~rr~do, prm- p31'a se justificar, perante êsse 1llf6- O Sr. Jefferson ele Agu,ar - Se 

O SR. AUMLlO VIANNA _ São os cfP~lmente pela. sua. Ollnssao. Mas mc., pom, do ato que -lcabam oie nru~ .::onünu-ru'mos·asslm. ";>.lmmllanClo p:a .. 
II ' , n • tem a~ertad~ embora os seus acer~ ticsr, serão capazes de atitude.' rhhI~ ra a d.te.ta ... 

pc tlco.:> a.e Brasuia, os pnlIticos do tos sejam e~camoteados, ocultados.. to ma;. dr""t'·c.s A verdade~", <"'_I O SR. AURltLIO VAN>lA - Para 
13rusIl, sõ.o os l'epresentantes do povo O S R C i S .., u.;).. Y. f'~" d , 
b .,' d t d E Lad d T.. uy arne ro - UrrUpl9..- ta' o povo quase nüo ttwe tem o de .1on e vamos. Eu, des~a tribuna - e 

ra.:>l.elro e {) os Os S os o dosl . ' t-l fui tachado de concil'ador' e n- ; 
Brasll. inclUSive, de São Paulo. Será, . toma'!' p1sição. _ Que:ndo abriU OS· hora. ser oonciliado" er' '1.1 :~ueêi 
que.o Governador de São Paulo quer I O SR. AurutLIQ V1AN .. '\ - Ora olhos, a revoluçao tmba 9Col.badO'!CI'im'no:::o : a q J S 

,impor ao Congresso um oo.ndidatQ () que .lamé?tu prcJundamente é um ~~ZSO)', E, ouvírdo certos progr~~m)is, O ·Sr. Jêjjerson de A uiar _ Alé 
.seu à Presídência. d~ Repúbüca,.. jcerto sIlênCIO ~as duas Casas do era Ille!'mo para o povo flca'7 "'~;!'jfr- de timido V. Exa. foi t~chadO. 
, O Sr. Ruy Cctrnetro _ Ao resto do Congres~o Naclo~al, l?or falta. do vando, Er1 as qU3.renta. e Oito hor'\,.<; ee O SR, AURlí:LIO Vr.\~.:'1A _ ., fni 
:Brasil. Dronuncmficnto lmedlato das hJe- pI:O~)..lgt:.n .. .). devem. ter tC1to com ql~e tachado t'xatamente de tímido" r a 

O Sr, Edmundo ,Levi _ Permite ranças _ partidárias fOra do própriO m~l[Q povo parasse mais. e ~nnci- Verd03.0e; ~u n.1o sa~ valentE'; tljt!~'e 
V. Exa. um aparte! Congre~$~ porque,. embora uns con~ p,assc a contar. E a1 termm:Ju. muito v.dente que JÜO e~perou o D!!-

O' SR. AURÉT ... IO VIANNA _ '" cOrde~. e,.. outros ?Isco:dem dos ch:~ I Se !lós, homens G'o E.'íer-ntlvo, ho- men'o U,'o,. para. C!esapa.r€cer; rC-.L~ 
emE'açando o Congresso para que f~~ m~lta.e~~ te~ s~ a~arda~o ret mens do Leglslatlvo, homens dús mente eu nao sou homem d~ pratlc<Jl' 
eleja o candidato sajdo do seu bôlso, P, ~O pe::: n:'ll u e e ca .a.. ,qU~ ,F'õ!'ç';'lS Armadas, nós. povo CIVil, p<._ oravatas" sou s.mpl~ - p::cdI qu~ ',i~ 
rob pena. de ser feChado? POiS nuo A,h~s, o.:;. ~,,~dJO.sos dos 'PIOUiEUEI."':i vo desa!'mUlJo e Péno a;madJ n lfO encontra::se _ uma formula nonro~a c 
Senador Edmlmdo Levi. ., , ~~~o-~;o~u~ cg:f1a':;;~ od!~~'Lne~~ .1.~rlJl{)..~ ~lgnOs dest,a hora ,que a ,'fa- tV~~d~sr,e:\peltandO~Se Os podêrC's con.s~ 

O 'Sr. Edmundo LeVÍ Ilustre to, pràtIcatnente hav!a unau_imidooe, t,;,:.1.0 a~,a~e.s.'>a. deste C.Un11111:mo O Sr. Jefferson de Aguiar _ Ma"'. 
Ser.adoi' Au~élio V1arula, parece-tlvs a. .. partir da ctlpula até às bases .. E ~ara.. ~olUçao dos problemas, ~~e ~ o ~ho.mos P':lEt a vIngança, para e.~!:.'S 
pela. lltltüde do Sr. Governador de fIcou pro,'o.do ao Brasil que o pri!tl.- €'ncamml1amento. .dêles. _~e ., _,vr~l)os a!.itud~s, cVldentemellte ilegais 
São p,aulo, que COML:;timos ao jOga do cfpiQ da hlerarquia. não havia sido ameaçar. fel'lr àlreItos .nn.qwl::t: p:,- ~ . 
esperto: alguém esta querendo ca,pito.- a.ba.ladO. Fel a prova ma15 conCreta vocar, nada teremo~ feIto senáo pro- <? SR .. AURÉLr.o VIAN!'JA - Não 
lizar JXll'a si 00 louros de uma. vi- que"'poderiam apresenta:' Os Pllrtidá- voc~m06 uma reaçao em clHieJa que fac.lltanamo.s a vmdlta à !egaj!d;~~!('. 
tól'la, Na realidade, segundo o que rios do movimento, aos contrárIos ao não terá o f1m .que teve a que aN.- O Sr, Jefferson A.(]uwr - ),101,,·· .. 11:.1-
tenho' ouvtdo no rádio, o Pala.c1o dos mDvi~·ento. de qUe as ba-ses fUnda- bamos de assi.<::.tn·. ~~~os rlara o caos, como de :)U-;'Ul-
Campos El~i05 se intitula o Quartel- mentsLS para. a manutenção da or.. O Sr, Jej!er~on de Aguíur _ PE'r-
genera.l do movimento vitorioso em dem, qlle são a dísc'plina e a hlerar~ nllte V. Exü, um aparte? 
todo o Brasil. Há. reo..lmente, et o quia, não estavam fendidas no .ara.. . 
truque do jogador profissional, que- sn, que havia. . mais entustBsmo pel~s O SR.. AURELIO VIANNA - CQm 
rendo vencer t1través do bleie. Como teses do que disposi~ão de ferir os grande pl'aze~. . 
disse V. Exo.. e todos nós sabemos, p.rincípiOs da h:erarquia. e da dtsei- . O Sr. Jefjel,son ae Aywar - A [~a-
() chefe civil da. revalu ... ão L' o Senhor plina. lldade pet'U'ute desafIOS que ex;gem 

S' respostas. O Iucitamento do Ud.$,"11.() 
Magalhães Pinto, que se tem mostra- Esta a grande liçüo que certos re~' importa na, imediata re~pr·ta. Nei\t, 

o SR AUl.{.'ELIO VIAYNA - Vemos 
~lgOl\q, rm~..so um COIll.panheiro nl)~.so. 
I) Sell<.1.d ur Ne.son Maculan, E um 111 .. 
;:nem D4lelflco! Continuou Uaba han_ 
.'10 normalmente, porque esta ~'a à 
freme ele um organ:smo ilnpurta1HI~
S'll10, (paI seja o ln.5tltuto Brasil::)l:-a 
do Cafe. 

elo comedido. Essa ameaça cio Senhor voluclonárics improvisados devem ti- se .incluí, tambem, um out.\ ... ti~su.(), 
Adhemar de BEtrras revela apenas que rur dos aconteciment03. Enganaram- porque J3Uce.-=.slva.mente, a rw.i,dnae Mn,~:t povo pergt!lltoa a esta hon...,: 
S. Exa.. é um espírito dítatc:-:aJ, como se, fatalmente, os que pensavam € exiO'e de too::> u lVet Js .sa!·gentjJS do illXérclto, ~(l A.nn .. k.a 
já. denunciei nesta, Casa e que, com afirmavam' que aquê!e princíp'Q ::> • ~ q e v_ n em ,.;OC(('~ c da Aet'O:lautlca pf>rgunta.m' :..I~ ~.;o'-
o seu pr\'l<ledimento confirma o velho constitucional sObre as Fôrças Ar~ dade. uma açao cOlltm~:l, dL...lum [~,\ aa,aos~' ().S :l1arectull.s - e eu '11:\:) ~'\ço 
ehavão: "Fa.ça. o que eu mando, mas mndas, que se baseia na hierarquia e capaz de s\1perar ~ dlfICU!~ade." q.~€, d:stmçfll." .. putqll!:' F'ôrça." Annaw:!F "-aO 

não feça o. que eu faço", Sua Exce- na disciplina, e.sta'7B sendo total .. se encerram em cada 9;.tlvld,lle ~'.- ':"órças Armadas. 'do solaado ao :J1J.-
lência. condenava. essas ameaças mente arrasado, COmpletamente anl- clal. EVl(~enteme1lte, nao ~sbnl?s :echat -- pecgunt.am: os gt'IlE'HlIS per .. 
quando não partiam dêle. Agoro., quer quitado. de.sprcocupo.,dO&: ,estamos n~ PúSlca.o/:5unta.m; t.odos per~u.n~8m' aftIlaI, nos 
legit:tmá-la.s. daqueles que, até agora, nau jntCl3:· ;lzenlo..'ó lSto para que ().S d.!'f'jt()g dos 

Farei, em outra. oporJ;u.n~ ;,ade, lima ram uma re,.<',p06ta aos desafios a n,o:s que se apresentavam :::omo mj'lSt:ça .. 
O SR. AUR'tLlO VfANNA - Agro .. análise do movinento, das SUas cau- lançados. E' pree~ ~ue todos. nó;:, dos fó;;sem t'espeIt;s.aos e, llJ'l.lril, \.::r ... 

deço O apa.rte de V. Exa.. sas e da conduta dos denomlnadcs tenhamos a consciencla d!lS ;:)~'Jbje~ f'ce:ruos que aquêl~ que ,nars clama .. 
Não acredito que wn povo, fiel às líderes populares, os que pensam q:lC mas e também da necessidade de iam, depois do movimento v,COr' '.' 

tredições -:lemocrã.tícas, que derrD:mou olasmam as me~tlllidades. Que orga- união geral. para t'eso!v~" (jS jJtuh;e ~stão oraUcando s-;entado5 je3ta lla~ 
etu sállgue, em 32... nIzam, Que são obedecidOS, que à Sll'J mas tnadiáveis a que V. ffixa, !lllldm. LUTrza at,entado$ que não foram fya-

O Sr. RUJj Ca.rneirO - pele. Cons- voz unem-se às classes populares. O SR. AORlt'LIO VlANNA - Exa ·ic.ado.'; anteriormente pelos ai'" .1~O.s. 
tttulção. . que à. suà voz todo.s partem, obMi- tamente. Não, eu sou de um .?art;:c{o pqJ.~no, 

t? 
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< represento um povo _ o da GUl1n-o-'1 tem, ao passarn~os J)O! São. ~a.u1o -\ bos. so:d-ados, ,chegou a hora.. lnva-l' ~;~ã~ -exterminando. as trad:",ões ~~ 
bara _ e não me conformo, porque que não fei maL'> se ·e terl'ltõ:JO ná~ dam ~ prapne?ades, metem, d~s~ genC1osldad~ que .h~Vla .tle:;s~s Illoy~ 
.sei que estou trauuzindo o pensa:nen_ donal, talvez se cOnstitua hOJe num truam'. O Pr€sldente nunca pens.ou n~e~tQ, ~ reV~lUC1?narl(lS ,brasI,lnros. na ... 

· /:() daquele povo, Respeita o povo Ct)~ terrltórJo e.;:trange TO - ao passar- niste! dlçoes que .. e· V,nham lepetmdo, c~mo 
mo PO\,'O que t~ou parte a favJr mos por São Paulo eu (', ex~1'Itnistrn O Sr .• 4.maury Sil1>a - Mtü:o bem! se con.-"t.a.tou, ;10 GOlpe de 11 d:. no-( 

,. t > . J' " .' úd D t d' '~7'h F d I vembro d~ 10.15, quando o P\'es~uen e do m<?v;men 0, .que, ;nc U.<;'lV~, L.m da ~íl . c:, .. epu·8 o'" ~V17ton" a u,: O SR. AURl!.'LIO VIANA '_ Eu sei deposto salu' dO palãc:o e foi para a. 
GU~ mu.ta gente do po~o fst.?V~. !1a \ o ex?hms~,O da A.,~.Ct~J.<:Ul<:<l, ~s~~_ pOl"Q.ue ouvi ,maís de uma ve~ 5, 'Exl)., Câmara fazer uqI dL<;clU'sO, quando 
~eltezd de que defend.a prm",lplOs do L.lUa ~Ilho; f~mo.-:; .l?tKO"",:~t 'Õ~ o que d':'üa d.o congress'O.· Nao pell-e- não houve e priEao de um sÓ parla., .. 
... eus, mo! preSO ... ti~ntlo, de 1!n1. 3.,.I[W ~. tl'O o peu.s'atnento d.e ningucm lUM mental;. quando não houve fi. prj::,Jj,o de 

Por isso mesmo . .sei que o povo não I ma s de quatro ?OlUS P~.IOS. bde~l1.~S as y,:rlu\'ras revelam o petEe.m~:ilto n~nguerl:\, e só o SI'. enrlo>; Luce-:da... 
aplaudiu para ver, i!onsumalldo·:01;! e do Sr. A(ll~ema.t de ~:).lrO~. P~l ~. dos homeru;. Te,nho o direitfo, cOmo P()rque quiS. s~ .hQmizi{}u nu~a _ em .. 
tão dep~e.ssa, atentacos como es1ics ac (llt;ns que querem fnL.el prOI-1~~<\~, nn11tc,s, de aCJ'editar que o Sr. Adhe- ·balxada estrang:eU'u. E,,;;,n t.radlçaQ ~e 
Poder Legislativo,' 'por b~mens ~~e qucre,m con.f1u.lst:~ I mar de Barros viria -ameaçar o Con- g-encTÇ>Sídade dos vito~!oSGS r.t!~t\) p~n3 

. lum. pa,;::s:e- a m_lS n:lS s.tas ('atr~Fa"'1 'l·CS"O. Imagine, se ameaça ag-o!'a C.Qo- est~ sendo, nesta hora, .~spe?:mh~aa. 
O sr. Am4.ur y Silva - Permite V !!:stlvemos presos. &~ta Casa nuo seI g GCvet-nado <e fôsse eleito Presi- Inumeros par1.ament.al'€s Ja foram pre ... 

Ex$.. um a}}3.rte? (AsseJ!il1lleuto dO se t~ve conheci111ento do c:t:"o. ma,';' I ~~o '", ti· R P~;'lioa pa1'a d"''''''"l'aça 5C.:7. O nosso COlega Senllocr N?)~on 
o~adOT) .- Nobre ?e.nador Aurél tJ o_seu Pre,sjàente teve. N~ ~nt,9,n:o. à~~t~'" P;~s. oe u;' nã.'Ú n~ ac"';~t~ce- Macul~n_ está Pl"~o. Há pouco era.. 

'VulUa, nao tenha duvldas de que Otl- \ l1ao t.!vemcs ,ne.nhUa1:l p,ovldenc,a da 'i~? OU fi~a"i~QS encabre5t3.d(l~ ou a..'llu1.cIada, na Camam dos Di:!pu .. 
· tros rep:eser;.tantes. ,~ povo serão I área do Ccn'!res-'u N:lc: r md ~ e te- 1.:-: t an2f;r~.arüunos ~m €;l1D-UCO"'S, ou ta-cos, G pr:sáo de un\ I?eputado Fe .. 
p resO-9. PCr l.'iW, dlvrrJo t: prO!l:n.&.- nho cert-cza de que o c',)n~1't'sso Na- I n::.s r ~ ",-; fe,"haoa ou en~ão dernl. O Depula-do Mano LIma E'stA 

· mente, dos conceitos aqw emlll{l~ I c10nal t·omou cDnhec mento de~es 18:"~ S ~ ,,~_~~:a. u, q~uel" <, CUj~s m~n~ .. LU.ma pns!i.o, p3.ra onde sãu. env:r,d03 
pelo, no'ore Senador Jeff:,rwn de fatm _ em SOCOtl"O nãf das n<n5a<; ,r">",e~:o ;~~~,.";,.n,"o,' ~,,~S " ::5 C1"iln~EO:;O.'i de n1ai~)l' per~c'llos~Cta

. Agumf, segundo os quais nao deve c pessoa~ lisieas, mas. pr-l:o qUf r.cpre- da-t,;Jc;CEVÀ-:".--,'.v's·j'7', ...... adO·E é o q"e (e, aquelES que fl ~o~ledade (erreteO-tt 
C(ln:,;r~esso Na~~onal _levar em cOllEi~ I t"e.:J.tã .... mnm, n~quele instante. Se f o-I .~ O ~"~- 1"/ ld{,l,? H I va - " ~(Il.n a degr~d8ç~10 pelo" _ (:rimr:s ma.iS 
deraçao I1S a11rmaçoe.s do Governa- mos vítlmas dL.so. qualquer um dos \ao 1 .. ze., OÓ1CSO-S. Esta numn p:'::::f~O dC.s,sd na .. 
do)' de SâC'> paulo. Adhemar de Bal'- _"::1"5. Senadores pú-de-:-ú r-;el'. Nenhuma! O SR. AURI~LIO VIA:t{A - Ni'i.o en- tUl"EZ.R, Sr, Ser.3.dor. o cx-Gown~a
rú:" que se constituem em ameaça ~ lol'OVidéncia foi tom,ada, PCis bem, \ trei n~sl5a h,t~l Que foI pubacz.da p<)!' 'dor de um E?~ad9, do E,:-;tado do;! Per .. 
é, __ t.e mei-n1o Congres:.o. Devo dize1' a nobre Senadm' Aur€Jio VinDa. por is-I ai, p,:rrqlle. reiho c!'i.~tão da COl"fen.e nam~uco. Fm preso, a<;01'il, !lO a~o d.~ 
V. Exa, que nós p!.·ecisamo3 tomar 50 d go Que quando o Sr. Adhemat' <l't-"3I1géHe.,a. Sf- publicada muna L~t-J, .!:tn:-nro, du, fornw' m'J1S desrf>..,~~e:~ .. 

'na àevid~l consideração tals amea~ Ide Barros faz est.a ameaç::t ao cnu.j á minha adc.z:ão (iO mo.teriO,lismo ctia:t'- .sa, Jevado aos empurr~es p~:l.T~! "1 \':6-
ça.s:, porq1.1e são feitas exo.ta1?cnte em, gr, cs.<:,o· Nac~onal sabe c que está. .fa- t:co e histórEca, f.eria a. publicaçãO rl:_ tura.:, ,um" ~omem ~e J,dade p:~~:, .. tA, 
razao do camportamenk de~tc .U1,!,s- z-z:ndú; sabe o q1le está dizel~do. PO"'- oz.bída com uma garg9.'hada na.ciüll:it,L ,de ;'.'((~ _>.J1.pa, ~~.:.chal do ,E..;;f':\to 
mo C~ng,res.:.o Nacional. No elllsód (> que a nova ordem impl1ultaaa nao (> A$ exceções, os Que cressem, con"tl- b~_lle:ro,. pelQ CllUL de: t~rc:;tr.8'~~~SP'Q 
que :lmda livemo-", e qu~ teve cOmO lontra 1!;enáo R de-sordem, c COOS e o tutriam regra ge.ral. Apr~ent,al)'mc PlestdenCla ~~ P~/R~~~d~' """. ~ 
ponto culm:ne.nte n dep-osiçáo <lc ret.rocf!5','50 sacial: o que ela quer é como lUlimigo do regime?' A g-arg"l- ~on:ens, lUlll t.f'd ." enu

t
.?, r~J?~~ 

e~incllt~ pre31dente .101',0 Goulart, fechítr. é hennetizár {) pensnmenta lhn.da seria mai.or, porque é minha /1/~~1I-fe:ro ~~;;,)e: que e.; ao !I .. 

'\11mO$ Q.... senhores rep::-e1';entante~ dO brasileno, é retroceder ê.5te país', é co~t.ante d-efe11der o n,perfeivcamell-j o. U1 , 
povo, nu.m "pC$~e de mái?;ica", numa \ aniquilar as conquistas soCi.ilis, "1- to e -o fortalecimento da democracla, O SR. AURJ'?;LIO VIANA - O qua 
far.~~, c::m .. <;entfrem Que a Me~a que ~~:mçnd8s à cw>ta do stl{).\" sangue e dentrO de cujo.s quadros Rcho Clu? I:' i:r:npres5i9~a.l1.te em tudo iSto: iJ:.)der~ 
presIde o Ccngre .<':0 Nuc rna1 decla-, lágr;mas do pobre tTft'oolhador b~'a- pod.emo.~ reaLizar _ cOmo Já e,stf\Il1o.'S r,e-m admltlr Que, como, \'resu.ltacto dI 
l"a::,s~ \:rtgo o cnrgo de Pl'l2sidcnte da l.deiTo: o Que ela Que,', nest.a ordem, re{\l!zun,do _ grandes reform~s,' un~ mOV~l11enrO U1.111acto, a.s ll.m;:1.S v;-

.Republlca, soh a ale~açRo de Que o 10bl'e Senad:~t' Aurélio ViD.nn, p. eX!l- 'I . 'r::';o~~. __ - flS anu.?das ~ comete'<;~'e!l1 
Sr, Jci'i,o GOlllart teria s\lid~ do ter- tumente fechar o Cona;re~!.:(J Nacio- Ace ... o q~e certos a.utor~s, pret0n- ,os atos que V. ExoJ. 8.pl"eM.n~t:., que 
ritóTlo n9c'onal. Pois. nrbre Sen'a- -n~l e c:Jntrn isso lutaremOs. dentes à dltadura no BraSIl l'.ealmen-I'::'-"':'l';'S ct.lfleulanc.o e a que o Bra.s1] 
der e\urél:o Viann3. isto ~c deu no \ -to _. te .estavam a~ed!:o~1t3dOS ~com ~s CCm- a.:.si.~:e. 
P!'f"Ch-{J ·l1·t''tnt'' em qUe o Con""es<:Q I O SR. AUR."LIO VIANA - :;0 qUlStns que. pac,flcamen~e, vml1D. o , ", 
~,,~.r- ,: ... ~. " .' . ,=,' t,\Qj,e cu U. e agora à tarde, o que povo brru:ileLro adQuir;il1ào. Não me re- Coatem~se as Fõl'ças Arma~a13 . .Q 

N, • .".onal t, m, vn cOnlkClJ1tento do t S~ P 1 V' \\ I - h . eu compl''''endo ncrora majs no Q:1~ 
docnmrntr fl êl? enviado -pejo Chefe I acon ecet! em ao au (} CQ:n . fJ.r1 a. V. Ex., Que ~l um t1.rmOnlZa- " ~ lh . ,:: f ti '" 
d:l Cn.O;:fl Civil do Govêr:no depo,w. e' Exa-:, 0, Oe~u~ad;) OS'vnldo Lima, o dor. E,. fa,to. m:lito m~re~snnt.e: nun- ~~t~~ S'n~ P;:.5SU~~~toerd: Cq"lu~es1~~ 
que , .. lHt.~a t"::/~a pãO oomun:cavu aos IDeputauo Wll.':ion ~adlt~, ! e,a CU~l a;JUl, onde a l.verdade de ~_i· vam defendendo direítos po.sterg:.td~ 
f:0n";es ltt:::.~ sr;.nao qu o PreSidente O Sr. Amalt~ S,~va l-!avi~ mn.s Lca. e um fato, n~nhum~ re.:t.rlçao O sistcrrw.. na sua plenitude _ o de
.1ofi-o G:;;ulal't E8.lra de Bra.::ília para \ ~()~" DeJ.?utados. P .. uJo Mtnca.ont e à cOnduta. de V, Ex·, nOble ~t:?âd~r mocrárJ,C'() _ para que a Naçáo ::;;,)lnt: 
(' R:o GWnd[' do Sul. para lugar cer- . dl110 VIa.na. _ AmaUl'? ~llva, à. t.rente do MlniS!éT.({) que se lcencontrasse com f'la mesmA 
t.o e S~b elo. para Pô!'to Alegre. onde O SR. AURÉLIO VrANA - ..• o do Trl!OOLho. D~loc.av.a·se V, Ex de dentro aos quadros (knl~rátiCOs, ti 
1ria cO!~i-Hlljr o seu Govêmo e eS'- De.putad.o Paulo Mifleal'One e o Dep\!~ um pera outro lu.gar. ~nd.e ...... houves~ disciplina, a ordem, a hicre.rquia. Po
b{)ç~lr a resistência que fõsse possí~ tado AdiUo V1-ana. Também li que to.. uma. con,enda, uma. crlSc, para hal- der-se-ia aceitar que eMas .fôrçaS, qUt 
tr's, ma .. ", Que nell" pi!~flrom, os que fo-' ram ns Fôrças (ia Exército qlle, 1ntel' .. mOU12l&r; para dialogar, para M011.5~- chegaram a t0;rr:.af atitudes, as.~umill. 
ra \'itnna. Pcis bem: com preceden:.. vindo, detemünaram a libe.tM:ção de lha!'. NdO b-o,t-âVa .achas .na. f~uella. do a. responsab1t!dao:!e de 'tiro movi. 
te.; como ês~e, com cemport.amentos V. Exa-s O .s~. Amaury Stlta - Tntba.hei de ment-o armado, assim procedessem con. 
c::nn.? ês'e, os que eaíram d~ lei, O S-r. 'Amllury SilVá _ P-eço alnàtl b~moetY(), Senadorl tra poHticos do grupo domin::z;te, 
aqueles que a Invocavam tanto an- fi V. EXíl um aparte. UtsSellti111ento O SR. AURÉLIO VIANA'- Eu sei, -M:es o que.o Pais MIJiste é d~ C',),ar· 
te::: ,mas que. n~l ~J? saram. Os Que fo- do,.oradcr} _ Pal'a que não P3ireÇ3 uós sabemos. Enquanto toment6.dot'E's rec.e~: sa<; Just~mente Os polfttOOs pa, 
ram para ~ lIe?;l:lllC:1de. os que rasgJl- omJ.5São dêtste detaU1€; a ernoçao. - da deS01'd,~m agia:n, V. Ex~ usava da d~roHos, Chefes de Estad.os da. F~::lern., 
ram 'a COn!-;títu:lcao, 0<; qUe dE'-srespe1- evidentemente, não .emoção que taça ",ua lnteUgência, de seu b-om coração, çao, que,_ atraVést~da fôtt-: POJlc,~ d4 
t,n.rm:n n v-ont.::de !Cberana do pevo cem que se diga aquilo que não .se paru' harnloni:zar e re:soh'er. que dispoem. es ao pra 1c.:1.n ~ .s,<;e 
r,wnlfp-st0 da. ~a,~ urnas, os que que- sE'l;lte _ não p~'nnitiu que eu com.. Ne.s~ mnrcha vitoriosa do ttu.balha- ~te~~~d~ns.e~;b~~d~~e?ap(~~~~t~ç~ 
r am a Ileroaildade para. invadir sln- ptets'Ese o meu depo:l1l1€nto: devo dl- dor hr.a~leirQ. da Nação brasileiro, da OCO . ~ ::-... • 
(rCrtto~, metralhar e--stud:mtf's. pl'en· 1.er que foi em ra.zão- da intervenção nós estf:samos. e sómente oS inimi- em ro.em .. 
der ?f'I_rll1mentflTcs. hoJe estão em das .F.ôrças do Exército que pudemos gOlS _ ~.lJc::tp:uçadoo 0':1 não _ doo tfa- No SU1,. onde a polft:c3 é vlvit!9, o. 
cew:1:,-.or-s, realmente, de fazer e,sSas sair -do aeroporto de São }'3.\1:0 paril balhador-es. do próprlO pais, que doe- debates saO const(\.nte.c; e a d:VISãi 
f,r,1f>1r:a<:, f.O Congresso Nacional chegarm'Cs até Brasflia. sejava. libmar-se das ca.dei~ do sub~ idoo:ógica já s.e faz .-;entJr. há nmit! 
H??<tmel1~p, ê::;te não soube a"gir - e - desenvolvimento, teriam Interêssc na tempo, consta-nos que Governadora 
e~l ,<:011 f'oTIt'ressista, digo isto com O SR, AUP..ltLlO VIAr-."NA - Que- destruição do sistema, no aniqullaM daqueles Estados se cDnservam numl 
no"::-c 2:-t!::::lut·a ~a I"espons~bil:daDe ro ÔIU' uma ~)l'Ova do .que 11 agora à menta da Óemocracia ou. então, ,na atitud~ nobre, d(lquela nobr€~a que.ca. 
flnc t.enho. inclllslve como membro tarde em jOlnais ~o sul do f\t(g ~ó; cliação de uma de:m:ocra<:ia 3uí-ge~ rC!.cten7;.s os hOfl?!!ns de cOTa~mo, de bOI 
lnt"';r;>nte dI) Govérno deposto. ~les b:.e O que acontecIa, quando V .. EX. neris.,. formaçao esplntua.1, de espIrlto, lidt 
eshio fazendc es,<;,as, ameaça: exata- v~a do Rio G;ande <lo Sul p"ua a O Sr. Amm,try Silva _ A dêl-es! mo.me..'1te democrâ:t1co. Acabado o mo 
mente em rodo de comporta~entos Capltal da Republlca.. O SR..I AUR1í;LIO VIANA _ . "que ~ime~to. mantén;-~e. a ordem, mil, 
com'} és,se. Quero. contudo, af,rtnf<T Rerun1fmte, já mais de uma vez re- i>'arl'otea.sse as liberdades púbUca-s e IE'-Spelta-se a. per ... o .. alldade dos v€ne.t 
a V .• Fx:l, que oou testemunha V~VR r-eri~me à tragédia que Le\'ou GetúliQ ti:t«ssc do homem e dO cidadão o di. des. 
f> o;>ular da p",esença do Sr. João Vargas a-o suicidlO, vIt.ima não so. feito à vida, à livre manifestacã:> do O 8r, Jefferson de Aguiar _ por 
0011~Ul"t em território, nacional. qne mente da sanha, d<lS ~us inimigos, pen.o;ameI!tol' 1 ~. mite V, Exa. um aparte? 
com êle 1':a1 õ~qUl às 11 hor:as ds d d - - d O Sr. Arthur VirgiZio - V. Ex!\,. .. 
noite c.o dia 1.9 de abril, dIa nefan~ como 0.9 erros -Os seus amIgos, e permite wn a-parLe1 Q ~~: At!:rutLIO VIA~A ~ Com 
do do .... oIp'" com pIe chermei a PÔ!"~ muiio.S" de.; seus amigos, que não eram O SR, AURSLlO VIANA _ Com penn~ssao do nosso PrCSldente. 

h "' 'dignos da. grand.e2Ja daquela no,br.e 
to Aleítre, No dia 2 de abril, por vQl~ alma. muita honra. O Sr. Jefferson de Aguiar _ E 
b, de 12.30 horas! o PresIdente Joã.~ De.~te. tribuna mesmO, certa l/e'z, O Sr. ~rthUT VirgHío - Senador quero ass1nal.G.r qne o meu aparte n~ 
Ofulart renn'u, na sede do COman apelei para o presldente Jeão GOulart, Aurélio Vuma. o que mais engranàe- teve a configuração aludida pelo no 
ur\ di) m EXército, tôda a. 1mprensn ce um vitorioso é a sua nobreza. de bre Senador porque não justifiquel 
/Tuúcha. a elfi. deu entrcv~stg. dir.en· de quem fui amigo - e digrD ccano V. atitudes e, sobretudo, é « SU<l genero_ ameru;:.a mas apenas lhe dei a cO!lcel 
dG dos ~cns propósitos, dos' seu.5 ob- Ex~. Senador Lelte Neto, ser1.a. uma sidade. Os grandes vitoriOSOs, no pais tuação juriüica. de ponderabilidade 
i~tiv('<; r .... l des.locar~se para. o Estado covardia se hoje, com S, Ex", .no os· corno no mundo, a cUjo respeito no.<; Acho que a manifestação do GOver 
dO' Rio G.ende do Sul. per ISSO. no- tracismo, no destêrro, negasse EU:j,uela fala a História, são aquêles que foram nador de São Paulo n.ão _ pOderia r.e 
b-::e Senador Aurélio Viana, vejo CQnl uI;Uizade deslnreressad/fl.. Não era Auli~ também os grãndes generosos. O que tão 'J)Onderável e capaz de nos ~ssus 
n maior nreocl\pacão. vejo c'om a. co e muito m,~nos comensal dos pe.- se está vendo neste mOmento é a f8J- t.al' ou de nos imp.ressionar. Enquan, 
m3.\~T il'rrreem-ã-o Ô deSenl'{)lIlY dêss"!s láciOS goovemrunenta!s. PoS.-'-"'O, pois, di- te. de grandeza dessa vitória, Estão to {lOS outros fatos, t,enho assln'3,l:<ul, 
,f;!contrc·ment('iS. V, Exa. acaba de zer que S. Ex' foi também uma. gran- tripudlando sôbr~ os ven~dos desres~ sempre que sou .pela COnstitllÍção 
fJ t'll_UC:'H' _:'I ""'l.'3ão de um Denut.'3.rto de vitima.; peSsoas da minh9.. intimi- pelt.ando. as ll'1.alg comezmhas regras pela OI'dero jurídlC!'t estabe1ec!da pe~ 
o Sr. ~:r<Írjn Lima fi: de mn C01efrR dE' ~ade ouvll'>~, em plena crIse, &nIflo- do ;res.J?~Ito h~ano, tudQ fMen~o pa·. democrac1,a, ·:p_~]a.s lJberda-des d~mocrã 
rp"trf'<:r"t2~§."" l1o'Oular ne,~t(t Casa .. () le8 que emHW1Ul1 mensagens, aÇS SMlB 1'8. ooln;J,.r () Ia.ncor. pa.ra div:fdir uelo tioas, com re_~ao. aos meus 8mlgQt 
nObl'e Senador Nelson Maculan,' On- I Estados: "Oamponese-s, opeTA1'1aJ. oa..- ódiQ.. aos meus oPQsllol'e.3 ou JlO'S ll~iHIi/. in1 

, 
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mlgos. coerentemente. Acho que .050 impUca.r em que afa. .. temos do nosoo O Sr. Jejfe1S01/, de Agtuar - NãOIC~'l, Se ela diz que t\ pl*opagand'd. de 
8C pode ser pela Cons-t-Huição ou pe.u t:spi':'jto fI.S apreensões que são tam- apoiado. V. E:x.a. fOl sempre homem guenz.' n::ío é permitida, Que nau -. 
Lei, de maneil'.a sectal'jsta. De modo bém de uma emergênc1a como esta:. de muita coragem. seja. Se diz que nã() se pOOe p.regar 
que é lQmentável que aS fôrças vito- O SR. AURELIO VlANA - A~$lm • ~. cOntra, a. exj~,têncja do Estado dem{).. 
riosa,s eHejanl praticando Os atos al~- age um demm:rabt . ~~o sa. AURELIO VIA~A - N?~. cl'ático, e3tá implícito, é do seu ~spí-
didos por V, EXU., porque a Cun::>t:- O Sr. fyJem. de Sa _ O SC:J.'1<ffJr ~a() tenho aquela outb;t. COT1 i4t,;JJ.l. rito, sesão da letra também, Que O 
tu:.çá-o deve 8cr re.'3pe!tada 1ndl,scriml- Al:)YS1D de Carvalho fala em nOlne Qa I Nunca p!aneJel o assas~mlO de n.~- EstJ.do c.emocrático p10mOVa U b'Ua 
nad.amente, a ordem jurtdica tem que bancada do Partido Llbeltanor guem. Nunca t:ve cOragem d\ de.- defesa, dentro do direito, da leI. Há 
ser mantid>3. contra todos e a. fdVol' ~~. ralllar 7a::-&ue. l'\unca tomel pfll e tem 00 meios legais pa'ra solução de tOdos 
oe todOb. Nau é po::sivel. p01'tunUJ, o SR. AURELIO VIANA - "'1 consplraçao alguma .. Portanto, :1l'Ulé<."ses fabs. todos és'e-, Casos, rJl.Ul1 
que haja dlscnmÚ1ação para mjmlbws coerente como V Ex~, camo ~ 81tü ~homem de con,sclenCla tranqUl,::t. Estado democrátjco. 
ou a!1ugos. E V. Ex.a drz bem. Di! blJ.ncada. E quando V, Exa faZ 1 e- Ma.." sel que l}á quem diga q'le t1~O o' C" r' 

vltótla é qtle ~e vel'lfteJ. a grandeza lerencul atl d'scurso pJOnunc~actO {Ill~ de\'o tratru' deste assunto. [-'OiS dele A",Ol9., .-:;tr __ Plesldr:,!1te. 8.s. S,?~ .. 
dos '\renceciD1'es com a O'enel'osictnde e ,tem, pelo nobre Senador J~ao AgTl-\ ~l'Dto, ao defender RS lmurud(lde,~ d{1\ d,;>res, el: nao .podel.la calar. :rv!~~l'lO 
jUt,tiça que pos"am gar'antir ll:03 seus \ pino --: di.W~1'60 de ,:nálise, ve':,d3dei M Senador ~e~son M<lculan não há ~m.a prl~D~ preso Nelson ~'r:c\.lla.n; ~ 
opositores. Entend.o. q~e, se prOS .. H'- 1'a. .radIografIa da. cl'ls.€, que nos l'I?M g~andeza 111StO,. porque, estoU. P?r t.~11tOS ~utros ~eputad.'Üs. PI(! .. OS! Uma. 
gu:rmo.:; ~O\l1 l'ad:callzaçoes, .agora, P:l-- tUSJflsmOU a t()dos .nos, que dever." I v.~ de CQnsequencHl, defendendo tiS I ~,: ta s~. ,1 ,Publrcada, hOJe, ele, Que se .. 
Ta a direlta, marchafemos, JlT€cu&avel ter !5ido pubhcado em todos ('s HI1'- nuuhes. .l~Hn p10vavelmente afastaQo" ... Det 
e perlgosam"'l11.e para o saUin;Emo nais autentico reve)adnl' Cie ·r.ae- o ' uma. gargDlhada, quando li. n<:.qtlel~ 
porque, dent;o e;n breve, ningué~l !:); pendencia. de 'coragem' c;v1cn, numa EX~ Sr b AI .. Y8l~ ~ ~U1"I;a~!JO l~)tc}V ~ lí~UI., atgUIlS_ nOnlec:. ltsses ~ã(l co'.nu .. 
entenderá neste Pai,<; e todo:,> vlv""'áo afirtilaçãc de princípios _ en~ão é.ld·f s~ e q ... e. t,~ ctemp e p " mstas? Então, está tudo el'r:;do,ccm'" 
aquela ep-ocs. bíb~ica da: TÔlTe de ~B~l- esta 11 hora mesmo de nos U;1il'fllC3 e en er a& wlun~ a n, parlamen~a- ple,tamente errado. Nã? é p<.:,o.~hel! 
bel. ralando linguage~ diferente e para pedtrnl06 R Pre.::..idênc\:J {]p.<,la I re:. Mas c~ l~l~çao'T pal exemplo, ao FOl uma. gsrgalhada dlfe~('n(e. Ea 
sem se ('nt.~nderem. E p~'ec;sü, :mi'- Casa _ petÜ~'ll1Ds< não, eXJgirm05 de'{L I ca o. do ~~na~{).~ Nelson MllCUHlU,/ e..;tava constrangid<J, preocupado. Mat\ 
tantO que haja um paradeiro ne.sta \ que tome as providencias "'ai11t'~ls cO~ldefO mtel es, runte ace,ndtuar que suo é pos.,.ivel! 

'~ ti· f' ,- ~ "," ,." fUl, no senado, voio venCl o. Ent~n- ~ 
~jtua).ao", e que t? os veJ'3.111 np_nas os que nuo espere que peçam_s, pN,e~- dia Que S. E:-:'.\ não pedia. a.::e:tal' aI Sr. ?l'e.s~d"'.enlc. como V. E":\ tem 
mtere,ss,s do POIS. temos PJ'J!tlto bem', nu ctefrsa- c:.s ( Pre: ;dêncja do In!;!jtuto Bra.sileiro do I raz~lo, eu pMsej do tempo, peço de::; .. 

O SR, AURELIO VIANA - Ag 'a-I inlUnjdade.,< do~ SepudOl'e;,;. da ~'~~~-I café sem perder o ma.:lda.to. oCl!lpas. V. E:<:/l me c,hamOlI a l'I:ell-
deço ° apütte de V. Exa. e tel'lluno bl1Ca~; ~or ~xtet16ao",,,, d:€ C~ng t:, ~ 11>_ O SR. AURÉLIO VIANA ~ Fomos çno. com mUlta gentllez..1. ;\f:f?QfÇ() 
8g:>rrt., Sr. ~residente, ta.s. h l~to, que .d<-~~Jamo,,, nle~mo dOioS votos vencidos. aqueles apartes. toUtls que _ :;ao orna. .. 

Sou das que pen.~am que numa guer porque fOI d~~O, ~Ol ~flrmado, que ~s I O Sr, Mem de Sá _ O Senado, nol~ue:HOS deste dls~urso. Naol) sabendo 
Ta é .til:,sml fY1e.s:no; o vjtorio:~o dcl'e I qUD.Q.ros cOns~Ituç;{ll1aJ$ estariam ca~l- ('.aso, também feriu n Cemstituiç,[i,(.l, ~e vamos ter se..<:sao amanhã, .. 
aSSu~T a nfPon..~a?i,li~Ude c '~ ónU~ plet4S :restaur~do.;;. no[ mmdf'nto e;~~ O SR. AURÉLIO VIANA _ Quan. O SI'. Mem de Sá _ Am3ml1ã, n~ot 
da VltcY'll çev~ dn;lgU', .lO en} que f~s.se procama a a P :;JL 1dO fui P:OCUl's-ào por V, Exl,l, o 110'<;SO St=!gund'..l~fejrn. 
~ Sr. "efti r~on Agmar - Mas i'f'''-.! do IloVO Pl't'~ldente. , cOlllpanhei: o, di.<".se-lhe francs..me-nte .,.., r , _ 

pelta1Id,),. • O Sr, Jefferson. de Aguiar _ ~bo ê ,'evelei O men pen.sament.o, que foi _0 rRí, AURÉLIO VIANA - Tah:e.a 
O ~R AtJ:"F.LIO. V!ANA - Ma.'; ato elo CongreGEO, I também revelado ao Senador va'cOn .. ' nao fn amo~ .• , 

Fõe o m(J~imen10 é felt() pu.':'a 1'~;.llJr ai O SR, AUHELIO VIANi!. - Em- celas TÔl'l'es. O Sr. Amaury Silva - , .. nunca 
demOc"Re:a n~< seu, d~Yldtl peric::;t.:u. bora li que foe tE'nhn publicadQ (:Jrt! O Sr. Aloysio de Carcalllo - Qlle- mais! 
en~ão o 5 l \..1'" , vrtortoso nau, po.de ~,"o lepre:)('nta a realidade, ':}orque TO acrescentar que o S:::nador Nélson O SR, AUiRltLIo VIANA _ ~., 
agir cumo ::.c l..\'esse lut,ado pata tO~! nã<"l to, .M,(J do Con~res.Go, .. \to do Macu[an deu, na· oportunidade, t1m eS,Dern que a. tenham,Os, Se nã-o li tI
loc~r, n~ pe,de.stal. a dlt,adl.1l'u ou o I con~~re"'so. niio! Foi oto pe:-s'Jal, mns gran-de atest~do de dign.jdade peSSIJD,1 vermos, é porque h.ldo está normaU ... 
regmle [I\! h.bl'J'" seladOS. foI diW, afirmado, reDfn-macl,o. que e de compreenHío, 'Porque manteve 11., zado, completament.e; a.s prlsões não 

Sou (05 (lUl advogam a tese de q'.J~1 haviQ ul~n espêsie d: g'3'91:tHl ~!m~ma pO,S'ç§o dl:m:ela em relüção RI virão, Não s~i s~ po?eriamas ter 11ma 
devem ,,/'1' apertos inquéritos. O::i n(.l~1 N'uçao uao pOdelHl. ,at.ave!'snl, nn{]l!! - quant~s \otar30l no sentJJo ~c que espécie de 'I-lglha. clYica, c()mQ tIve. 
mes dos dilapfàadores da fortuna pü· la hora gnwe, um m~tanl.e s~m G~("- o(>td?r:!lo . o mnn~~to, nsnm-:ln.do a m0s nJ.quel~s época..'i para. pela me .. 
b! Clt de'l(;}l: ser apresentados à t'xe- te -- Chefe de E-stad(J Chf'fe ~ fie D()· pre~ldencla d,() JustHut{) Bl'n~llelro dQ no;;:, denunmal' e pedlr proVIdencia&. 
cr~çü{> tio ro\'o, aos tribunnL<;, rlenl"o vêrno. E o Congr('~f';'J, que ~1no d~t'l-1 Cate. Iq~a~dO nossos oamp'lnhel'ros fô"}'em 

. d~ lei, dn ordem legal. da oC'/em I dltl -: a.lguérn o fez. lnterpretan::!o a O SR. AUReLIO VJANA _ bc 1 p',e",{'5, ou Qu~ndo eertna med,dat 
cüw;:'ütnc,c nUl, com julga!lH!woFo. coru;tltUlção a seu n.1Odo.- p.ree~- {jualol1er modo, () Senaàot. Nélson; fô.cm neCeS~rlM. 
Porque se c~mdenamos os. procp....;;O.l; cheu 8:, l~Cllnf\. e

1 
.~t.sr:n nao tel'lj,l,!)'l SI :Hactlkm considerou, na s;ua EO?Jer'!l~ be qU:!Jlquer modo. desejQ, senhOlt 

USoldo.s dss ditadllIas e os p.r::t~!ca-I uma d,ta Ufa m JJ ar. : '<a, que pOdia assumir R- fUll(;ÚO, la PI'e-s!dente, e sincN'a.l11ent.e _ .talo 
mos, ::;ç,rr.c~ desone.c:;tos, 1{\1r:;o~, UR<l MI.1ito bem! POI'tanto, se ,'st,tffiO." I fora, sem perder o seu manda'to: sua. mai.<, nos ttúInal'M Que aOS pol1tteot 
tç'Y'OS QI13.1·dadr.s para .s,er crHios. E agora em plena vigêllCia COll1:;tlt1J(!,O-,\ Excelência é Senador da RepúbUC~, - C,ue êles atuem depressa, DO seu .. 
p,n SO, fi. ct"r.fusáo babel1ca se RDJI.'i-1 nal e c;;mo diz O "COrrc}a da M'l- Se s50 o fósse e .<>e est1vesse s(~Ildo t.jdo de que a ordem democrática não 
Buna de t~do o Pais a descrença ,so2! nhã". "em nenhum memento e.<;;t:- ~njll~-U('9.do, tl meu dever de !epre~.en- ~ej.a completa. e tot.altnente desmOra.'"' 
gcnernliZ!rrH~ e dai? VI:'1U()S em estado-de-sitio". a nc;·s~ t:lntf' do povo, O nCs,"\o,., llz~uli\ n-e.<>te Pais: no s-entido de que 
, O Sr JeJjerson Aguiar _ Fn.:'i.: imunidade deve 60: ré5;pcitll.dll. I O Sr. Aloysio de Carvalho - O ch~mflm a a.tcn()ão daqueles Q. ue, em , I . . ncs"o dever, nOtt!e dessa ordem, apelaram para. 
zeu.<;... C: O nobl'e s~~actor fe~ n ~fi,m.9t.va • êle,s para que cessem ê."'Sc" atos que 

O SR. AV~IO VIA1\lA A- ... .r·lde que as prL50es cDnt.lnuaratl. De~f.>- O SR. AURtLIO VIANA -:- L'>g0lcDlltinuam InquietandO li nação bra"' 
Presldente. dirijO o meU apelo ao jú que 05 seus pro<'nôsüco,<; não se 'Inos.so. todos reconhecetuo.s sefla o de ~il I'a 

. Presidente Raniel'l MazziUi, iuplel.eS realhem. prísÕC!i de parlemenlilll'NS! defender Os dlreitos 'POstergados, os ~ e 1 . 
chefes núlita,.res honrad05. ct!ja.'1 Desejo que não se realizem. Rá par .. (Frefto"! dO!3 tul11<'t.lçaéM. Espero que um dia, fi. notmalídMe 
ldéias, sõbre as sol~ç'ões econôm!ctHI lamentares _ e eu conheç~ al,;ul16 O ~r. A.Ioysio de Carvalho -J vo1te e 'que PossamQ<3 expreN)al'~nOlJ 
dê.St.e Pais, podem naO eer as 110:,;sUS, dê:'es _ que se f~sem preso..,,; oergull~ Exato. ySlnl sofrer n. crf~k.a de qUê e.stam('lj 
ma.s são r~peitáve1s. Porque no dla tar:am: estou prêso, po!' quê? CDnl>- . O SR. ~URÉL!O VIANA - r.~, cu estaríamos, mudando de 'PO,~'içi\(): 
qt;e pensar, qu;. porque um h.omem pirei alguma vez contra o regime re- l."!to deverls,. ser normal, não de ..... eria e:~';Pero. um dia:. fazer tamb€rn a. an:\ .. 
nao tem as idelUS que tenho, ele _ ê pl·ef.~ntativo contra a Constihüçfio c'a caw;ar admU3CãQ., h~f' dê'Ste mOVImento, a análise desta. 
des:me-.sto e o honesto, sou eu, entao Republicu, contra as libel'da~ ÔE'- O Sr. Josophat ]I.1arlll/IO - Perm:t~ <;itl~!H;ãO, inclUSive pftl;'ll. tento!" pro .. 
eu admitirei que'o. recIproca é ve,·.je:- rl1ocrátfcas? Não. Sou comunista? te V, Ex!]; tm1 ap:ute? Val- que o presidente João GouIart 
delTa. . Não. Sou fasdsta? Não, Sou ladrão? O SR AURI!'LI.O VI.\N! _ Com - Que praUcou erros - foI Ulll:\ das 

O :Sr, Aloysio de Carvalho - Per~ Não. E:ltão por que estou pl'êEO? O pra2PT' ~ ., ?'randes vitimas .E, nesse t!?'mp(). 
m1te V, Exa. um aparte? senhor estâ preso jusítamente porque ~ • , t~tltarei dizer de Quem, de ~ue gru ... 

O SR AURELIO VINA _ C<.tm .<;empre respeitou A Constituição, s'€m~ O Sr. JosaJ.>nat IIIarinho - V. Ex" P~g. rte que elementos. Agora não, 
H . aze pre tol democl'ato., sempre defendeu a está~se refenndo ao rasg'I"lr<'l.o d.a.s n[~o é o momento; unta anál'!!' d::u 

mO S'prAI0~SiO de Caruallto E' vel e a ordem. . imunidades parlame.nt.arM, Devo di .. manipulações Que vêm de muIto, 1>a. 
'to ' 'd d d V Exa Então, Um desordeiro dA. ílttor3hda. zer Que, em nome do Bloco pnrhmen! til, o fechamento do Congr~8~o pa·'a. 

mm natural o cm f~ o ~ ~entidQ de" que hoje se apl'esen~ com a C3.~ tar a Que V. Ex!). e eu pertencemC>.S o aniquIlamento das tnstitulçõ!'J;, nA.o 
~m rela6f;;' 1\_ ta~ re~~àm o ~' ':nulo, pa. qa suprema honestidade - 1un já no infcio desta sessão tive oportu ... por cnUSll dos político!! tais ou quais, 

e Q1!"':. nao o \, . -< 'sta.s supremo itlSUlto aos honestos Mete nidade de n~sinalar qUe a no=sa ex- n:R.1j daqueles atos que estabe!ccer'a.m 
to dlflCll, numa. h r~ como e 'País _ denunciarIa os defensores da pectatlva ~l"a de que, superada R< f3se o rnonCp6lio da impotw('!o do óleo 
apgr~R reiU~:~~d~~ÃNÁ ~ Eu Já dIgnidade humana, os que nunca c:.t .. críticas dos acontecimentos, que se daquele.~ at.oo que trc.d.uziram n.'l en~ 

. . lapidaram os cofres públicos, oa que' reingressasse na plenituile do regime campaqâ:a das refinarias, n9.quf'la'l 
9 glS~t Alo ' d Carvalho nunCa COrre:'am da Justiça.,)S que critica. E, part.ícularment.e quanto llo at-OS que se consubstanciaram na Ler 

. r c}1 t~1O in~amente -;;; r~s: ,podem olhar de cabe9'l. ergUida para problema cllS imnnidr,des parla.men- õe Remessa de r ,ucros" co.ntm 1'm 
aJ)lll.!'l.r .. s nm, nt 'I't n o poVO, e os denunClanam, e a deM tares, uma vez que .«e sabe que {) Se~ Con!!:reE,<;{} e um Execut Vo Que ~~ 
~nsabfl1d!l.~es. Paleci;;.n~~n:l 1 ~d~V; nüncia seria válida, como inim:~o do nador Moura Andrade se encontl'a no encontrava, nwita.<l vêze.<; nr>s seus 
e8ta~;;Ob~etu~~~~~to, a<g.avéS de sUa bem .co~ull1., A desordem ju~írl!co- Rio, e, segundo ~ )ornais mante1?ll.o r!l-op6si.tos de libertar o Pais. 

'dê'8 . -I.~ à p idêncl ca constüuclonal estaria estabeleCIda,. entendiment,ou. I>üllt.iC06 na área clnl p' á t o p , 
pres~ !Iel. e J~nw res e, e militar, é de crer-se Que est.eja lear parfr ou ra ve? . ... t. re't .. 
iRepubitca. ~xerc~da: no momento por Sr. presi.dente, rtleve V. Exa. -- e também euidamdo do assunto como II.lente. se h~uver es;a out.ra n!?~ M98 
um dos sel!%.mars rlusbres cOffilloncn .. já e:stá relevandCJ. sei que não é chefe do Poder LeO'islatl.;o.' !~ que desejO OUVir, s·,nc~~~mf'nte. 
tes, no sentIdo do resguardo da li- quase uma impertinênCia defender <:> nmtas vozes, como n do f\f:nndo'," 
berd,ade de pezu..amento e da. Uber- mand.atos de pal'lament~,es, defel1- O SR. A'URl!:LIO VIANA E o JQ§') A$'ipino - t\ut'ro citnr ~'a,>;f'S 
&d(\ fiSiCa. dos parlament.ares. ,Ad- der Q Constjtuição, defender a or .. nosso deseJo. ::jue foram Opo.."'ição. _ !,-r'> l~v:'1ta_ 
:mito que numa situação comO esta., dem, e. lei; é quase uma impertlnên.. O 8r. Josaphat Maritlho - E' o rem, cont'nHarem br:trlf''''c!O "''Ir,l 
defintda ontem ern discurso pelo Se~ ela, :sei que isto assombra Ou lnqule- na.s5a de5êjo. qUf'. em tôd"- S113. ulrnitt\dp, fpn('líne 
na(i{)f João Agripino. possam OCOl'Tt'.r ta e dificilmente é suportado., mas, O SR, A~O VIANA ~ Que ~ n!.'ste Pais o sistpl"1.<l ('tp'1I'",-."Aq,-."> 1\:'1 
tatos OOmo êste. Mas a circunstâncIa que 'b06'SO fazer? E' a lÍ.nlu cOragezrl EstadQ demoeráti-co pr'€Cate-se. o\.l!'! G<OVê:·I'\Q. O".luito bem! Mufto bem.! 
de OU!! êles DOSIHlln OCOfI'er ftlib dp.?e oue tenho. a C0ru4:UuJção seja. pasta em evidên- _ Palmas) • 
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726 Abril de 1964 \ --• o SC. ARTtlUR VIRGILIO: 
Sr. Presidente, peço -'a pa~a, 

la ordem. 
pe-

. que eu disser aqal seja., publicado, 
momento enl que a, plenitude demo
crática. em verdade estiver novamen .. 
te em rigor neste Pais. 

, 
Presidente, Ser.hores Senadores que I €xtraordinária. amanhã, às H horos 1 
esta. entrevista, eu ainda.. vou exami.. e 3() minutos. I 
nar; esta prorness{1. eu faço a meus! O S'a PRESIDENTE. ~ 

O SR. PCESIDENTE; 

Tem a. pal.avra, pela. ordem, 
re Senador Arthur Vírgilio. 

O SR. ARTHUR VInGILIO: 

o nO. 

. (para uma questão de ordem. Sem 
revisáo do orador} - 81'. Presidente, 
deseJo, ao mesmo temyo 'em ql.lC 
protesto contra a pr.:sáu do ScnadOi: 

Mas cluero, desde logo, afirmar 
aqui, para êste pequeno númel'o de 
Senaãores, de jornalistas, de assls .. 
rentes, quero afirmar que .&.Sa entre
\v.sts. pa.ra. mim é um insulto. 

Membro dêste Congresso, não· re_ 
ceheria jamais autoridade para mi
nha. atuação de homem -públiCO, co
mo o Sr. Adernar de Barros. Jamais, 
Sr. Presidente! 

colegas ao P()vo brasileiro, " .•. 
:G:ste compromisso solene eu o Em face da solicitação dos Senhores· 

assumo nesta. hora. AJnda- VQU fa~, Líderes presentes, cc:nvoco os· Senho .. 
aqui, 8r. Presidente, se me pel'mit1~ res sen9.dores pa.ra uma seEsáo 
rem. Se puder, ainda. falarei sôbre extl'aDrd\nária aIllilnhã às 14 horas e 
essa entrevista., .sobretudo com o obje- 30 minut'oo, com a seguinte . 
tivo de deí"ender a honra Oú Con-
gresso. , 

Era. o que Unha a dizer. (M ufto 
bem.; mu:ta bem. Palmas). 

ORDEM DO DIA 
. -

VOTAÇAO 
'1 Nelson Ma.culan, formalizar solicita

ção à Mesa, no sentido de que enca~ 
minhe previdências, a fim de que êS
-se meu coneligion.ã.rio e IlQSSO cole
ga, que continua membro do Sen-:l-
do por decisão do prõprio Sen1J..do. 
tenha respeitadas a.s ímunidadt'".s 
parla.mentares que a. Constituição 
prescreve, 

~le hoje é vitorio.~o. senhor de ba-l 
. aço e cutelo neste Pais; tl'ansfor
mando São PauIo num 'Estado poli
cial. 1tle é hoje um homem que pod-e 
fazer e pDde desfazer. 

O SR. ALOYSiO DE fjARVA~-,H~: 

Sr. presidente, peço a -pa1~vra . 
O SIt. PRESIDENTE: 

Tem a palavra o· nobre Senador 
Aloysio de 03rvalho. 

REQUERIMENTÓ -Ng 51. DE 1M. 
(URGl:NClPo) 

.. Votação, em turno- único, do Requ-e ... 
rJ.ffiento n Q 57, de 1964, em qUe os 
Sra, Senadores João Agripino (Lider 
da- Minoria), Wilson GonçB,}ves (Líder 
do PSD em exercício). Arthur Vir .. 

Deixo de comentar h:>je, SI', pre~ 
sidente, essa prisão porque nJ.o se, 
de quem ela partlti. E.:pero que :> 
Senador Nelson Maculan não t enh1 
sofrido 005 mesmos vexamr.,s: ,a mes
ma afronta que .sofreu o velho Ma# 
recha.} do Exércitc que sempre '1on .. 
rem a farda que veste, o Marech~! 
Osv,no Ferreira AlVes. quando foI 
detido por beleguins da PoUcia ca.~ 

1l:1e devasse minha v da, Corra_a 
de p3nta a. ponta, ao longo dos de
zessete 1-nC-S de exercí'Jlo de manda
to legiSlativo. Corra minha vida. Eu 
que â êle fiz as criticas mais acerbft:S, 
mals violenta.<; mesmo, dentro da 
verdade. porque jamais d"f;se llmü· 
coisa a seu respeito que não f~e a 
verdade. ê!e que COrra. minha v~dJ.. 
agora. ~le cOmo vitotiQS{l~ e -eu cCmo 
derrotaJo, hoje, para dev8ESá-la e 
tevàr-me a um tribunal. porque ~·U 
qneTO dizer que não tenho inquérito 
de peculato maculandQ m'nha. vida 

l'ioca •. , .. de homem publicO! Nunca minhas 
,Sr. P.rezlde:nte. o Senador ~tll'ellO mãos se mancharam com dinheiro do 

V.a!la dlz mUlto bem.. Talvez. nao se~ "OVO, Nunca pratiqueI êsse crime 
ja. este o m01!le:r.to de sI! fa;a~ apre ... inominável, de um homem que usa 8 
ci:J.nd.o em tcdll:. ex~en.sai) es::eg fa~ (unção p.ública pa-ra enrfquecer me: .. 
t.os .. ~y onten1, Ja dlSSe com a. plena t·amente, que usa a função pública e 
eonsClenc a. do que. es~va d!zendQ. o m.anc'laoo popular como urna gazua. 

. com ~ plena consclêncla do q\l1 ~ me CQmo a gazua daqueles que essaltam 
pCje~al. aconte~er pelo Que eu e-"ta~ 11& calada. da noite, a fim de se apro~ 
va dnendo, pctque c.o:1s1de1o um de- ryriat'em do alheio. 
ver ~e honra d~ nunha pal'te, pro· Quen1. desde logO. afirmar Ri) con
nunc!ar-me, P.:íl1·rti~.~a. êste, S~nad( O1'e5sQ C\le não aceito a· a.utoridade 
QUD tenho mUlta cO-1Sa 9. dlZ,el, te- dI;'- um homem como o Sr. Adernar 
nho a f'xftm na~ uma. entrevIsta do -le Barros. 
Gov€rntldor de yão paulo. tal'Ç'ez n- Nunca ~r. PresIdente nunca! 
maior cfen'a que é&te c.on'gre~o Já No momento em que iste Congresso 
re>::ebeu em tóda sua eXlstênc.9.. \ pudesse receber u. autoridade de um 

Tenhc a examlDar essa entrevista. hOm€5Jl Mmo Adhemar de Barros 
St. PT~iden te ,e fazer multas per- seria prc.fe-rível que estivesse fechado. 
guntfls a. mUitos hom~ públicos; e definitivamente para a honra. d~ 
mas eu vou aguardar o motnelltD !"»':IVO trrasileil."o. pa-ra a dignidade na· 
Q~l'runo, (I tromen'o em 'j1le as 1l11- :ional! 
nha,~ palavftts po::saffi' ter, indtlSIÇ".e. ~}o cornO derrot·ado, quando estou 
ressonitnc ti maior; :em que aqmlQ a sua mercê, mas afirmando Senho-r 

O SR. ALOVSIO DE car.",U,H!>: 
(Sem 1"evisão do 'oradOr). - ~ Se~h~r grua (Líder do P'I'J3) e Josaphat. Ma.-· 

Pres~dellte, pÃra uma- explicaçao rapl .. ,rinho solicitam urgência, nos têrmos 
da. QuIs dar um, ap~rte ao nobre do a.rt. 326. n9 5 c, }»ra o Projeto de 
se.,~or ~rtt>ur Vlrglllo, mas faltou Lei da CâmaTa n9 57, de 1963 (nÚIne .. 
a,,._~ hml~ad,e, ~ Iro 2.286-B, de 1960, na Câmara) que 

.N' l'efer-enCla...que S. Exa. fez {lO institui o Conselho FEderal e OS Con ... 
J;}obre Sen·3.dOl Nelson Ma-cu1a.n, pre.. selhos ReO'ionais de Od.ontolQg:ie, e 
side~t.e do Ins~ituto Br~lleiro «!o dá ou~raB b proVidências. 
af~t S. ~a., dIZ com my.t.ta. razao 

que o ilustre representante do Para .. 
fiá ainda é Senador, por fórça da 
decisão do Senado. 

CaI!).o dei a,p6-l'te referindo-me a 
pareceres que houve nesta Casa, DO 
sentido de que S. Exa. perderia o 
maooato aceita!1do aquêle cargo no 
I. B. O., quero declarar que não con
sidero que :'. Exa, o tenha. perdido 
depois da. deciSão do Senaa.o, oonso .. 
lidando o seu mandato. (MUito bem). 

O SR. ARTHUR VIRGIL!O: 

Sr.. Pl'esidenta, peço ê. palavra" 
O SR. PRESIDENTE: 

Tem Q. palavra. O 4 nobre Senador 
Arthur virgUío. 

prSCUSSaO 

~ 
MO TETO DE T.r)T DO SENADO 

N? 26. DE 1963 

D~cussãO, em pril;11eiro turno, do 
Projeto de Lei e.~ Senado n 9 26 •. de 
1963 (de autoria. do Sr. Senador 
Vasconcelos Torres), que dutorizo. ó
Poder EXecutivo. através do MinlS .. 
tério da ~Sáúde, a. instalar um hospi
tal central. no municipio de Duque 
de Ce.xias, no Estado do Rio de Ja
neiro, para. atender a. essa cidade e àS 
visinhas de São João dO Meriti. Niló
pelis e NoVa. Iguaçu, tendo Pareceres 
sob ns. 846, 347, 848, de 1963, das Co
missões de. Constituição e Justiça, 

O SR. ARTHUR VIRGILI9 pela tnjur!dicidade; de Saúde, fav,," 
(Sem revisão elo orador) _ Senhor tá-vel; e d~ Finanl,;8.S, pela. rejeição_ 

Presidente, após ouvir os emmentes I 
Lideres das várias r:anoodas que aqUi Está encenada. B. sessão. 
se enc{)ntram, e também. membros da 
Mesa. venho soF :1tnr a V. Exa. qUe 1 (Leool1ta-se a se.ssão às 19 
convoque O Senado pare uma. sessão horas I) 15 minuf.Js)_. 

~ f. 

v 
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COMISSõES PERMANENTES 

~ESA f Bl.OCOS PARTIDÁRIOS 

;Presidente - Mour,a Andrade (PSD) 

ViCt::-Preside~te - -Nigueira da Gama (PTB) 

19 Secretitio - D.narte Mariz (UDN) 

r I-Maioria 
PSD 
PTB 

22 Senadores 
17 S-enadol'es 

'2" Secretário - Gilberto Marinho (PcD) 
3" Sec,'etário - Adalberto Sena (P'I'B) -
4'.l.Secretário....:.. cattete PinheirQ (P'TN) 
lI] Suplente"- Joaquim Praente (UDN) 
'2~ Sut;,lente - Guido Mondím (PSD) 

I li - Minoria 
UDN 

PL 

39 

H, SenadOrt3 
2 Senadores • 

39 Sup:-en.e - Vasconcellos Tôrres . tPTB)" 
, \ 17 

,RE:PRESENTAGÁO PARTIDARIA 
\ lI! - BLOco Parlamentar lnctependente 

.PARTIDO SOCIAL DEMOCRATfCO (PSD) - 22 representantes 
1: José Guiomard _ Ac_e 12. Antônio Ba!bino - .Baüla 
2. Lobão- da SJ.lveira -- Pará. 13. JefIerson de .Aguiar - E. Sant< 
3. Eugênio Ba,f_03 - Ma.ranhão 14~ G.lbnto MarJllllQ - Q-uanabó.l'iJ. 
4. sebastião Archer - Maranua'J 15. M{}u~a Andraae - São .Paulo 
5. Vitorino Freire - Maranhão 16. Atílio Fontana -, Santa C,,;'a!.od.dna 
6. Sigefredo Pacheco - P.aui 17. Guido .Mond~ - R. Q. Sul 
7. M.enezes Pimentel - Cea.á 18. E,mecHo V~Uadares - M. G:l'ais 
8. Wilson Gonça.l.ves '- C.;al'á .... 119. Filinto Müller - Mato Or'),,;,oo 
9. Walfredo Gurgel - R.G. Nor~e 28. José Felic;ano - GOIáS 

10. Ruy Canteiro - pa.laib~ 12-1. JU.!celmo Kubitschek - GDiá: 
11. LeIte NetD _ Sergipe 22. Pedl'(1 Lu~ov!cO - Goiás 

PART~ TRABALHI3TA BRA3;LEIEO (PTB) - 17 Npres2nt.nt.'~ 

1. Adalberto Sena - Acre 1(}. Pe~oa de Queíl'oz - Pernambuco 
Z. Oscar Pa.S$:Js - Acre, 11. Jose Ermir..Q - Pernambuco 
3. Vívaldo Lima _ Amazcnas 12. Silvcstle pé.icles ..;;..... Alagoas· 
4. Edmundo Levi - Ami1lZonas 13. Va!).wncelos Tôrres - R. 'de J'!t-
5. Arthur Vjrgllio _ Amazonas neu'o. 
6. Antôn~o Jucá _ Cea á a. NeLSon Maculan - Para.ná 
'1. Dlx Huit Rosado _ R.G. N )ttç 15. Amaury Silva - pa.ràná 
8, Argemiro de Figueired:1 _ P.arall)B. 16. Nogueira da Gama. - M. Gerds 
9. Barros Carvalho _ Pernar.nbuco 17. Bezerra Neto - Mato Gr05.$O 

UNIAO DEMOCRáTICA NACIO.!.~AL (UDN) - 15 representantes 

1. Zachairi.a.s de As:utnpçã-o - rMá. 9. pa&e. Calazans - S. Paul;) 
~. Joaquim payente _ Piauí 1]). Od<ü:pho Franco - PaNná 
a. José Cândido _ P.aUl 11. Irineu BO_'l~l;1ausen - S. Cata' íua 
l. D;ns,rte Maríz _ R.G. do N~rte 12. An'ônio Carlos - S. Can:~'hla 

PSP 2 Senadores 

PTN 2 Sen.ado~·es 
PSB 1 Senador 
PR 1 Senado!' 

MTR 1 SenadQ!, 
,P:CC 1 Senad 31" 

Sem Legenda. 2 Sen$ldoref 

10 ScnJic.ru 

UDERAfI!CAS 

I - BlOCOS 

Maiorta l!1"inorta 
Líder - Barros Carvalho 
Vlce Líd.eres: 

(P7'Bl \ 
I Lider- ~ João Agripino (UON) 

VlCe-Lideies: 
lQ Vict,orino Freire (P.::sD) 

21,> Jose Felicü1.J,o (PSD) 
3r,> José Guiomai:'d (PSD) 
4Q Arthur Virgílio (PTB) 
5{l Be-",erra Neto CF'l'I3l 
6<;1 VascQncelJ.os Torres (P'I'B) 

D~niel Krieger (UDNi 

Mem ele sã. (PL) 

Rui Pnlmelra. (UDN) 

. BLOCO' F.'i.RLAMENTAR INDEPENDENTE 
Lider: Lino de Matos 
Vice Lideres.; 

Aurélio Vianna (PSB> 

(PTN) JO,,,:;.r-hJ.ti Marinho (sem lezen1:l) 

11 .- .PARTIDO:; 
t João Agripino _ Paraiba. 13. Daniel Krleger - R. G. do Sul 
6. Rui palmeira _ Alagça:i 14. M:lton Campos - M.nas Ge~alS PARTIDO SOCIAL DEMOCRAflCO 
,'r. Eurico 'Rezende _ E cianto 15. Lopes da costa - Mat, !1russo (P S D ) 

PARTIDO LJBERTADOR 1Ft.' 

Ltcler· Mero de Sli. 
l. Afonso Arinos - Guanabar3. 

PARTIDO LIBERTADOR (PL) - 2 representantes 

1. Aloysio de Carvalho _ Bahia 2. Mero de Sá. - R.G. do S'.u 
PABlI'IDO TRABAUUSTA NACIONAL (PTN) ~ 2 repr~eM&nt" 

1. calttete Pinheiro _ pará. 2. ~inO de Matos - S. Paulo 
'PARTIDO' SOCIAL PROGRESSISTA <PSP) - 2 npreten:antes 

1. Raul e..:berti _ E. Santo 2. NUguel Cout<o - R. de Janeiro 

PARTIDO SOCIAL BRASILEIRO (PSB) - 1 repre;entante 

MOVIM.1':llTO 

L Amério Viauna - Guana,bara 

TlUBALIUSTA RENOVADOR (MiR) 

, 1. A!:l.l'ão Stenbruch - ltio de Jant Ira 

eARTlDO REPUBLICANO (PR) - 1 rewe,entante 
1. Júli-o Leite - Sergipe 

i'ARTIDO DE:\!lOCRATti Clt!~'TAO (PDC) - 1 re:o.r.,n,.nu. 

1. Arnon de M~lo - Alagoas 

SE'.[ LEGEN[)A 

1. Jo~h~~ Marinho - Bahia' 2. Heribaldo V .. e.i.ra. - S3rg.pa 

RESUMO 

parlYdo Social Democrát:.co 
Partido Tra,balhista Nacional 

Uniã-o IJemocratica. Na..cwnal 
Parti&> Libertador 

.fartido Trabalhista. Ne.cio.Il3J 
partido Socjal Prot,!;ressista. 

partido Socialista Brasile'ito 
PaI~tido Republicano 

Partido D'~mocrata Cristão 
J.[ovim.ento Tralbalhi-sta R:enov9;JOT 

Sem legenda 

(Psm 
<P'rB) 
(UDN) 
(PL) 
(PTN) 
(PSP) 
(PSB) 
(PR) 
(PDC) 
(Mrn) 

22 
17 
15 
2 
2 
a 
1 
1 
1 
1 

~4 
2 

66 

Líd.er: Fílinto Müller 

Vice Lideres: 

Wilson Gonçalves 
Si.gefredo Pacheco 
Wa1fre~o Gurgel 

PArlTIDO TRABALHISTA 
BRA13ILEIRO CPl'B)' 

Líaer: Arthur Virgí:~~ 
Vice-Lideres: 

Bezerra Ne-to 
Oscar PaiSSos 
Antônio Jucá 

UNIAO DEMOCRáTICA NACION.H 
(U DN) 

Líder: Daniel Krieger 

Vice·Lideres: 

Eurico Rezende 
Adolpho Franco 
Padre Calazans 
Lopes da Co;;, ta. 

\ 

Vi(~-Lider: Aloys.o de CanLha 

:?ARTJ,OO SOCIAL PROGRESSI3'.tA 
(P S P) 

Lúter: MIgueC couto 
V~,::e .. LUler: Rn1.l1 Gíub~l't. 

PAltTlDO TRABALH1STA 
NACroNAL iPTN) 

Li der: Líno -de Ma tos 
V~ce-Lider: Catt~te P.l1helra 

lI! - particos de um só 
Representante 

M.OVIMENTO TRABAI:.HISTA 
RENOVADOR (Ml'Rl 

Representante: Aa,rão Ste'nb::u"!h 

PARTIDO DEMOCRATA CRISr,\Q 
lPDC< 

Representante: Al'non de MelJa 

PARTIDO REPUBLICA"'O (PR) 
lZeprese-ntnnt.e: Júlio Leiti!l 

PARTIDO SOC)ALIST~ . 
BRASILEIRO lFSBl 

R.ep esent9.nte: Aurélio Vlamta 

AGRICUl. TURA 
Presidente _ senador .T~~é ~rmtno (P'IB) 

Vice Presidente -SenllJ0r E:.:.gêmo Bs.rro.9 d?SD) 

CO,\I:>OSIÇAO 

.il1ctiona 

Títula.r-es Suplentes. 

Eugf:nlo Barroa 
José Fellciano 

PSD 

1. AttUlo :Fontana. 
2. Bmedicto Vallndarea 
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TitulaJ:e:l 

Jo_~é El'míl'io 
Vis· Huit Rosado 

Titulares 

Lopes da. 2'o-sta 
Antônio Carlos 

Titulaores 

.1úllo· Le;fe 

Suplent ... 
PTB 

1. Melo Brag .... 
2,· Argemiro de Figueiredo 

Suplentes 

1 .• r;.'i1fi.iel Krieger 
2. João Agripino 

Suplentes 
B P.L· , 

Raul Giuberti (PSP) 

Secretário José Ney DantaE 
ReunJões - quinja.~-feírfts. i'w 10 hol'~s. 

CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA' 

Pr€-".i-:lc. ~e _ I\!:lt-Dn Campos (UDUI 
VL:.~e Pl'e.s:dellb ~ 'Vilson Gonça,lve.s lPSD) 

Tl~ulares 

·Jeffe,::::;{)n dz .A.ç,utar 
Antônio· Balhino 
Wilson Go.uç3,]ves 
Ruy Carn eiro • 

Eamunao' Le\ ~ 
E'Çz~rra Neto 
Arthur VirgíliQ 

Aloysio de Carvalho 
AfontlD Arinos 
Milton Campos 

(PL) 

CO:VIPO':;iÇAO 

MaiDria 

PSD 

Pl'B 

UDN 

Suplenfes 

1. Menezes Pimentel 
2. Leite Net-o 
j. José Feliciano 
~. ~ilinto 1\<luller. 

1.. lUgemll'o de Figueiredo 
2. Melo Braga 
3. Oscar Passos 

1. Daniel Krieger 
f :1. Jo.'1o t~l~ ipmlr 

3. Eur:íco Rezende 

B P .. I, 

Jma.phat Marinhó (sem legenda) Aarão Steínbruch (MT.R) 

Secretária: Maria Helena. Bueno Brandão. 

ReunJJes - q,uartas-feil'aS, às 16 horas 

DISTRITO FI::DERAL 

Presid2nte .- Aurério Vianna (P3P) 
Vicc-Pr~s.dente _ Pedro LudoV1N (PBE) 

Pedro r;UdOvlCO 
Filinto MülIer 

Oscar Passos 
Edmundo Levi 

Aurélio Y}.anna (P~.B.) 

COMPosrçAO 

Maiort", 
pSD 

• Suplentes 

1. J'osé Felídano 
2. Walfredo Gurgel 

PTB 
1. Melo Braga 
2, Àntônio Jucá. 

Minoria 

I.P,I. 

Lino de Ma.ttos (PTN>. 

secretária _ Julieta Rruerro' aos Sant-os 

ReU/ziôes -\ quintaG feiras, ~ 16 horas 

I 

ECONOMIA 

Presidente - Leite Neto "(PSD) 

Vice-presidente - ·Jc.sé. Ermírio C.PTB) 

CO~fPOSrçAO 

Maioria 

PS" 
Titula,res Suplentes 

Leite Neto 
Attilio FOnta..a:, ... 
José Feliciano 

L Jefferson de Aguiar 
2. Sigefredo pacheco 
3. S'l:bastião Archer 

= = 

J J().~é E1"mírio t Melo B:aga. 

l"l:B 

1. Bezerrã. Neto" 
2. Oscar PaSSOS. 

Minoria. 

I 
! Adolpho Franco 

Lopes da. CClSta 
lrineu ·Bornha.u:::en 

UDN 
1 .. Jiné .Cãnd:d."Ç) 
2, Z.3..cha.rias de Assumpção 
3, Mero •. de Sá (PP 

B.P.r. 
Miguel COl.lto (PSP) Aurélio Vianna (psI6 

E:?cre'.ál"ia -:- Aracy Q'Rei1ly 
-R:mnlões - Quintas~feiras, às 15,SÓ 

EDUCAÇÃO E CULTURA 

Presidente - 2VUnezes Pimentel (PSD) 

Vice-Presidente - padre.' Calazuns (PTB), 

Tjt-..lla,res 
Menez~G' Pimentel 
W.1lfred.D G:.Irgel 

Pessoa de Queiroz.' 
Antônio Jucá 

padre Ca:azans 
Mero de Sá (PL) 

COMJ:!oSrçAO' 

M!1l0ria 

·PSD 

PTB 

Suplentes 
1 BeL1fdicto. Vall&da-res 
2. Sl:refredo. pa-checQ 

1. Edm undo Levi 
2. Vivalcto Lima 

:Minoria 

l...'DN 
, Afonso Al'inos 
2. Milton Camoos 

BP,!. 
I Jo.saph:-r.t Marinh:J (Sem l"egenda) Lino de Mattm. (PTNY 

52\' . .: álla _ Vem A:varenga Medra 
Heúulões - Quartas-fe:iI~, às 16 horu 

1 • 

I 
FINANÇAS 

Presidente - Argemiro de ~lgueiredo )PTB): 
.vice-P1"esidente~ - Daniel I{rieger (UDN)_ 

Titl11aJ"es 
Victorino F'l:€lIe 
Lobão da Silveira
Sigefredo Pacheco 
Wílson GOnçalves 
Leite Neto 

COMPosrçA(' 

Maiona 

PSD 
óupJente.s 

1. Attilio Fontana. 
2. J.osé Guiomard 
3 _ Eugênio BarrOS 
4. Menezes Pimentel J 
5._ Pedro Ludov:ico 

PTB 
Argemiro de Figueiredo 
Bezerra Neto 

1. José Ermirio 
2. Edmundo Lev1 

Pessoa de QueirOz 
Antonio Jucá 

Daniel Krieger 
Irmeu Bornhausen 
Eurico Rezen<ie 

Mero de Sá 

3. Melo Braga 
4. Oscar' Pa.s.s<>s 

MinoriG 

UDN 
1 .. MiUon Cam:P9S J 

2. João Agl'ipmo . 
3. Ado1pbo Fr·o.n~,g. . 

PL 
Aloysio de Carvalho 

D.P.!. . 

Uno de Mattos fP'tN) 1. Julio Leite' (PR) 
Aurélio Vianna (PSB) 2._Jos~phat Marinho j 

s.ecretária - Cid Brügger 
Réuniõ~s - Quartas-fc!I!'M' 

LEGISLAÇÃO SOCIAL_ 
President.e - Vivaldo Lima (PTB) 

V;ce-pre3idente - Wa.]fX'edo Gurgel (PlSD):, 

Titulail'és 
Ruy Carneiro 
Wallredo .Gurgel 

Att.ilio Font{\,."'1a 
Eugê~1o . BarrOS 

I 

COMPOSIÇÃO 

]J7aioria 

PSD' 
SUl'lente$ "\ 

1. Leite Neto 
2. JOSé Guiomard 
3. S!gelr~do Pacheeo 
4. Lobão da Silveira 

" ~, 
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Vivaldo Llma 
Antônio Jucá. 

Eurioo Rezende 
Antônio Carloo 

P'l'E 
L E\imunj-o LfVi 
2. pe:::-ôa c:e QUi:'iroz 

.MWDTla 

UDN 
L [,(;J:'-~ dJ. Cc.~ta 
2, Zacl~a: .vs de Ass;mcá. 

11 p.l. 

AuréH.o Vianna (PSB) Aarão SI.f;ph··!:ch IMTRl 
Secre'árIa _ Vela Alva-rm'\" ~1,f!'8 

Reuniões - T8rç>J~-íf:r;;~, às 15 f!{.Jt'a.3 

POlIGO'NO DAS SiCAS 

Presidente - Rui 'Cam ':ro IPSD) 
l')lce~Presidente ~ Au:'élio V1<1.r:!1a, (PSS) 

TitulUl'e3 
Ruv Carneiro 
sebastiãO Areher 

COMPOSIÇAü 

Mmona 

PSD 

!''.fB 

suplentes 
1 Sjl,t'-lnClo Pu.cheCQ 
2. Leite NEto 

DL'Il'-Huit Rroado 
Arg,emiro de Figuelre~ 

1. Antôn'lJ Jucá. 
2. JO.:é Ermir::o 

João Agl'ipino 
José CândidO 

Aurélio Vianna 

.nnnona 

UDN 

L Lopes c!a COsta. 
:!, Antônio Carlos 

BP.L 
Julio Leite (PR) 

·SecreJária. _ Aracy O'Reilly 
Reuniões - Q'Jartas~feira.s, àS 15 horas 

REDAÇÃO 

presidente - Dix-Huit P..osado (FTBl: 
Vice-presidente _ Antonio CarlOS (UDN) 

TttUlare3 

Walfr-edo Gu~el 
Sebastião Í\.r'Ché.r 

Dlx-Hult ROsMo 

:Antônlo C..,.". 

COMPOSIÇAO 

Maioria 

-PSD 
Suplentes 

-I. L\}bão <lu Silveira. 
2. José FelidaIhO 

Pl'B 

Edmundo Levi 

Minoria 

UDN 
Eurico Reze,nde 

B,P.I. 
Jooaphat Marinho (Sem legenda) 

SectetálftL - Sar-ah AbtzflãO 

RELAÇõES EXTERIORES 

PrelSlóente - Benedll;o Val!ada.res (PSD'l 
Vice~p.r~dente - .Pe.$Ó& de Queiroz (PTE) 

BenedIcto Va.lladares 
l"llinto Müller 
Menezes Plmentel 
José GUlomord 

Pel$& de QueltO'll 1 
Vivaldo Llma 

Oscar Pa6e<18 

COMPOSIÇAO 

Suplentes ) 
. Maiori(t 

PSD 

FTB 

1. RuY' Carneiro 
2. Lei .. Neto 
2. Vietorlno Freire 
4. Wilson GonçàJ.v~ . 

1. AntônIo Jucâ _ , 

2, AIgemito de Figueiredo 

S, Melo Brag<> 

Minoria < 

:VDN 
1. padre C&Iaza.mf' 
~, João Agripino , 
8, Mem de Sá <PL>J\ 

~~ 

.s P,l_ 

Aarão Steincruch (MTR) Uno de ·~1a.ttos U?TN) 
Secretárto 
ReumóCs _ c:;.uinl2.,s. !ei.as ... M 16 hOlas-. 

I 
~ PresidE'utê _ Sig::-f1'edo pacheco 
Vice-presIdente - J -~;:,é_ CândIdo 

'I'ituIales 

• 
Sigefreào Pacheco 
Pedro LudovicQ 

Dlx-Hl..üt Rosar.lo 

José CàndjdQ 

·Raul Qiuberti (PSP) 

COM?o::;rçAO 

Sup!entes 
llIai oriCJ. 

!-'E.D 

1. W[)t:rec"') G~rgel 

2. Eug~n:o .Bail:IU~ 

P-rB 

Antâni'l Jucã 

ll'linorla 

U~N 

Lopes da. CD~lta. 

B P.l. 

Míg-ueJ, Couto {PSP} 

Secretário 

Reuniões 

Edual'do Rm .Bat"~}('sa. 

quintes' feira.5, !l.s 15 110rr-.s. 

; SECURANÇA NACIONAL 

I PreSloente - Za.cha,rias de As.s.mnpção (UDN) 
I (Vice-fre.'il.dente - Jose GUlomal'ã íPSD) 

I 
r Titula.::es 

José Gulomal'd 
Victol'ino Freí1"e 

Silvestre Pé:'icles 
Q~c.ar Pa,s;so3 

Irineu Bornhausen 
Zachaa-ias de AzsumpçãlJ 

Raul Glubertl (PSP) 

CO~.1.t-lOSIÇAO 

Suplentes 

PSD 
1. RUy Carneiro 
2. Att.ilio Fontana. 

PTll 

1. José Ermirio 
2, D!x-Hult Rosado 

M;Jl.Oria 

UDN 
1. i~dolphD Frar..('o 
2. lcurico Rezende 

D.P.l. 

AUl'élio Vianna. 
secretário - AlM'.:andré Pfaende •. 

.Reunióu' q"QA.ntas fei.vas, às 17 horas. 

SERViÇO PúBLICO ?'VIL 

PreSidente Aloysio de CarvaJ.ho (PL) 
Vi.t'~-Presídente _. l~Jte Neto (PSD) 

Leite Neto 
Fillnto Müller 

Dix-Ruit R<lsado 
Silvestre Péricles 

AlOyslo de Catt'valho 

A&l'&> Stelnbruch (M'l'It) 

couposrçJ\o 

Maioria 

P3D 

1. Vietorino Freire 
2. Sir;efredo Pacheco 

PYB 

1. Melo Braga. 
~, Antônio Juolii 

,l\fin.oriCl 

J]DN 

.Antôllío Carloa 

M~m d. Sá 
B,p.I. 

l~;guel Couto (PSP);] 
secretário - JoSé NeY Dant.,. 
Beuní6e8 - terças-feiras, M 15 ho"",. 
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TRANSPORTE >, COMUNICAÇÕE'3 F.: OBRAS PúBLiCAS Para efetuar o levimtamen- ,H) Para o estudo das Mensa· 

COMP03IÇAO 
to da PRODUÇÃO MINERAL gens do Poder Executivo re-
00 PAIS e estudar os meios ferentes à REFORMA Ar), 

TitulaJ'e~ Suplent·es c.pazes de possibilitar a MINISTRATlVA 
Matria 

PSD 

Eugênio Barros 
1ViLson Gonçalves 

L Jefferson de Aguial 
2. José Gulomsil"d 

P1'fl, 

Bezerra Neto Melo Braga. 
M\noria 

UDN 

Lo.pes Co~a Irineu , Bornhausen' 
B 'P.I. 

14iguel Couto (PSP) Raul Giuberti (PSP), 

secretário _ Alexandre pfaenner 

Reuniões 

; 

COMISSõES ESPECIAIS 
A) Para Revisão do Projeto que C) 

define e regula a PROTE. 
ÇAO AO DIREI10 DO AU· 
TOR 

-Criada em virtude do Requerimento 

Para o estudo dos éfeitos 
da INFLAÇAO E DA POLíTI
CA TRIBUTARIA E CAIV31AL 
SOBRE AS EMPRltSAS PRI
VAOAS 

suu industrializaçjto 
Criact.a. em virtude do Requer1men~ 

t.o DI' 66:;-63. do Sr. Senador -.. -osé 
Ermtrto, tiprovl3.tlo na sessão de llS de 
setembro de 1963. 

Designada em 19 de. setemnro de 
1963, 

Pro~ogada em virtude do aeque ... 
rllllE';nLo 011 1.159-63. do Sr. se.nd.àor 
Milton Campos, ap,rovado na &~âo 
de la de dezembrO de 1963. 

Membros (9) - Partidos 
José '!i'elictano _ PSD. 
AttilJ.o <Fontana - pSD. 
EugêniO Barros -. PSD. 
Jose ErmU'io tRelator) - PTB. 
Bezerra. Neto _ PTB. 
Melo Braga ~ PTB. 
Lopes da Costa - UDN, 
Milton Campos \presidente) 

UDN, 

Júlio Leite 'VtcePr ,) - PR, 
Secretàl1o: Auxiliar Legisatt!vo 

PL-10 Alexandre M.arques de Alou" 
querque Mello. 

ReUlUões; 5~s felrB6 àS 16 borM. 

n"' 480-6:! do Sr'- Senador MLI~.ap 
Campos." ,aprovado em -20 'de lane:.ro 
de 1962. . 

Criada em virtude do RequerlmE'n ... 
lia n ll tl31-63, do !::ir Senaaor Uo.lÜVefI F) 
VIeira. aprovado na sessão de 2 de 

Para estudar a situação dos' 
TRANSPORTES MARíTI
MOS E FERROVIARIOS 

ilgóSt..o de 1963. 
Designada' em 8 de agõsto de 1983. 

Designada em 22 de' novmbro de 
~~. . .; 

Prorrogada até 15 de dezembro de ..' . Criada em vtrtude do Requerlmen .. 
. 1953 etfj \1lrtutle do Requerlment.o (lU. prorr~ada em Virrud~ do Requeri-. to nY 752~63.'_ d'\) Sr. Senador Jose 
merO 19:1 ·6~. apruvado em 12 de de' Tento n 1.161, de 1963 do s:nnOl Ermlrio, aprovado na. se.ssâo de 13 de 
zembro de '982 :::;enador Attnio Fontana. apruva..:to novembro de' .1963. 

crt<tcta por iTIlciativa - da Câma.re 
dos 0eputados a.provada pelO Senad(l 
em ),)2 19ÜJ. 

Me~bros (8) Partidos 
Senadc,:-e.s: 
WilSon Gonçalves - PSD. 
Leite Neto - -?SD. 
Stgetredo Pachec<r - PSD. . 

~ Argemlfo de Figueiredo _ PT'B. 
Edmund,O Levi - P'l'B. 
Adolpho Franco ...;. UDN·, 
Joãoo Agripnlo - ODN. 
Aurélio Vianna _ PSB. 
Josapnat Marinho - Sem legenem. 
l?eputados: 
Gustavo capanema - (Presidente) -

PSD . -
Aderbal Jurema - PSI? 

Laerte Vis:'ra - UDN CSub.st1tuldo 
pelo eputado Arnaldo NogueuaJ. 

HeItor Dias - UDN. ' 

Do)ltel de Andrade - I?TB. 

Arnaldo- Cerdeira '_ PSP._ 

Juarez Távora - PDC. 
Ewaldo 'Pinto _ MTR. 

COMISSõES. ESPECIAIS 
PARA O ESTU DO DE 

.PROJETOS DE EMEN
. DAS A CONSTITUIÇÃO 

I) Projeto de Emenda à Cons-
. titu<ção n9 4(61 . 

" 
i 
" " 

! • em 10 de dezembro c:1e 1963. 
C0U1pletada.· em 4 de laneIra de De.stgnada . em 13 de novero.bro Qé 

1963. ('um a oeslgúnção 005 :5ennl-lres Membros, '5) - partldOS- 1963. -
tQVE DlSPõ.E SOBRE VENCIMEN- / 

TOS DOS bIAGlSTRADOS) , 
Senadores Vasconcetos lórres e < AttUio .Fontana _ Presideote 
Edmundo Levl. flSO.· 

. Prorrogad.a até 15·de de-zerribl"o ele 
196'1 em nrtuae 0.0 Requenmento tlfl~ 
mei'Q 1.198·63, CIO Sr. Senador Me(l.e~ 
zes f'lmentel l'tp-:,ovaoo em 15 le (lu
zemtro Ue 1963, 

José 
PSD. 

Feliciano _ (Vtce-Pr.) -

José Ermir10 - Relato!· - PTB. 

Mlo1pha Franco - UD~. 

Aurélio Via.nna _ PSD, 

Prorrogada até 15 de' dezembro de I 

19-64, em VIrtude do Requeruneoto· 
n9 1 162-63. do Sr, senador Júlio 
Leite. aprova~ em 10 de dezem.a;() 
ie 1962. 

Membros 15) - Partido:.. 

Attillo Fontana - PSD. 

. -
Eleit. em 27 de Junho 'de' 1961 •. 
Prorrogada: 
- até 15 de dezembro de 1962 'pE'Jo 

Requer1mento 609~6l apr. em 14 de 
dezembro de 196V ' 

_ até 15 de dezembro' de 1963 pelo 
Reque-nmento 779~62. apr. em 12 de Membros (1l - Partiqo.s 

Q!lbef't.o MarJI1ho - PSO. 
Menez.,es PImenteJ - PSD, 
Henbaldú Vieira -. UDN. 

Secretária: Oficial LegLslaU-ro. 
Slgefrtc10 Pacheco _ PSD. z;embro de 1962. 

PL-3, JUlieta EtibelJ'o' a06 sancoe.. JOSé Erm1rfo _ PTB. - até 15 de dezembro dê 1964 pelo 
Requerlmento 1 138"~63, ·apr. em 16 de 

,Mliton Campos - OUN: Irineu Bornhausen - ODN. -dezembro de 1963. 
Vasconcelos rorres, - .?Ta" 
Edmundo Le'll _ P'rB, . 
Aloysio de _Carvalho - ~L. 

. Dl' Para estudo'das causas que 
dificultam - a· PRODUÇÃO 
ACRO PECUÁRIA e suas re-

Júlio Leité - PRo ' 
. . Completada em 29 de outtzbrc de 

SecretáriO! AuxiJia.r Legl~atlV'Ç' \ l1J62, 15 cie malO de 1963 'e 23 de e.prU 
PL .. _lO. _.Alexandre M. de A. MellO. de 1963. . _ 

B) Para estudar asituacão, ón 
CASA DA MOEDA 

percussões negativas na ex- Q) 
I'_tção 

Criada em virtude do RequerImen -Crladtt em vtrtude'.do Requeriml?D· 
to oI,! 561-63. do Sr. Senador Jefter. to, C9 569-63, do Sr. 'Senador Jose 

-60n de AgU1a,I, aprovado em 14 de Ermtrto, aprovadO na sessã.o' àe 20 de 

Para o estudo da situação 
do CENTRO, TÉCNICO DE 
AERONAUTlCA E DA ESCO

"'agôstc üe 1963. Designada em 28 de agõsto de .1963. -
\ LA DE ENCENHARIA DE 

AERONÁUTICA, DE S JO
SÉ DOS CAMPOS agosto de 1963. Des!gnadá em 22 de agOSto de 1953. 

Prorrogada até 14 de marÇo de 1964 ...1"1 d 
(90 dl8.S ! em virtudé do RequerrmeD-.' Pr()troga~a por 1 ano. em v.u U· e 
to 'fi o 1 16(HJ3: do sr Senaoor do RequerImento n9 1.19'2 ... 63 ~ Se--

nu er. , . ilhor Senador SigetrecfD - Pe.clleclJ 
Criada em Virtude do _ R-eque1"tmen ... 

to 09 768-63, do Sr. Senado:· PlUire 
Calazans: aprovado na. sessão de 13 -1efferson de Ag:üar apro-vado ~ 10 aprovado em- ~·15 _ de. dezembro di: 

de dezembr() de 1963. 1963.' de novembro de. '1963. . 

Membros (7) -

Jefferson de Aguiaor 
PSD, 

Partidos 

Wilson Gonçalves - PSD. 

A~thu:r VlrgUio - PTB. 
Edmundo ~evi ..;. PTB.; 
Adolp-ho Pranco _ UDN. 

EuriCO Rezende tviCePtes~dentt) 
tnDN. ' 

Membros. i5) _ Partldos DeSIgnada em 13 de Ílovemtro de 
196:!. - , 

José: Feltciano _ ,PSp. Prorrogacl3 até 15 d~ dezem'lro de 
Sígefredo Pacheco (VicePr.) ~ -' i004 ein virtude do Requerimento· "'.11; 

PSD. ~ero 1 158·63 d.o Sr. Senador AO'ôM 
_'riTrD nlO Jucá. a.provido em 10 de d,ezem. 

José Erm1rlo ~~residente) 1;" ......... bro de-1963. __ :: "7 ._ 

Lopes da Costa - UDN: . I' Membros Hi). -, parti-dos ' 
AurélIo V~SJlna (Re!ato:!'> ~~PSD. José' Felician~'':'" PSD: .. "~ 
Séc-:etário: AuxIliàr-" Legislativo I Ruy ca~neiro - PSD. ..-

PL-IO. Alexandre Marques de AlbU-, A • ' 

Josaphat MarLn!lo - S/1egenqa. querq~e--~Me!1o~-.,~· :.~7! 'c:'~:""::..' Ant-ôruo Jucá. - PTB~ 
Secretári()~ Oficlal Leg!slat.;vo) ·~~:.:2~ ~Q.. 4~"!~~' às 14 1 Paàre Cala~_.~:~N_: _ 

Pl,,-6, J. B. CasteJon Bra.nco~ hOJas. ,".h __ .:; _ ... ..: Josaphat }!,'Iarillho, - Sjlegen4a . 
.;-------"_c-. -<. •.• ?....;;: ,.:;:!-,,~ 

Membros' <l6) - PartldOà 

,Jefferson de Aguiar - PSD. 
lJ.loã.o 4ll Stlveun 123 tle abri) de 

1963, _ PSD, 

Ruy W Cárneiro . _ . "P~. 

Ben~dlcto'- valladares -
Wilson ÓOnçalves 123 de 

196J' - PSD. : 

. Damel Krieger - UON .. 

Lopes da Oosta (29 de outubro d« 
1&62) -_ I.lDN.," 

Milton Ca~p03 -CVl!:e-~ênr ... l 

Heribaldo iftetra. ~ :Oi:>N~ : 
'-

Rui Palm eira -- - UDN. 
Silvestre Péncles 123 de abrU de 

1965, .,' ... 
Bezerra Neto f23 de abr1l de 1963) 

- ?TB. - --, 

Afonso CelsO -?r'S. : 
Nogueira da Gama _ pTB 

Barros ,Ca.'tValho _ PTB. 

AloysiO qe Carvalho Wtesidentel PL .. --""\. ". -0_O> 

Me~desà"::~:: i'~ 
..:. .. :~:;:'''' 



~) Projeto de Emenda à Cons-
. tituiçáo nq 7/61 

r ~QUE DiSPõE SOBRE AS MATB
, RIAS DA COMPE'rl!:NCiA PRlV A-

L) Projeto de Emenda à cons-l - .. tê 1;, de dezembro de 196.~ pr'l<> \ M~nezes P1mentel - PSD., , 
tituição n9 9/61 Req 1.I43-\l3. aprovaclo .", O de MI.ton C"mpus - UDN, ' 

C1ezembro de 1963. Herib::l.ldo Vieira Vlce-Pre.s!dente _ 
IQUE MODlFIQA O REGIME DE Completada em 29 de .outub:-o Oe., ODN 

TIV A DO SENADO, INCLVINDO 
AS DE PROPOR A EXONERAÇAO 
DOS C>::EI'ES DE YJSSAO 01-
l'LO~lA'n(A pr;;RMAlI/ENTE E 
APROVAR O ESTABELECi.:\1::'~
TO O ROMPUiENTO Il O REA
TAl\lENTO DE RELAÇõES 01-
l'LOMI\TICAS coai PAISES ES
TRANGEIROSI, 

DJSCRll\lL~AÇAt) DAS REND.-1S), \ 1962 :23 de abril de 1963 e 22 r1e JU~ I Eu!lCQ E,ezcnde (23 de abri Jde i 
Eleita em 20 de novembro de 1961. Sf'leetre Pérrcles (23 de abril à.s 

lho de 1963. 119631 - ReLator - OuN. 

ProrroO'ada: ) Membroo - PartlClos 1963, _ E'resldcnte _ P1"B. . I Jefferson de Agwar :.... PSn. t N"ogueua da Gama - pTn. 
- até 15 de dezembro de 1962. f\Clo _ , . Bar~os Ca.rvalho _ PTB 

Requer.me.oto 6007-61 ap.:ovactQ em 14 ~lls0n ~onçaj';es l23 de aonl de . Aloysio çle carvalho _ PL. 
de dezembro de.1961; 196:1> - .P .... u L:no de Mato.s _ PTN 

- alie 15 de d.eZembrO de 1963. pelo \ Ruy Carnel:o ;;.. PSD. João Agripino <23 de abril C1~ t&63); 
Requef.lmento 782~6~ aprovado em 12 Lobão Oa Sl1Velra - PSD. _ (fDN 
OI;:: de;;embro de 1962; ,?,uJdo M;JfiUm t29 de .;utu')ro dI:. Dame! Kfleger _ PUN. 

Elelta em 4 de outubr ode 1961. _ até 15 de d.ezembro <1e 196'1 t'e1o 19fi:v - P~D I 
prorrogada: Requenmento 1 141.-6.3 .aprova·j~ em { MJJtOD campos - OON. 
- até ltl de dezembro de 1962 pe;o, l(! de dezembro de 196::1 HtoflOaJd:o VlelJ'1:\ - U U~. I '. 

Requerlmento 307·61, apr. em 14 1.e I Membros 11Q) _ partldos Lvpe.:; da Co.sta - Ui)~ I Q) Prowto de Emenda li Cons.-
de.!embro de 1961: Jeíterson de A:!luar 123 de a.bril . João AgrlPlIlo !23 de aonl de 1953. titUH'ão n Ç 3,62 

- até lá de dezembro de 19:i3 pelO, de 1963, _ PSD, <:J - UlJN . 'I . } 
Req 1.139~63., apr, em 10 de ae1:era~ I1 Me.r:ezes PImentel t?SD Eurlc:l Rezende {23 de at1-u ClE' ,(AU'fO!.~lZ,!\ o 'l'[UHUl\'AI. Sl'PE .. 
bro de 1963. f'tltut-o MUlJer _ PSl>.· 11SI::i~{) - Ul.>N. ~IOk It~.EnO!{AL " ,l"LXAH U-\-

OOmpleLada em 29 de outubra 'le GUido MoncUn 129 ae outub:o de' Silvestre perlcles l23 de aJrti Clt 1 'L\ . P~[~i\ A nEAJ:IZ~t. AO UO 
1.962 e,24 de aonl de 1262. 1962/ _ PSD. 119631 - ?'TB. l-'L~~!~,CI1<? . ,!~E~ISTO 1\.\ 

MembrOS 116) _ Partidos I Ruy ca..rn,eJro 123 de abril de 196311 Nogueil'a <ia Gama - 1?'TB. ., EDENIlA (O:\;~!Li llQNAL :-.la 
Meoez~ p:mentel _ PSlJ. _ pSD. Barros carvalbo _ ?TB, - 4 - ATO AOIUONAL~. 
WllSoU oonçal\'es (23 de abril de. Dall;el Krleger tRelator) - UDN. AloyS10 d.e CarvaJ.ho - PL. ! EJelTa ~m 10 de JUlho de Hlj2. 

'19631 _ .PresIdente _ PSD. EUriCO Rezende ln de abrIl. de MIguel Couto{) - PSP. u· ã' 
Lobáo da SUvmra _ PSD. 11963/ - UlJ:'i ! CatLelie PmheUQ l23 d.e abl'l1 de! dOlogaç O. 
Ruy Cal·neiro (23 de abnl de 10\)3' I MIlton Campos - IJON. 11963> - PTN. I - ate lb de dezembro ae 19t33 \1 ... ·0 

_ PSD. . HenbaJtlo \TleU'a - Ul>N.! -- RequeJ ,1JJenu. 11:1, til apru'I:lOl. ,'n. ,J 

QmUo Mondm 1.. de oututlro de I RUI Palmelfli -UDN. (O) P O' t d E d' C ,de dezemdro de nH:i~ 
19(4) __ PSlJ. Amaury SOva - k3 de abril de r Je o e men a a OI1S~ _ aLe lb de Ol-l.emorO ae .964 c'c ,o 

EUrICO ::iezende (23 de abnl ele 1198~) - PTB \ titwção nl? 1/62 lteql~er.mentc 1 110 <lpro\'~á{, ~m .U 
19u3) _ ODN. . Barros Carvalho - ?'I'B, ,.. de 1+!j,t'nlor<.· de l\Jfi~ 

Daniel Kneger _ UDN. i A:-gemlro de Flguetredo· - P'l'B. lO~R1U:Al0R1EDAD~, ~E CON(,,'U~~ Complct..uda em:!3 de ab.~H de 
Mll00D campDs (Vlce-Prp..iitl~me) I Bezerra Neto 123 de atll'il de 1963 I '80 ~ARA lNVt::s llUVUA EM 1963 

_ ODro;. _ ,?TB. j CAU'-:O (S~~lAL OR CAIU{h~HA, M~mbr(i.<: _ PartlOOs 
Henbaldo Vlelra _ UDN, i AIOyblO de Carvalho _ PL... ~ P~l.OlBIc.:AO DE NOJH::At..:O!!:lS 
Lo, pes da Costa _ UDN. I Lino de Mat.os _ PN, INTERINASI. JeHeT:;t,lO Cie Ag-u:ar - l-'b. 

il cJ r \VUS.Oll Uunça.vt's !n 0<: à-J:-U de 
S "c.stre petl es ~ ....... ) _ i'" B EleIta em 10 de maio de 1962. 19õ3) _ PISV. 
VIValdo Luna - PTB. ~ PrQ!"l"fJgaoa' Ruy C"arnel.ro PSú 
Alnaury SIlva 124 de a.bril de ~9õ3} M) Projeto de Emenda à Cons- ate 1::. oe dezemb~o de 19ti2, r,elt LobatJ" da t)lJve7" _ ~~D 

- PTB I t'·.... o 10 6 I Req JH.b-I):t aprovad.a em l.:J. al':lt fi; ra, , 
Vaga do Senador El'tnto FerreIra ItUlçao n, / J zembro Qe 1962 !lene.:~t'~ PlmE'mel - p:;:,U 
4. " - I LeIte Neto ,23 aE' a01'11 Ot 1.963: 

(2.:S ue abnl de 19Ei3) - Reta.oI - r lAPLlCAÇAO DAS COlAS DE lM I ate l' " h à PSU' P1 B ~T -, DE - - '"' o.e ezem ... rO e ~91;::I pe..~ 
AlOYSIO de Caxvalbo _ PL ~?~tl'~~S ~nNADAS AOS MU- R.eq 1 LH~6;j aprovado em lU d~ de- Mllton Campos - UUN 

L d t PTN 
• " zembro de 1953. fienbaJdo V.elra - UUN" 

mo e Ma os -. Eleita em 28 de dezembro de 15M2. I João AgripinO '2;) de llonl de ,963) 
_ __ Prorogada: COmpletada em 23 de abrU de .9~ _ OtJN. 

K) P ' d E d' C I 5 Membros - tll-lI'WdlJS EuriCO Rezende 123 d o 1 rOleto e men a a O!'S~ _ - até 1 de dezembrc de 1963 oelo! JettersOn ae !\gular _ P$D 19· 1 e a ri ele 
tituição nq 8/61 :~~br~8~~6319~~~ovach.l em 12 oe ele- \ ~i16()D uouçalVes It'd de otan! de ~~m·;J ~~ger _ UON 

(SõUUE CXONEltAt;i\OJ POR PRo-I f 19~3) uaPSD . Sd9"estre PerlCle::i \2iS de aor~l út 
l'OSTA DO 8I!:NA.llO. OE <.:HEI'E - até ~5 ~e dezembro de 19d4 tH!IO I uy c :lle.lro - Ps. 19631 - PTB 
DE nUS8AO OlPLOJl.1Al'U..'l\ l>E·1 Req, 1. H2~63 aprovado em 10 de uu.. Menezes Pilllentel - PSD. Nogueira da Gama - P'I'B. 
CAIDTEt" PERMANENTE} 1 tubro de 1963, I Ml1ton Campos - ODN, Barra.s Carvalho - PTB. 

t \, • • I C Hel"ltHtldo Vlelra - UUN Mpm de Sá - PL 
Ele~ta em 5; de outubro de 1961. 19!j~mfg~e~eda.ou~~rQ80de de19~a~ç~ ~e Eunco Rezende l23 d.e abrl1 de i AárM Stembrucn ..:. Mm, 
Pl·orrogada. . !&.bfií de 1963 e :19631 - UDN. I --~-
- ar.e 1., ue dezembro de 19ÕJ .. !)elo I Melllb~s f16) _ partidos ., João AfTrlpmo 123 de abrtl de )\fl,i"- R) F' • t d E à C 

Req~e:!menw 60.8-6.1. a.provado em 141 Jef1el'SOD áe Agm&l _ PSD. _ Vtce~P~eSldenLe _ UDN. • <-'1 . r O.J e .. O e metlda On5-
de jJil;;r01Cded_ 19~1. I ..... ti 1963 \ I WIlson Gunçalve3 t23 de aori) d.e Dan~el Kr.eger _ UDN. tltUlçao nl? 5/62 

- a.... õ) e ;",ne~v e • pe.o! 1963) _ PISD. I ' 
RequeruneJH~ l1H-ti2. aprovado em 12 I Silvestre Pene1es l23 de abril c:te IDISPÕE 80BR~ A ENTREGA AOS 
de dezem!"Jro de 1962; ! Ruy Carnell'O _ PSD. 1963) - P'l'B. .l\IUNICIPIOS DE 30% DA A.IH~E-

_ ate 15 de dezembro de 1964, oelo·1 Lobão (ia Silveira - PSD. ,. CAllAÇA,G 0.08 ES'lAUOS QUAN-
Requerimento 1.140~63 ,aprovado em GUido Mondin \29 de outubro de I' NOgUe. lra àa Gama - ?TB. DO EXCEUER AS RENDAS MU-
10 de dezeznoro de 1963, i !j)82} _ PSD_ Banos Carvalho - PTB. NU;IPAIS), 

oompletàda em 30 de março oe' 'AloySIO de Carva.iho - PL. 
1962, 2g de outuaro Qe 1962. 23 de: Milton Campos - UDN, Aurélio Vianna. 123 de a,brD de Eleita. em 13 de set.embro de lPõ2, 
abril C1e '!:)63 Henbaldo VieIra - UUN, 11963) - Relator - PSB. Prurrogada: 

.. " . Lopes da COSta - ODN, 
MeTnl:lroo lHO _ Partidos João Agripmo 123 de abril de 196"3) ! • -- - até lf) de dezembro de 19<33 pf'lo 

Menezes PlIDentel _ PSD. - UDN, I P) PrçJeto de Emenda à Cons- ReqUimmcnu> nl' 1 141·6::1 apru\<iQO 
Ruy Carneuo 123 de a.bril de. 19tJ3) I '. ~ o 2(62 em 12 de dezembro de 196:a: 

o- Pl'wdente _ PSD. euriCO Rezende 123 de aor11 Cle· _~ tltUlçao n, - aU!' t:. de ctezem,l::IrQ Oe t9õ~ oelo 
LObâo da SLive1ra _ PSD, 1963) - ODN. I\INS'J'I'ITI NOVA DISCC1l\lI:NAÇAU Reqyerunenw 1 141-b 3aprova.t-c t'Ir 
JefferSon áe AgUiar (23 de abril de Silvestre Pértc1es l23 de g,brll de) DE RE:'\OAS EI\1 FAVOlt IlO~ ~U Q'f dezembrc de 1963, 

1963) _ PSD. 1963) - PTB. 1\"1UNlCtPIOSJ, I CorupJetda em 'l3 de abril de lI:16~. 
Guido Monciin <29 de outubro de oNguelJ11l da Gama - PTB, ,ElnJt-a en, 2" Ne maIo de l"~, Mem"OrOf, - parttd{)6 

\9621 _ PSD, Barros Carvalro _ P'TS. I pr~,cru."a"ao',~ v ;;I'UoII, Je~:ersoD Oe AgUiar - PSD 
D aOle' K ODN I J v ... Rt,.f Va.rnero - PSD ' , l'leger - '. osa.phat Marinho 123 de aor1l de, _ até 15 de dez.embro de 1963 "'ele I . "Dá" "a Slvera - ........ '0 
EUrtco Rezende (23 de ab.rlJ de 19631 _ S. leg. ... '-'V -v'" ["o 

:[963.) _ OUN. AloySlO de Carvalho _ -PL, HeQuerlmeut.o 186,62, aprovado cm- L~ WIlSon Gonçalves \2::1 de abrU da 
Milton campos _ UDN. I Lmo de Matos _ PTN. de dezembro Qe 1962: IPô:i! - PSU 
Heribaldo ,Vieira IVIee"Presldente) - até 15 [te dezembro de 1964 "u"!r l.elte Neto ,23 4 631 - PSO. 
ODN. ' -- Rp.quenmellt<l 1.145·63 aprovado eu M~nezes PlmenteJ - Pre.miente. 

LÔpes ela Costa _ ODN, 'N) P . t d E d à C lO a. dezembro de 1963 MJlWn Campos - UON 
Vaga do senador P1nto Fe'"'fetrt , rO.Je ~ O e men a ~mli- Completada em. 23" de a.tJrtl ar H!JrlbfliQO VielTa - \JlJN 

~3 de abril de 1962 _ Relat..ot _ tI tu Iça0 n 9 11/61 1953. losliphat MartnhQ - !:,!::I 4 53} 
PTB ViCr.· Presldente - UUN 

Bezerra Neto leBlAçAO DE NOVOS I "Membros - PartJdos Oame K1'leger - (JUN 
_ PTB, (28 de abril de )~~3) MUNICtPIOS) Jefferson de AgUIar - PSD. _ Vllga cio Senhol pm~o(: P·errelr8 

WiJ .. m nonçalves '23 de ab."1) d( ~. R d 
Amaul'y Silva (23 de a-brU de 1963) Eleita em- 28 de marçO de 194)'2, 1963) _ PBO . lflCO ezen f' 123 4 63. - UUN. 

_ PTB. I Prorrogação: I Ruy CarneIro - PSD, /.26 "631 - PT~ 
VI'v'ldo "ma _ p-, t 15 d d N :'H1;ljeira dfl G<1ma - ?Ta. 

U',.&.o - a é e ezembro de 1963 0,.10 Lobãl,"l da SilveIra - .?SD a, C" h ~1 
Aloysio de Carval"'- _ noL, R 9 62 rrO!. flr~a, o - I'"""'H uv ~ .eq 7 4· aproVQào em 12 ü.e:\&~ LeIte N'eto r23 de abril de 19~3) I .v.em M Sá - PC 
Lino de Matali - PTN. zembro d.!! 1.9-62. ~ - PSD, Y ... :;uel Cout() '23 4 6J). l'SP. 
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S) Projeto de Emenda à COl1s-j· 
. titlHcão nq 6' 62 I 
I/HJJ\U":S'I,\ ",,,nA (!UA rRO O NtJ- I 

.l\i~!~() HE HEl·ltl::SE'::o-,;"A!'l'l'ES 
VOs I":S'ftlHOS E no O'~'l'lU'l'u i 
E"EJ!H~,'\I. ;0..'0 ~E~,UJOI \ 

Argemiro de Figueiredo - PTB Y) \Projeto de Emenda à Cons-
E\u'ico Rezende (23 4 63) _ O'DN 
Milton Campos _ UDN tituição n q 5/63 

. Dantel Krieger - lJDN (DISPOE S()RRE O .[l\/POSTO DE 
Jm~aphat Marinho - Sem LegeIàdG' VENDAS E CONSIGNAÇõES 

Bezerra Neto - l";B 
Etl.mundo LevJ -.. PTB 
Argerniro FigueiI .Jdo - PTB 
Melo Braga - PTB 
Euric<; Rezende 123.4 631 _ UDrt 
Aloysio de carvalho - UDN 
Afonso Arinos - ODN 

, , 

- a.~e l~ l~ 63 oelo Requer1mento, 
iC!U-ti~ ap.tJv<tQu elll J2 12 Ij~: 

_ 11 e 1.1 li 64 CeiO Requenmenw 
I, B3-tlJ :Jprvvadv em 16 12 ai. 

{;tlmp,El<ld.l em :t3 4 63, 

j'\] t'macos - l?atWóos 

Jt-f1er.~tJn d.e AguIar - PSD 
R J.." I;'<Hnelro - PSO 
LUQav da !:)11velra - fl,eiator 

P3D 
WiJ,xrn Gonçalves (23 4 (3) 

PSD 
Mêl1eze.s Plmemel _ PSD 
Mn'..un CampU.!:i -UUN 
HefloaJdv 'VleU9 - UDN 
J.)~ilphat .Marmhu - (23 4. 63) 

UlJN 
D::lnlel Rr!eger _ UDN 

• Euneu Rezende - t2;;J 4 63) - Vl~ 
ce-Pre,"'fÍl:Ilte _ UDN 
.,. Vil~il do Sel'l<idor Pinto F'errelre 

. (23 <; 03, - P~C3iClf'nte - P'I'B 
Nú~ut'lra dJ'! Gam~ - PTS 
B\ir':'o~ c<:I,va.bo _ ?TI:! 
Mem de Sá - PL 
Julio L.elt.e (2'3 4 6a) _ PR 

T) Pro ieto de Emenda à 
, tituiçâo "q 7/62 

Cons-

~RF."O(;(\ A m\JEN1M. CONS'I'l1'U
CIUN.'\t NU 4, QUE lNS'I'l'J'UIU o 
s~.:;rEi.\1(\ P,.\H.LAMfo:N'}'t\.lt lJE 
~O\'(~Hj\;O EU AR1 61 DA t'U:,,-!S
'J'l'f.II(.;"O Fr.:UEUi\L. UE 18 ~ 
SE'lEl\fBRO DE UNGI 

Elelt.a em 6 12 62. 

Prorru~ada : 
- al,e J{) 12. 63 pe!o ReQ'lerllnlnto 

'l9J·6~ aDruva~o em li 12 ti2~ 
- a:e 1:> 1:.1 64 pelo Requi:nmenUl 

1 149·63 aprovada em lU 12 63. 
CO!llp,e:.ada em :l3 4 63. 

Memoros - partídos 
J~ffer;:"un de AguIar _ PSD 
R'Jy CarneIro - PSD 
pe(il'O LudovlcO ...:. PSD 

AloysiO de Carvalho -' PL 

V) Projeto de Emenda à Cons
-tituição n9 2/63 

Des~gnada em 31.5 63 
P1:onogad.a a[,e 15.1l64 pelo Re

querimento numero 1,154·63. apro
vado em 10 12 63 

MemOl"os _ Partldos 

Josapl1at Marinho -~ Relat.or 
Sem Legenda_ . 

Auréllo Vianna - PTB 
Júl10 Leite - PR 

Jefferson d-e Aguiar ~- PS:o 
(DIREITO DE P~OPRIEDADE) Ruy CarneIro _ PSD 

DesIgnaoos em 23 4,63 Lobão da Sí1\'etra - PSD COMISSõES 
Prarro~ada: 'Wilson Gonçams - PSD PARLAMElN'I'ARES DE 
_ ate l(> 12.64 Del O Requerimento Menezes PlmemeJ - PSD 

LlÔl-63, a·provado em 10 12 63,' 'Lea .• Ne o - PSD J,NtllJEllITU 
Membros - ~artt<k)s Amaury Si1v~ - PT:S CRIAvAS DE A{)ôRDO CO;" O 

JeUerson de AguJat - ~SD Bezerra Net{) - PTB ART 53 OA CONS'lTfUU)AO E 
Ruy Cam€lro - PreSidente - .f'SD •.. vaga do Senador Humllerto O ART. 149, AUSEA A. 00 HE-
Lobão da Sil~eira - eSD Neder - PfB PTB Glj)lHNTO (Nl'ERNO. 
\Vilson GonçaJves - ?SD Argem1ro de FlguBlredo 
Menezes Plmentel - PSO EurIco Rezende - UDN . 1 i!I) Para apurar a ,aqulSlçli:O, 
Heribaldo Vieira - Vice~flres!aen- Miiton Campos - l1DN p·elo "ove'mo Federa' I, dos te _ PSD Damel Kr:eger _ ODN' \,A 

Ama!Jry SiJva _ PTB A,o\,s:o de Carvalho - PL aç:êrvos de concessionárias 
B NO! p'rB Josãphat Marinho - Se mLegende. 

ezerra .. .() - de serviços públicos e a 
..... Vaga do Senador Pin~o Fcr~ ... 
reira _ P'l'B importaçao de· chapas de 

SUvestl'e PeMe1 .. - p'ra Z) Proieto de Emenda à Cons- aço para a eia Siderúr-
A.rr.ur VlI'giJJO - PTN .• Q 6 /63 
EuricO Rezende 123 4 6:J1 _ UDN titu\çao n· gica Nacional, 
MDton campos - Relator - ODN tl~ELEG,IH.IL1UADE) Criada pela ReSOlução número 11 • 
João Agripino - UDN d 19' ~ d el "'enho Ne'son Josaphar MarinhO _ Sem Legenda. Designa,da em 2 10.63 e üõ assIna a p o ti I • 
AlOYslo de Carvalho _ PL pruTl"oO'a<.lO ate ltl l~ 64 oelo Re. Maculan e maIs 28 SenhOres Sena .. 

. I q'jenmel:;~ numero 1. 156~63. aprova ... dores lapresenwoa em ao dE: wall de , -- I do em 1012 ü;J j1963; 
W) Projeto de Emenda à Cons- lvlemD:'O.s _ Partidos I DeSi'?;oa<ia e:n 31 ~ de ma!? de· 196~ 

. .... o , Jefferson óe Aguiar _ PSD - • Prazo - 12.0 dlo:\S, a te 28 de se 
tltwçao n· ~/63 Ruy carneIro _ PSD Itemttt'Q de 1963. 

IDIS"'()I~ SOBHE A A.D,\llNIS'l'RA- W11sun GoncaJve.s - PSD prorrog3da: 
ÇAO OU UIS'fRITO FEDERA" E JQ5e. FellClanc - PSD _ Por mal:! 120 dl:l.S em 'ijirtude 
i\lATEIU:\ DA COMPETe!\t:tA Wal1redo G!..t[gel - PSD da aprovação do Req'Jenm.::nt.Q nu ... 
PRIV'ATn'A [)O SK"o;t\OOI. J06, ArgemlTCl de P:guelred~ -~PTB mero 656-63 do Senhot $enaaor JOãO 

Deslgna,da em '.! :; 63 
Prorrugada ate lfl 12 64 pelo Re

ql1enmento 1 152-63 aprovado em 10 
de dezembro de 1963 

Membros ....: partidos 
JefferSlln de AguJar - PSD 
Ruy C'<1-rneiro - PSD 
v.-;âo da SUvell'a - .PSD 
Wliwn GODcaJve.! - PSO 
~1eneze~ ?imentel - PSD 
LRlte- Neto - PSD 
Amaury Silva - P'I'B 

Bezerra Neto ~ ·?TB <\griplüo. Ool sessão de la de se- em ... 
Silve.st.re PencJes - PTS bro de I9fJ:3 121 horas), 
Edmundo LevJ - PTH _ 00: mals um ano em virt'Jde da 
Eunco Ref:ende - UDN ap!'ovação do Requerimento 'númet~ 
MIlton Car.1pos - UDN 1 173-63, do Senhor Eienador Leite 
Alovslo Ije Carvalho - UDN" Net,(], na sessão de 12 de dezembro 
Afomo Annos - (]DN ~ de 15'63 • 
Josaphal bjbrlnho - selll J:..E:g",nn$!' Membros _-- p.artidoQs 
Rau; Gluo:..'rtl - PSP \ 
José ulte - ?R 

Emenda 

Jeff~rSi)n de AgU1M - E'SD 
une N2Lo /Presldent.el - PSD 
NelSOn MacUla0 - PTB' 

... \laga do Senador pmto P'en ql"n -

.João Atl:ripmO 'Re:.aLOr"t 1 ~ UDN 
JOSaphat Mal'1nho - tieltl' Legenda 

Wl;,.,on Gonçalves 123 4.63) 
PSD , 

Benedito Valia dares - PSC 
Menezes Plmentel _ PSD . 
Mll t,on oampos - UDN 
BeTltlaldo Vieira - UDN 
Eunco Rezende 423 4 63) -
Damel Krle2er _ UDN 

Bezerra Neto - ?TB \ Z-1 Projeto de 

- pTB COl1stituicão n 9 7/63 
- .. V'aga d<J Senador Eduardo ca-

J

, " ,. ~ t .. 

'talão \ Vlce-Presldente) _ f'TB fTRA,"\\SH·.Rl.: N('lA PARA A RE-
Vaga do senador Eduardo As.. SERVA UO I\UU'fAR VA AI'IV'\' 

s~ar _ PTB QUE SE Ct\i'iDIDATAR A CARGO 
Eurico Rezende _ Prp' 1::lte _ ELET(VOI. 
Mnt~p: Campos - UDN DeSignada em 2.10-63 

Para apurar fatos aponta
dos da tribuna do Senado 
e outros-, relacionados com 
irregularidades graves e 
corrupção no Departamen, . 
to de Correios e T elégrafo$ UDN D~nle~ Krleger - UDN PrOl'fogà.,dL até 15.12 64 pelo Re-

A1o\'!do de Ca.rvalho - PL querlnlenta :lnmero 1 156-63 aprova-' 
Joã-o Agripino 23 4 63) - UDN 
Amaul'V Sílva (23'~ 63t - PTs 
N()~'Je-ú-a da Gama _ PTB 
BRrrlX'- C~ll'vaJho _ PTB 
Mem de Sã: - PL 
Ram Glubertj - PSP 

U) Projeto de Emenda à Cons-
, tituição nº 1/63 

(TRt1.B,\UfO OI': :\fULliEtlF.S e. 1\11'.:
NunES E TR.-\8AUlO E~1· iN
DUSTIUAS ISSALVHRES). 

De.s16nad~ em 234.63 

ProlTogada até 15 12 64 pe-1o Re
querunento 1. 150-63, aprova.do em 10 
de c!ezembro de 1963. ' 

Membros _ Partidos 
Jefferson de Aguiar - PSD 
Ruy Carneiro - PSD 
Lobão cU Sil velra - PSU 
Wilson GonçaIves _ Rela'Ol' 

I'SD . 
Menezes Pimentel - PSD 
Lelt. Neto _ PSD 
Amaur'Y SHva - PTB 
Bezert~ Neto - Vlce·Pre.side-nte 

PTB 
Vaga do Senador Plnto f'erreira _ P'I'B 

SUvestre Pêrlc!es _ PTB 

J053pha.t Marinho - ftela,toOl" do em 10 12 63 
Sem Legend.a Memuros _ partIdos 

X) ProjE10 de Emenda à cons
- tituição n9 4/63 
(CO~CEDE IMUSlUAOES AOS 

• VEREADORES. 

Oes!:~naàa em 20 5 63 
Prol' togaóa. at.é 15 12 64 nelo R.e~ 

~uertrr.~nto número 1 153 -63, aprova--i 
do em 10 12 63, 1 

Membros - Partidos 

Jefferson de Agu1ar - PSD 
Ruy Carneiro --o PSD 
Lobão da SiJvelr:'j - PSD 
Wilson Gonçalves - PSD 
Menezes Pimentel - PSO 
LeI". Neto _ PSD 
Amaury SUva - PTB 
Bf>zerra Neto - PTB 

• • • Vaga do Senador P1n to FeTre1r~ _ P'l'B 
Silvestre Pér!cles _, ?TB 
Malberto Sena _ PTB 
Eurico R.ezende (23 4 63) 
Milton Campos - UDN 
João AgripIno - UDN 
MOV.$lo de Carvalho - PL 
Josapbat ~1:6rlnho - Sem L'!.g~nda 

, 
I 

Jefferson de Ag'Jiar ..:.. fiSD 
Ruy carneiro _ PSD 
Wilsun Uonça,ves - PSD 
Jose FeJicwno - PSD 
Waifrê'ÓO Gurgel - PSD ' 
Ar~emlro de Plgue!r(ldo - PTB 

,.Bezerra Ne'o - PTB 
Silvestre ?eflcles _ PTS 
Edmundo l...Jev'.' - PTB 
Eurico Re1€'nd~ - ODN' 
Mi)t~ c~ m r.ca - UDN 
Aiovs.o df Carvalho _ PL 
Afonso Ar :005 - ODN 
Jo:s.:wl1at 1.1arjnho - sém ·Leg·md~ 
JÚ:io Le!~e - PR . 

; Z-2 Proieto de Emenda 
i . Constituição n~ 8/63 . 

fAUTO:\"OMtA DOS MUNIVIPiOS! 

esignaQ:1 p-m 22 10 63 
Prorrogada ate 15 12 64 pelo Re

querimento num€!"o 1.151-6::1. ap~o"''''
do em lQ 12 ti3 

Membl';")S - pa,rtldõs 
Jefferson de A~u:ar - eSf 
Ru:v CarnrH'O ~ PSD 
Wih,on Gonr;"1 r';"'e:, _ PST 
JO.3e f't'b;la!10 ~ PSD' 

criada pela ResQluGão número '32 
de 1963. as.';lDadp. oeio Senhor Jef .. 
ferson de AguIar e mais 3:1' Senhores 
Senadores ,apresentada .na sessão~d& 
31) de outubro de 19631. 

Prno _ até o fim da sessão legis .... 
la~lva de 1963. 

Prorrogação por 9U d18,s laté 15 de 
ma:oço de 1964\ em Virtude do Re ... 
qllNtmentC número 1 1 t:i3· 6:-f do Se
nhor Senador Wll.50n Gonçalves 
aprova{'lo na se3;,<,ão De 10 de dezem .. 
oro de 1953 I:H 30) . 
Designa~ão em 6 de dezembro de 

1963, 
Mt?rnoros /IU - Partidos 
Je.fferson de Agular - PSD I 

Leite Neto _ PSD 
At.'iÜo Pont·ana - PSD 
Wilson Gonçalves - Presidente 

PSD 
A:-tur' Vir'!i1lo - P'f'B 
Bezerra Neto ,8 II 63 - vtce~Pre 

:i~dent.e _ P'I'B 
;'IIlt'::o Bra!Za _ PTB 

< JDào A~ ... iplnO _ UIJ1"J 
Dl'lr.:eJ RrJeger - UD~ 
F."rr1co Rezende 123 1 !l:h _ l.TDN 
li 'lr~l!o VI4Inna - PSB 
-':;p"'rr1ano. A'Ixj)JÇJ' !."c:iQatlvo. 

PL~9 .J 'J?v' passo$ f)1r"!tRs 

Lobão' da S:l\'eira - pSD 
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ATA DA8-CO""ISS"~"-E" "8' .. " \CiVil. A~"~nt'~. por motivo justl!l- ';tro. na 6,,1. das Comissões do 8"1 
lU O cado os Senll01'e,s Senadores Fllinto! J1'3do Federal, reUllem-se os Srs. se. 

:':;':::';;':"'::;'=="'::"':'-'--';:";';-'"--.. Müller, DIX-Hwt Rosado, Silvestre -nadores Sl~l:>astiãa Archer, Leite Neto, 

Comissão de Economia Imldade:_ Nada mais bavendo a trataJ, Pérlc10es e Padre Calazans. E' dlS" \AutôfiI? Jucá, :Argemll'o de Flguetre ... 
~::!!~~=~'::7:':::-:~:::'::":' a reumao f 01 encerroda. as dezesseis \ pensada. a leltura da Ata- da reu~ do, Joao Agrlpmo, Lopes da Costa. e 

·Z~ REUNIAO. REALIZADA E:vr 2 DE horas e vmte mmutos, E, para cons- lllão antenor, a que fOI aprovada sem Aurelio Vianna, memJoroswescolhidos'l 
ABRIT.. DE 1ge4: i lar, eu, J, Ney PaS1;os Dantas, se 4

) restrição, Abelta a sessão, o Sen.hvt, para comporem (\ Coml.SS30 do Poli-~ 
" .. :cl'etâria, Javrel a presente ata, uma Pl'esirJente conDCQ.eu a palavra 60 jgono das Sêce.s, durante a presentl

j Às qumze, e tnn~a .horas do dlB I vez lidra e aprovada, será aEsina·tia Senhor Senador Leite Neto, Vice- Legislatw'a, a fim de in.stalare_nl os\ 
dois de abrl1 de nnl novecentos e pelo Senhor Presidente, Pr~idente, que agradeceu a SUa re .. 1 t.rabalhos e procederem a elelçao do, 
1>e~e~na e quatro, ~ ,Sal.a das C~4 eleição e solicitou a col~b()ração de I Presidente li Vice-Presidente do rere .... j 
mu;soes, so~ a Preslden?la do SI, todos os seus companheltos pal'a \) rido órgi(o té<:nlco. ~ 
8enadQl" LeIte Neto, Presldente. pre- C ' - d C t't' ~ bom andamento 10s trabalhos da Co· Assume a. Presidência dos traba_·, 
sentes 0.5 8:':5, Senadores Adolp~~ cm!ssao e ans I UlcaQ LL missão. A . seguIr, o Senhor Presi ... lhes, na forma do parágrafo 3Q, arti.' 
Franco, Ermll'.O d.e. Moraes, Ahho .furtfca dente passa a palavra ao Senhor Se-!íiO 81, do Regimento Int.erno. o Se ... 1 
Fontana. José Fel1clano, Lopes da REUNIAO, "'M 13 DE MARI'O nador Aar~o Steinbruch a fim de re .. nhor Sermdor Sebastião Al'cher, que ( 
Costa. reun.ç-.<;e a Comi.s.5âo de Eco- 1 'l- 1:.~ - Y latar o PrOl'eta de Lei da. Câmara deshma IV>ra, escrutinador da ele:!. ~ DE 1964 ~ ~. . 
nomi.a, , . t'- n9 136, de 191;3 lPrOjoêW de Lei n~ .. ção o l:1enhor Sena(lor João Agripi.-, 

Delx-am de compareceI, por mo 1 Instalação mero 769-B .. S3 _ na Casa de On w I no, i 
\10 justificada,.os Sro5, Senadores Me- M deíõcsseis horas do dia dezoito gero), ,que "ALtera o Pilrágrafo 4Q, Procedida a .e!eição, por ,escl'l!.t~n!o 
lo Braga e Mlguel Couto. do artlgo 19, da Lei n'? 3,858. de 23,:;ecreto, e verlflC8,da FI cOlUCldênCl(lj' de março; de mil novecento:i e se~· Ú 

E' dispensada a leitura da Gole. da senta 'e' Q,uatro, D« Sala da Comissão de ~ezembro de, 1960. que cri~ a Unj,. I do número de votantel;' com o n me-
reunião anterior, e, em seguida apro- dê Constituição e Justiça, presentes ve!,"SJdadJ. de JtUlZ de Fi~~' ~m,~s Ge-I 1'0 de f S~breca~~s. encont:9;ilS es~!\ 
voada, .os Senhores Senadores MIlton Cam ... ralS ~ a ou ra,<; prov enClas ; ~m urna: Cn apma o o segum.e r .. ; 

Do projeto constante da pauta, é po.s Jefferson de Agule.r, Wllson parec.! pelo. aprovação _ do pIO]eto. tado, 
teiatddo o seguinte:. Gonçalves Bezerra Neto, Aloysio de conclUldooPela. apresentaçao d~ eme~-I PARA PRESIDEN'TE! 

Pelo senador Atílio Fontana~ ~0z:'.~ IcarvalhO,'JOSaPhat Marinho e os Se- da, de !l' 1 (,C~PC). Em d:scll.S.!;au j 
c~uindo pela audlência, do, Mmls~'" nhores Senadores Suplentes Menez~ e ',otaçao o "?1?Jeto a coml~sao con-j Seno dor Ruy Carneiro - í votoS. 
J'iO da Indústria e ComerclO. o PtO- Pimentel Leite Neto, J~e Feliciano clm· pela., aPlo~açao d? palecer CO!)] PARA VlCE.PR8S1DENTE: 
jelD de Lei do s-ena-do n!'? 4(), de I e Argemiro de Figueiredo, deixana.o a ~menda, po1 ~na.nll1l1dade.,_ Na,j~ I 
1952, que dispõe ~ôbre 6. revü;~o das Ide comparecer por motivo justifica .. roa1s haven?o a tIo.t~r, a reuma~, (11 Senf>dor Auréli~. Vianr:a _. Ô \'otoS',; 
concessões de privIlégioS de Jnven- do os Senhores Senad01·e.s Antõnlo en.celTada. a.s d,,,,zes.selS hora.s e 'lUte Senador AntônlO Juca - 1 voto. 
~õ~s e reglstro de marcas. eS.:€Ib:tr IBalbitlO, Ruy Carneiro, Edmundo, Le .. ~~~05Da~t~rua ~~~~!::;i~U\;~e.r:-r~'~ 11 Del~a de assumir a P~e$idência.,' 
te nOI'fias para a remes~a. de. roJ a •. vy, Arthul' Virgillo e Aromo Armos, presente ata ' ue 'uma ;ez lid 1 e para ~I QUru foi eleito, o E~nh()r Se· 
ttes" e dá outras proVidenc1as. reune·~e 6. Com1').<,ão de Constituição a:provatla, se;'ti, ~.ssinada pelo Sen~ur: nador Ruy Carneiro: qu.!:!, oi? c01Ilpa .... 

Em discu~ão e votação é o pa~ e JUSt.lça, Presidente reCEU, com caUSa JustlflCac.,a. I 

tecer aprovado, por unânimídoade, Da acãrdo com o ai·t. 81, parágrafo' Nadl mais haver.ào que trale,r, en .. 
lPÓS as explanações da senador El:- 3'\ do Regtmento Interno, assume a Cl!rra-se a reunião, da qual, para. 
mil'lO de Moraes, em tôrno da mute- presidência u /denhor Senador Me- Ç.omissão do Polígooo d.as cun.sUlr, eu, Aracy O'R2illy de Souza .. 
ria, llezes Pimentel, qUe declara instala~ Sêcas Oflclol Legislativo, PL-8, la~·.ej a pre .. 

f'malizando, o Sr, Presidente con- dos Os trabalhos da. Com1.ssão, anun... sente ata. que, uma vez Lictn e apro-
vaca os Sn, Senadores para. uma dando Que, a fim de cumprir dispo.sl .. 1" REUNIAO, INSTALAÇAO E ELEt- l ~~d.:l, será n.~sinada pelo.'; Sroheres 
l'eunião extr-aordinâna, na p-lox;~a Uvo regimental, irá proceder, {Xlr es .. ÇAO, DA 2" SESSAO LEGISLATIVA :jen~~l(lres presentes,_ - A:=f, l Se .. 
terça~f-elm, dia sete do corrente, as crutínio secreto, a. eleição do Presi.. DA 51' LEGISLATURA. IvastlC'O Archer - Joao .4.un']JlIIo -

t . t h ,/lurcllo Vianna - LopeB da CO.\la -
Itumze e nn a oras. dente e do Viee-?residente. desígnan-~ deZOIto dins do mês de mal'\;(l' A1,IIÔlliO Jucá _ Arqemiro de Fignei. 

Nada mais havendo que tratar, en- do para escl'utinador o Senhor ::ie', d mil novecentOg e sessenta e q!W-' Tedo 
ten'a-se a reumão, lavrando eu, nador José ~liciallo, 
O'Rell1y de Souza, Secr-etánfl., a pre· Distribuidas as cédulas l..minomi. - _., - ---
<ente ata. que. urna vez aprovada. nois. e. colocadas em uma urma apro- SECRETARIA DO SENADO FEDERAL 
)E'rá as.smada pelo SI, Pl"esldente. IJ~;à~~a, ;:'::C::~:ID::::e resul- Atos do Diretor Geral 116~by~a,;: J~e :c~~god~or;;,~~"~~~~~ 
,Comissao de SerViço públic,9. Senador Milton campos - 9 votos O Diretor Geral deferiu os seguiu~ da: secretaua, 8S faltas rf'lat:n\s s() 

.L-I'v'll I senadOr Wil.:ion Gço;çalve.s - 1,'ato tes requerimentos' me.:> de marÇo de 196,4 ao.') ~p!:l":...ntes , I funei<már;o.s: 

aT
A DA 2q. REUNIAO, EX'fRAOR-j PARA VICE-PRESIDENTE DP-213-64. - de Ubaldo Gonçalves" - de Francisco Oonça!v€'l' rl.f' ... \rau-

Auxiliar de Portaria, PL-IQ, em Que! ja. Auxi1iar Lecris.lat:\'o, PL-:ü, nos 
DINÁRIA, REALlZADA NO DIA 2 I Senador Wilson Gonçálves - 9 vo- solicita salário-família em relação a dia~ 16'e 17: '" , 

DE ABRIL DE 19tH. I los. 

I 
seu filho MarcelQ, a partÍl" 'de feve· f _. de paulo MegueEm D,~!peCh. 

Alf.!'! dOis dias do mês de abril do Sênador Menezes pimentel - 1 voto reiro de 1964; ! CO;;.'i.ervador de DoclllUenlo..", PL-6. 
uno de mll novecentos e s(',si)enta e . DP~214-64 - de Elbe Cordejro- Au- no."; dias 10, 11 e 12 
'luaüo à.s qU!llze hOl'as e tl..'inta mi- O Senhor Senad?f Menez:oes Pl- xillar de Limpeza, PL-ll, em que 50-' __ de Avelat FOmeca C;f' Souza 

t • b a presidénc;e, do. Senhor mentel declara eleItos PresIdente e licita salârio família em l'ela"'a-o a' AU,',!l!ar de L,'mneo •. PL·ll, Il .... ~ di 'a: nu os, 80 • V' P s'denre respectivamente Os .,. .... ~ ".' .. sene.ctot Aloysio de Carvalho. Pre 4 lce- re 1 , '. ' seu filho Marcos, a partir de ja.neiro Il~ e 13; 
.idente, presentes os Senhale::; Sena- Se~ores Senadores MIl tO? Campos de 1984; I -_ de Elga Jagerfeld de Barros, 
lares Aarão Stelnbruch, Antonio Ju'" e WIlson Gonçalves Que agra~e<!€m ,ft DP428-64 _ de José Ro'.:lerto do' Oficial LegJ.Slati\'o, PL~8, nos d:a.s 12 
fá e Leite Neto, reune·.se, extraordl'" confiança com que fOram dlstmgUl- Amaral Furlan, Auxiliar-de Almoxa-! e '3' 
uàriamenre, na Sala elas Comissõe.s. dos. rife, PL-7, em que solicita contagem I ~:..- 'de Manoel Corrêa Fuso, Au'Xlllar 
S. Comlssão de Serviço Público Civ!l O Senhor Presidente, atendendo de tempo de serviço prestado ao Ins- de Limpeza, PL-ll, no dia 1~; 
t\usentes, pUl' mot.ivo justifioodo. os SUg-.?st8o do Senhor Senador Bezerra tituto Brasileiro do Café, num tGta11 - de Diva Falconi de Car\'91hl>. 
senhores Senad-ores l"Hinto Müller, Neto, marca as reuniões da Comis.. de 374 dias sàmente para efeit{J de Auxiliar Legislati\'o· PL-lO, no diJ, 
pix-Huit RQ"ado, Silvestre Péricles e são para às quartas-feiras, às dezes- aposentadoria. ! 13; 
pad,re Calazan,'5, E' dispensada a lei... seis horas. Concedeu férJa.s- regulament.ares re-i - de Victor Lobo, AuxiliaI de Por .. 
tura da Ata da reunião anterior, o Nada Mais havend.o a tratar, en... lativàs ao exercício de 1962 a Dtoniw I taria, PL-9. no dia 13; 
t,ue fOI aprovado sem restrição' Aber· cerra-se e. Ri:uniâo, do. qual eu, Ma .. sio Motta da Costa, MotoriSta, PL-IO, I - de Alexandre Marqu~ d", A~bu .. 
ta, a sessão, o Senhor Presidente ria Helena Bueno, Secl'etária, lavro a partir de 12 de março de 1964, I qHt'rque Mello, Auxiliar Le;:J:.-lutivo 
conCEdeu u pa.Iavra ao Senhor Se .. e. presente at.a que, aprovada, sera. Concedeu férias regulamental'es PL-10· 110 dia 16; 
nador Lcite Neto, Vice-Presidente, assinada pelo Senhor Pl'eside~te, - rel~tjvas ao ~xel:c~cio de 19\33, dos se-I - de yara Silva de, ~Iede:l'r,'3'. Oli .. 
que agradeceu a sua reeleição e so- Ass,) - Milton Campos - Menezes gUlntez funcJonal'lOS: c 81 Lt'glslatl\o, PL~8. no dia 26; 
licitou a colaboração de todos os Pimentel - Je/jerson de Aguiar- - _ OdeHo Alves, AuxUíar de Llm' - ,~e Sr1vi.a ~linD./: Mantovan,:t, 
,eus companheiros para o bom nn .. Wilson Gonçalves - Jose Felictano peza, PL-ll, a partir, ,de 30 de n13!'''''' IA3u.Xlliar Le;!lslatn'o PL-IO, no dia. 
dnmento dos trabalhos da Comissão. _ Josaphat Marinho _ Aloysio de . '.<v I 
A segulr, o Senhor Pre~idente, pas- Carvalho Filho - Bezerra Neto - de 1Sô4 (DP-224-64J, Abonou, ainda, as fa.lta,.; relaUvas .a. a palavra ao Senhor Sen-ador - Argemiro de Figueiredo - Fer·nando Alfredo Carneiro Pe· I 90 mês de fevere1ro de 1964, do.s se .. 
,/\al'ão, Steibruc~ a H:n d~ l'~!a.~r ATA DA 2\1- REUNIAO, EXTRAOa .. reira, Mecâniro. PL-7. a partir de 15 gulntes funcionãrios: ' 
(I Prol,eto de, leI da Ca.mal a n 136'1 DINARIA REALIZADA NO DIA 2 DE de marçO de 1964' (DP~236-64) j - Adolfo Peres, Taquígrafo de De .. 
Ile 196::1 lProJeto ~e Lel nO 769~B-63 lflARÇO DE 1964 _ Francisco Rodrigues SOares Pe~ <",[,,'3a5te.6'4' I:L~4, nas dias 4, ;:. e 6 (DE'. 
_ na Casa de Ol'lgem), que "Altera 
o parágrafo 49 do artig(l l0, da Lei AQS dois dias do mês de abril do reira, Taquigrafo. Revisor, PL~2, II - de Eenedito Ai.jn;o Souza de 
nO 3,858, de 23 de dezembro de 1950, 'ano de mil novecentos e sessenta e partir de 16 de março de 1964 (DP, .A..l'aújo, Auxiliar de PortarIa, PL.&I 
llLle cria a Univ-crsidade de Juiz de' quatro, às quinze hmRs e trinta mi.. 25::'646~lS0 Freitas Cavalcanti Auxt- no dia 27. 
F<ll'a, Mina.s Gera.is, e dá outras pro", nutos, sob a. . Presidência do Senhor xiliar LeO'islativo, PL-lO a partir de Concedeu a Ana A.J~'.lStd :qlas ,da. 
vidências, com parecer pela apr<p,ra", Senador Aloysio de. Carvalho, Pre.. 12 de ma"'rço de 1964;' - Cunha. Amazonas, OflCUtl Leg:slabvo. 
çáo do 'projeto, concluído pela apre.. sidente, presentes o.s Senhores Se- PL-6, 15 dias de licença para tra. .. 
i\entacão da emendo. de n9 1 (CS?C). nadares Aarão Steinbl'uch, Antonio _ Robf'1to veloso, Redator de I tamento de saúde, a 'partir de 9 de 
~m discussão e votação O projeto a. Jucã e Leite Neto, reúne-se, extraor .. Ana.is e Documentü <; parlamentare.= dezembrQ de 1963, (DP 4 64-64l. 
Comissão con~lui pela aprovação do dinàriamenoo, ne. Sala das \:om.is- PIr3, s. partir de 30 di'! março df> I Exar{)u o seguinte despacho no re ... 
parecer com a emenda, OOr unani .. sões, a Comissã.o ele Serviço .públlco 1964: quel"imento n>? DP, 413.,.63 de Luiz 



~A'~ Sábado 4 OIARIO 00 CONCRESSO NACIONAL (SeçãG 11) Abril de 1964· .= = ___ = "";';;'w ~..;.;;. _____ =~w. ~ __ .~ ___ M"";==';;_~ ____ "":;_';". .,.;.-;. ;;;,=;:;".,_._. __ 
,.. u. 

:Rins, Xavier. Motorista. PL-l(), em vs.. PL-S1 para. ter exercicio na Di- pesquLsado)" de Orçamento 
que solicita salário {runiUa em rela- retorja. as. T3quigt'afia. Bibliotecário Suhstltuto 
t;ão a seu tilho Fernando: - Fa{'.B o Secretaria. do.' senado Federal. em ~.rtadl.ltor Auxiliar 
;req\.1er!mento a prol-a do alegado". 2 de SiDril de 1984. - EVMld·ro ltlen- Atenàé:lte de Enferm,agem 

No r('querinlento n9 DF 486-6$, de des Vianna, DIl'e[eor Geral. Operadm de som Substituto 
'T __ ' =".ldo Peixoto T'~ul~a'Q de PORTA1UA N' '9 DE 3 DE ABRlL COnservador de Bomba D'Agua 
.. v>:>e .I.:I_U yll, , ~"l • ~~ j. I. - 1 ~ TelefoUlbta 
'P.eb~te.s. PL-3, em que SOliCIta r~~ DE .. 964 Opera.<!or de Telex 
rtltulção dos desco~~QS .Iet::OlhidQS ! O Diretor Geral no uso de Suas C07J..:,m'vaõor de Ar Condicionaeo 
pa:gamento de gratlflct\çao a que ~az atr~hU1çÕe.:3, resolve designar Eisa ROM Ascen.sort.'ita 
)US e~a:ou o eeonh.o~. :CL~tor GeUlr,OrigUes Oatauhêde, Auxiliar de Um- 'I'éc.'1ico el1l Ar Refrigerado 
<\ segum.e- despacho. Indefendo, por \.pezll, PL-U. para t~:r exerc1c.io na l;letriclsta suhstit":J.to 
f~1ta de amparo legal. Dê...se clên- Admm!.Stracão. ~ Bom4eiro Hidl'áullCO 
ca deste despacha ao intere..'SSado e I ~ .M:arceneiro Substituto . 
facuite-se ao mesmo vista dos dOM Secr~i9.11a do Senado Federal. em Foro 1'9,fo ' 
cun1fmtos. comprobatórios de tnfor-\ S de abri! de 1964. - E'/jondro Mt!n- ~to~adol' 
nU1.ção da Db'etorja do Pe.s.soal" , d0S Vtamta~ D~retor Ge;a!. .. . 

,I Jque- deverão comparecer dia 8, (quar-
DiretorIa. do Pes.so~L em 2 de 3,.')1'11 I Edital ta-feir::!.) às 8.30 horas da manhã no 

de 1964. _ Mana do Cantlo Rondem ----- . reclnto do plenário, munidos de ca~ 
.lUbeilo SatatV<l. Diretma d.o-?e..~oo.l Exame para pre('l~~himent.o de neta e.sferl)gr-&fica. <tinta azul) para 

_ \ funções espeC1S,lS criadas pela Resô· 9. l.'eallza<',ão de proya li qUe ',se refe~ 
PORTARIA N, 28 DE 2 DE AÍlRIL iução n' 38, de lSô3.Ó Edital pu.I)licado no D_C,N. de 17 

DE 1964 r' A Comi&ão E"ttamina,dora conIunica de ma.rç-e do aon:ente ano~ 
O Diretor Geral no ~~O de suas I aos interessarlos que prestaram exa.- 'Bl'Mnla.. 3' de março de 1964. 

e.tribuiçõe-s resolve designar EI[a Ja- mes no..OõJ, dias 1. 2 e _3 do cOl:r~nt.e. e Rubens Pinto Duarte. Presidente da 
&riJrle1d de Ban'OO OlfLl.:la Legls1a,ti·, ql)e exercem a.<i_ flUlçoe.s espe(.lle.~ (\.t: COIl1ifíSáo. 

Prova para Servente de _ 
Admjnjstracão 

F.~" públlco> para oonhecim..-.t" 
õoo. 1ntere....~adQS. qu.e· a. prova. pru'a, 
Servente de Administração será. rea
lizada no d1a '5 do C017ente (domin
go). às 9 horas. no Plenário do Se
nado Federal. 

Brasília, em 3 de abril de 19j34 , -
Hel'l'!ula.do Ruiz V~ Carneira, ?resi ... 
dente. . 

f'rQya de auxiliar de Secretaria 
Substituto 

Fa-co público, para. conhecl.l'w:mto 
das iontere.ssa{iOS, que a prova de' Da
tilografia paTa Auxiliar de Secretaria 
Substituto será realizada no di" 4 
do corrente' (sábado), à,q 9 hOfa3. na 
sala. da. Taquigrafia.' dG Senado Fe
deral. 

Brasília. em 3 de ah'Til de 1964. -
Herculano .Rui Va.i' carneiro, Prffi ... 
d~nte. 

• 

\ 
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CONGRESSO NACIONAL 
PRESlD~NC~ 

Q_PreSldente Qo :::ena® ~~.tah I).Os têrI110s do art •. 5Qo-L3.LwLQQna.- I 
"'lliUS~l'L..tl_Q.o_.~·t.:_ ~~, n ~.lV __ º!?;.. J:3.~~pD?-e~to __ OOlll1:l.fl!~V:q<la. as dJ18'$_Q...8tL~ 
9-9_Congr~sso Na.c:onal para, ~.tp. S~!:iõ~_coNüiií.us'~!"eau~~ ~$ dias 
~ _~ _~3 çls a.~rtl. 0.0 ano em curso· às .?l bon~.s e 30 w..il?qtos,.no ~l~n~l.2' 
.tJ...a. Câmura. .. !1o,l Deptlta.!l.oJ)~ eonheçer~m. dOs ~e.&U1nte:l_yeto$~ p .. r~,".!fl~ç~c~s~ 

1f _ Veto (total) ao Projeto ele Lei nl!· 31-59 no seno.do e nY 2.182-B 6() 
na Câmara. que estabelece pr1tw pu,ra. o provmento dos cargos públicos; 

?Il _ Veto (p,:m::ial) ao Pro.leto de< Lei uI) 2{)1~P·50 50 na Càtua~a • 
Uf) 38 52 no SeõlJ.do q\1e estatUl nOI'"muf,. c4t chl'elto flnancell'O para e.áoo
raçâo e Contról.e das o~~..ament.()s e balan.ços Oa UnJão, dos ~stiiao.~, ODlt 
Mun:clP1OS e' (1<) D!,stT!;;n lo"ed!Lra.J. 

Sl;'!llH'iO Fe<l€"Tal, 31 de' ma,rço de 1964 

~ MOURA ANDR,\D& 

/ SENADO . FEDERAL 
AIA OA 15~ SESSÃOilEM 4 DEl 

ABRIL DE 193 

(bfffiQlllillári-ªl 
PRESIDI'ONCIA. DO SI!. ~IOURA 

ANDIlADE, 

Âs U hora.,.;; e 30 minutos 
'kllUlUl-4e prl!Sent.w 0$ Sra. $eM 
nadores: 

Adalb"'·to Se!' ... 

050", p=~ 
Edinunlfo Levy, 

Arthur Vlrgillo. 
Zacho.rias de ASSwn~ão. 
oz..tenezes Pimentel .. 
Wi~ Gonçalves. 

Argelhuo de F!g:ueired1>. 

Ernlirio de MorM5. 
Rel'ibaldo Vieira. 
Aloys1o de CarvaL.1to. 
Josaphat Marinho. 
Jefferson de Ag'uist'. 
Eurico RE'?f'nde. 
Auréll-o Vianna,. 

Be-neditQ Vfdadares, 
Nogueira. da. Gamat. 
Moura AndI'a.de. 
Pedro Ludov1cO. 
Lopes da costa. 
Bezerra Neto. 
Amaury silva. 
Mem de Sã (23). 

o SR. P!tE§lDEt-TE; 
A lista de presença. nCllila O com

pa.rec!mento· de 23 Srs, senadores. 
Hswendo nÚIDe1'O regimental. declara 
aberta a. sessão, 

Vni ser lida a ata. 
O 9r. 2° Secretárto procede à 

eitttra da e,ta da.· sessão llnterlcf', 
que é apt'()wdâ. !eln d'ebates"'. 

O SI', 1 () Secret:.á.r1o- lê o ~ 
guinlie 

EXPEDIENTE 

Senador Auro- Mou-"'a Andr~de 
Senado Federal _ Brasília. _ DF. 

Tenho- tt honra de oo.umnicar a 
V. ~ e- a.o Sena<do, l.\ü forma. do Re A 

B-imento, que a..'!SUmi o- c:.rgo- de- 8e
cr~tári-o Segurança do Govêrno de 
'Misa9 Gerais. Saudações Atenciosas. 
- Mílton. Soares campos? Sr::n.ador 
:trinas Gera:fs. 

ciclo), Arthur Vírgilfo (Líder d!) 
PTB) e e0<;aphat Ma-rinha sOl'C;t.UJ1l 
urgência. nos tênnos do artigo 326, 
número 5 c~ -ptU'a, o projeto de Let' 
da. Câmara. súnlet'o 57, de 1963 (nú
mero 2.281> B' de 19'60. na Cüm"lra). 
qUe insUtul o. Conselho Fedenl e OlJ 
Con~elht)5 R.egionais de OrlMt,ol{)Júlt. 
e dá oU trns providências 

D1scussru 
O SR, PRESIDIlNT!!l; 2 

A Presidência. convOCOU O &Iplwe bireu:;.'$ã,o. em prImeiro turno, do 
do Sr. Senador M~lton Campos. Se- Projeto de Lei do- Senado númerQ 21l. 
nhor José de Faria Tavares. (ptt.U$Q) de 19&3 (do aut.orla do Senhor E~l~.a.. 

Presentes apenas oito Senbcr dOr Vasconcelos TO~'res). que auto-
nadores no plennrlo. vou levantar n l'iza.. o Poder Executivo, através db 
se~são. nos- têrmo .. , do art. 171. § 3?, "M1nfs.tét'Ío dn Sa.úde a instalar Ulll 
dr:> Regünento Interno. de.signanc1o .11os-pít..aJ cent1~al. no ID-uniclp~o ds 
,l)ara. ar. de segunda~feira. dia. 6. a. se- Duque de Caxilts, no Estado do Rio 
~uihte- de Ja.netro. pilra 'ltender a esea. ct .. 

ORDEM nO DIA 

votação 

1 SSttV.LÇQ . RADIOTElLEGruFICO 
DE MINAS GERAIS Votação, em turno ún1cõ.. do .Re

queti.mento número 57. de. l~, ~m - I que os Senhores Senadbres Ja!to 
_ Data 4QX'1ino (LIdpr d.:'! Mif'Dl'b), Wilson 

Gonçruvcs CL1der <lo PSD em exer-

1t,'l.[lIOaR,\Mo\ 

Dê Beio Ho'"izonte n Q 408 
3A.a4 H 2LlO. 

deJde e à~, viznha.t de São João de 
Merlti, Ni16.polli> e Nov:l, Iguaçu, ten ... 
do pa,recer-ts sob núme.l.'OS- 8-16, 847 • 
848, de 1953, d"" Comissões - de 
Consi:itulção e Justiça, pela tnjuridi .. 
cidade; - de Saúde, ta..vorâvel. e
de Fln-'tnça.s, peliL rejeição, 

Este f.ncert'ada a. sessão. 
a.evanta",çe Cf sessão ds 14 ho· 

ra~ e 50 mtnutos). 

• 

I 
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.COMiSSõES PEmIlANENTES. 

""'::SA 

Presidenlh - l'40U1"3. Andrade (PSD) 

VICe-Presidente -- ~jgueira da Gama t?TBJ 

lo? Secretário -< r:;"!narte Ma·riz (UDN) 
29 Secretario - Gilberto Marinho. (PbD) 
39 Secretário - Adalberto Sena '(PTB) 
4'1 Secretálio _ Cattete Pinheiro. (PTN) 
19- Suplente - Joaquim Praente (UDN)f 
2l? Suplente _. Guido Mondint (PSD) 
39 Suplente - vasconcellos Tõnes (PTB) 

REPRESENTACÃO PARTIDÁRIA 

.ARTIDO SOCIAL DEMOCRA't'ICQ lPSD) - 22. repres-entantes 

I 

I ·1 .. Jore GUiomard - Aca~, 
f L Lobão da Silveira - Pará 
m. Eugenio 138,.r.OS' - Ma,ranhãQ 

'4. Seb-astião Archer - Maranna'J 
'6. VltDrino Freire - Maranhão 
ti. Sigetcedo Pacheco - Piaui 

12. Antônio Ba1.blno - Bania. 
113. Jefferson de Aguiar -=- E. tiantz 
14. GilbeTto Marmho - Guana,bd.r.::. 
15. MOUla Andrade - São Paulo 
16. Atílio Fontana - santa Catarina 
17. Guido 1\1:ondl- R. G. Sul 

'1. Meneze~ PImentel - Ce,a: á 18. B=.uedito V~lledal'es - M. G~rl):is 

BLOCOS PARTIDÁRiÓS 
I-.UajOl'la 

PSD 22 Senr..dofeA 
1'TB 17. Senarlol'€s 

39 
.11- Mf-Ilor<a 

UDN Já Senadore.'J. 
"L 2 Senadores -

17 

In - Bloco Parlamenlar Ind.ependente 

P8P 2 Senaclore;o; ~ 

PTN 2 Senadores 
PSB 1 senador 
PR 1 senador 

.MTR 1 senadol' 
PI;C 1 senador 

Sem Lz...."'genda 2 Senadorea 

" lO Senadores' 
\ 8. Wilson Gonçalves - Cea.rá 
9. Walf-..:edo Gurge~ - RG, None 

10. Ruy CalDeiro ..;..- Paraíba 
)1. Le.te Neto _ sergipe 

lIDERANCAS 
19. FiJinto Müller - - Ma,to Groà.~O 
26. José FeliCl'ano - Goiás ) 

1 2~. Juscellno K-ubitEchek _ Galãs ' 
22. Pedro LudovicO - Goiás r ~~ BlOCOS 

.PARTIDO TRABALH1STA BRA6TElRO (P~B) - 17 representa"t •• 
\ 1. Adalberto Sena - Acre 
2. Qscal' PassQs - Acre 

10. pesZoa de Queiroz - Pernambuco 
11. José Ermirlo' - Pernambuco 

l:i1. Vivaldo Lima _ Amazonas 12. Silv€stte Pé. ieles - Alagoas 
13. Vazconcelos Tôrres _ R. de Ja-

nelro. 
1

4. Edmundo Levi - Amazonas 
ti.. Arthm Virgllio - Amazonas 
6. Antõn'o Jucá _ Cea,á 14. 

\ '1. Dix Eu.L Rosado - R.G. Nurtt 15, 
.« Argemiro de Flguei1'€<lo -- Parl:noa 116 . 

Q. B31TO" Carvalho - PerI1ambUC0 17. 

NelSon Maculan _ Pa.raná 
Amaury Silva - pa.raná 
Nogueira da Gama _ M. Ger"lts 
Bezerra Neto - Mato Gl'os"o:;o 

UNIÃO DEMOCRÁTICA NACIO:~AL 

1. Zacha"ja'- de As,:umpção - p,j,rá 
~, Joaqulll'l Parent.e - Piauí 
S. Jo~é CândIdo - :2iauí 
4. D nade Mariz - R.G. do Nor:e 
li. João Agripino - Paraib~ 

~ 6. Rui p.1tmeira _ Al~s'Cas 
7, Eur:oo Re%ende -- E, Sant.o 
8 .. AJonso Arinas - Guan:l.bar. 

<UDN) __ 15 representantes 

9. Padre Calaz.(ms - S. Paula 
1(1. Odolpho Franco - ParGná 
11. lriheu Bonjhausen -:- S. Catarjna 
12, Antônio 'Carlos - S. Catal"ina 
13. Daniel Krieger - R.' G. do Sul 
i4. Milton campos ~ ivIina.s Gerais 
15, Lopes da costa _ Mato Gross-o 

PARTIDO LIBERTADOR (PL) - 2 representantes 

1. }r.oyslO de Carvalho _ Bahia 2. Mero de Sá - R.G. 'do Sul 

flAR'1'ICO 1'RABALHISTA NACIONAL (P'!'N) - 2 represent9Jltts 

1. C!lttete Pi.nheit'O - Pará 2. Liun de Matos - S. l'alllo 

PARTIDO SOCIAL PROQRESSIS1'J\ (PSP) -:- 2 rep"esentan\eS 
1. Rat.l ~trOerti _ E. Santo 2.: Miguel Couto - R. de Janetro . 

PARTIDO SOCIAL BRASIf .... lilRO (PSB) '-. 1. representante 

1I"OVIMl'lNTO 

1. AurérJo Vianna - Guanalbara 

TRABALHISTA RENOVADOR (MTR) 1 represent6n.~ 

1. Aarão Stenbru('h - Rio de Janeiro 

PARTIDO REPUBLICANO (PR) - 1 representante 

PARTIDO 

1. Júlio Lelte - Sel'gipe 

DEMOCRATA CR:STAO (PDC) 

1. Arnon ,de Mralo - AIs.goas 

- . represntant~ ". 

Maiona 
Líder - Batro.c, Carvalho (PTB) 
lTwe Lideres: 

19 Vict-orino Freire (PSD) 
21} JOSé Feliciam.O (PSD) 

39 José Guiornar:d (PSD) 
49 Arthur Virgflio (PTB) 
5q Bet.erra Neto tPTB) 
69 Vasconcellos Torres (PT13) 

Mhiorta 

Líder - JoãC'l Agripino (UDN)' 

Vice~Lider~: '-' 

Dal).iel Kxieger ,(UDN) 

. Mem de Sá (PL) 

Rui Palmeira (UDN) 
/" 

.BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENr~ 
Líder: Lino de Matos (P'IUIf) 
Vice Lideres: " 

Jo.~nhat Marinho (sem !ep:emhl.\ 

.- Aurélio Vianna (PSB) 

11 - PARTIDOS 

PARTIDO SOCIAL DF.MOCRATlCO 
(I' S D ) . 

Líder: Filint(> Müller 

V~ce Lideres: 

Wilson Gonçalves 
SJigef'redó pácheco 
Walfredo Gurgel 

PARTIDO TRABALHISTA 
llR.AtllLEIRO <M'll). 

Lider: Arthur VlrlJ'iliO ~ 

Ylos-Lid ... es: 

PARTIDO. LISERTADOR (PLJ: 

Líder: Mero de Sá 
Více-Lider: AlOYSiO de Carvalho 

PARTIDO SOCIAL PROGRESSISTA 
(P S P) 

Lider: Miguel couto 
Vice-Líder~ Raul Giuoertl 

PARTIDO TRABALHISTA' 
.NACIONAL (PTN). 

Lider: Uno de Mabos 
Vice-Lí4er: Cattete pinheiro 

·111 - Partidos de um-só 
Representante . 

.MOVEMENTO TRABALHISTA 
l\ENOV AD<JR (MT!l.). .' 

Bezerra Neto 
Oscax Pa .. a& 
4ntônlo Jucã 

,. Representante: Aarão Steinbruch 

O PEMOCRATICA NAciõ~J\;t PARTIDODEMOCRA'1'A : CroSTA9 
(U DN). '. - ". (PDC). :</ 

Llder: Daniel Kríeg6l'.,. r ltepresentante: Amon de. Mello 

\ SE'~.1 LEGENiDA_ 

~~ JosaDhat Maripho - ."Bahia 2. Heribaldo Vieira 

ViC8-LitUres( f 1;'ARTIDO REPUBLICANO !PR.)] 
.. • l'lurleo Re.ende ,i ltepresentanle: Júlio Leite ' . 

""" Adolpho Fra.noo PARTIDO SOCIALISTA 
Sera:ipe , 

RESUMO 

partido Social Democrát-..co 
Partido Trabalhista. NaCional 

União Democrática Nacional 
. Partido Libertador 

Partido Trabalbista N-ácional 
Pal'tid'o SOCial. Progres5i~tu. 

partido Socialista. BrasileIro 
Partido Republicano 

Partido Democrata. Cristão 
,;u:o\'imento Tl'a,balhJsta ~novg.Jor 

(PSD> 
(:?TB) 
(UDN) 
(1'L) 
(PTN) 
(PSP) 
(1'8B) 
(PR) 
(PDC) 
artE) 

-

22 
17 
15 
a 
D 
a 
i 
); 
1 
1 

~. 

6t 
!li 

-' tO 

I
' 1i'adril CalazBJlS . Bj>.AJSTT.EIRO (PSB) 

'0 l<>pos da Costo i. ,ltf,Ptesentanle:. Aurélio .v~' 

íãRíCUL TURA 
f -'nte Senador J0s6 fl!'mfl'lo (PTB). 

Y"'-Presidente ~SenlIào!'. ~o Barros (PSDl. . ~ 

'''-.. 
~ Bar"", 
J()6é Felicíano 

• 

",QOW'OSI9AO 

Ji8aiort~ 

Supieritea 
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Suplentes 

1. Melo Braga J ooé Ermírio 
Dlx-Hu1t Itosado- 2. Argemlro de Figueiredo 

.,itul.u'cs Suplent.es 

Lopes da ':::osta 
Antônio Carlos 

IITh/or!a 

UDN 

1. Dü..niel Krieger 
2. JOão. Agripino 

Ti.tul~J"c!ll Suplentes 

B.c' .1... 

. JÚlIo Leite Raul Giuber~!. (PS?, . 

Secretário José Ney oant-as. 
R8UmÕC$ _ quintas.-feirns, M 10 botas. 

CONSTITUiÇÃO E JUSTI«A 

PreSlae.. i..e _ Milton Cam[!Os (UD!n 
Vic-e pre.sídcllte - Wilson OQnça,lvcs IPSD) 

COMPOSIÇãO 

Ma.ioria 

PSD 

Titula·res 

,Jefferson Cle Agula-l" 
Antônio Balbino 
Wilson GonçaLves 
Ruy Cal'Dei:'o 

< Suplcnte3 

1. Menezes Pimentel 
2". Leite Neto 
3. José l''eliciano 
4. l"illIlto M.uJilior 

PTB 
Edmundo Levi 
.Be7.erra Neoo 
Al'thur Virgilio 

L. Argemiro de F'tgueLredo 

Aloystll de Can'alho {PU 
Afonso Arinos 
Milt,Oll Can1poa 

2. Melo Braga 
3. Oscar· Passas 

M;~oria 

ODN 
1. Daniel Krieger 
Z. Jatioo AC11piln,o 
3. Eurico Rezende 

B 1' .. I. 

JOf:apha~ Ms.ri.nho (sem. legtnclal Aarão ,st.elnbrucn 

Sl'cretária; Maria Helena Bueno Brandão. 

RcunJóea qua:rtas-telras, à~ 16 horas 

DISTRITO FEDERAL 

rresiéiente _ Aureno 'Vianna (?.:5P) 
Vice-Pre.sldent~ _ Pedro LudoVÍOO <PSB)" 

COMI'OSlÇAO 

,MTR). 

Titulares Suplentes 

Pedro Ludovico 
l'~il1nto MiUlet 

Oscar p~}:·sos 

Edmundo Levl 

.Alr:t0l14 

!>SD 

1. José FeU(litl:oo 
2. Walfr.do Gurge! 

!'Ta 

1. Melo Braga. 
2. Ant.ônlQ Jtlcâ 

.MlttoriB 

BLL 

Aurélio Vianna (t'tSB) Lino de MaLtos (PTIO. 

secretá?'ia Julieta Ribei-ro dos Santos 

Reultiõc: _ quin~a& feiras, à.b 16 horas 

Leite Neto 
Attil1-O F-ontanD, 
Jo..'Ú1 Felicl!lOO 

ECONOMIA 

r-residente - [,eite Ntdo (PSD) 

Vice~pr_csidente - José Ermirio (PTB) 

J\1alorla 

?SD 
SUPl.nt .. 

!. Jefferson de Aguiar 
2. stgefr~d() Pacheco-
3'. Sebastlõ.o Archer 

Jmé El'mírío 
Melo E-l"aga 

Adolpho FmnOll 
Lopes dA. COsta 
rrineu BOl'nhausen 

"TB 
1. Bt"zel'ra Neto 
2. Osca.r Pass'Os 

Minoria 

UDN 

.l. José Când:-do 
2, Zacharlrs de Assmnpção 
3. Melll d-i! S1. IPL) . 

B ?I. 
t-liguel Couto IPSP) Aurélio Vianna (PSS) 

Secrc.;át'ia. - A.ra,cy O'Re.i:ly 
Reuniões - Qtunt .... ·!elrgS, às 15.30 

EDUCAÇÃO E CUL TUR~ 

presiden~e _~ Menezes Pimeütel IPSD) 

Vice·presid.ente - Padr~ Calaza.ns (P'I"B). 

Titwa.l'es 
Menezes Pimentel 
Walfredo GIlJ'g',el 

Pessoa de QlleiTOt 
Antônio Jucá 

padre Caiaza,n., 
Mem de Sã (Pl~) 

I:'OMPQ.SIÇAO 

Mal0na 

PSD 

Suplcnte3 
1 Benediç1.O Va!lnda.! e8 
2. Slgefl'ej;} pa{'tlcCQ 

l'TB 
1. EdmunQ{) Lc\'l 
2. Vivald-ü L~na' 

Mtnona 

LlDN 
1. Afou~-o Al'ínOõ 
2. MiH.<>n l:afiV0S 

B e.!. 
(Sem legenck1.) Lino d·e Ma.tt(J~· (Pl'N) 

Se::: ána _ V~ra A.v&l'::.-nga M"'lr'a 
Reunii)es - QlJElrW~fell"Il&. as 16 nOf?.s 

President.e - Argem1ro ele Flg'Je~l'edo ) flTB) 

Vtce-presidente - Da.niel Kr,e~t:l' \'UlJN) 

Tttula;es 
Victorino Freire 
Lobão da SiJveira 
Sigefrcdo Pacheco 
Wilson G{)llçalves 
Leite Neto 

COMPOSlyt\Q 

MaUrrta 

PSD 
cluplent'e!$ 

1. t\ t-t!1io F'on ,ana 
2. J"':se Gu!omarct 
3. EuóêJliO Barril.'; 
4. Menezes Plnlen~ 
5 pedru Ludoncu 

PTB 
Atgcmh'o do Flguclreõo 
Bezerra Neto 

1. JOêé Ermirlo 
2. Edm'llldo u·vi 
3, !'.!eIIJ &Ctt"a pessoa de Queiroz 

Antonio Jucá 

Vanlel Kneger 
Irineu Bornhaus.en 
Eutico Rezendo 

Meh1 de Sá. 
Pr. 

4. O 300r Pllt .. ':;Q3 

t, Mttlon C~mprJe! 
2 Jolio Agnn'.no 
3· Adoipho Fra.nco /' 

Alüyslv de C!'\r\'üihD 

" P.l. 
Llno de Mattos (PTN) 1. Julio Leite I?R) 
Aurélio VIanna (PSB) 2. J0S3.pht<.t Marinho (8. \egen.da)~ 

SecretArirt Cid BrUgger 
Reuniões _ Qu:utas~fell'as 

LEGISLAÇÃO SOCl":L. 
prcsldént.e _ Vivaldo Lima (PTE) 

Vice~pT(isfdenla ~ WnUredo Gurgrl (PSD) 

'1'ltula;res 
Ruy Carneiro 
Walfredo GUl'gel 

A I.Ulio Fon t.a.nn 
EugêniO Barros 

COMPOSrçAO 

Maioria 

1:.oSD 
Suplente. 

1. Leite Neto 
2. Jc·sé GuiÜffiürd 
:1. Si~efrcd) Pache«:t 
4. LI,bão da Silvetra. 
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Vivald() L'm:\ 
Antõn10 JUCa 

EUl'ic<jJ Reze·r..'le 
\...'1 ômo Canos 

PI'B 
1. Edl11undo Lel'i 
2. pe~-::óa de Queiroz 

Minona 

UDN 

1. Lcpes da Co..<::tt. 
2. Z3charias de ASS;]nc~" 

B.P.L 
AW'él:O Vianna (PSB-) Aárão steinbtuch iMTR). 

secretárIa -' Vera AlvRt'engâ Mafra 
Reuniões _. Terço.s-teira.<;, àS 15 horas 

POLlGONO DAS SÊCAS 

Presidente _I, RuI Carneiro. fPSD) 
Vice-presidente _" Auré111 Vianna {PSB) 
\ I ~ 

T:t1l1a-res 
Ruy Cnl'Tlf'irJ 
fj!;!j:'Hlstit.o Arçt,e: 

Dix-Huit. Rosado 
Al'g'2nüro de f';i!,uenedQ 

30&0 A';Típino 
JOke Câ11'ct:oo 

• • 

COMPOSrçAO 

Matorla 

pSD 

PI'B 

Supleutes 
1, Sigef!'edo Pacheco 
2. Lelte Neto 

1. Antón'oO Jucá. 
.2, José Ernllrio 

,YinoNa 

UDN 
1. Lopes da costa 
2. AntóulO carlos 

B.P.L 
jUlio Leite (PR) 

Secretária - Aracy O'Reilly 
Reuniões - Qual'tas-feira.~, M 16 horas 

REDAÇÃO 

Presidente _ Dix-HUlt R.osado (PTB)~ 
Vice-preSIdente _ Antonio Ca1'l{}s,,- \UDN:) 

Tit'11aJ'e~ 

Walfrfdn G!J:gel 
srbadlr.ü <\J'che.r 

Di,,-Hu:t Ro.<:ado 

Antônio CaJ'lQ.'3 

C!OMPosrçAO 

Malo1'1a 

PSD 
Suplente! 

l. Lobão da Silveira. 

) 
2. José f'eUc1au9' 

PTB 

Edmundo LeVl 

MinOria 

UDN. 

Eurico Rezende 

B.P L 

\ 
~ 

. 

Josaphat Marinho (Sem leDtmdaJ 
Secre~ár!a. - Sarah Abrahão 

RELACõESEXTERIORES 

t'r€"f',lt:1~nte _ 
.vice -,Pre"idf!n tf' 

BenedIto Vallndares (PSD) 
- .Pe,'isoa de Queiroz (PTE) 

'rHulares 

Benedicto V':l.Undares 
,F1linto Müué 
_Menezes Pi nentel 
José Guiam.," 

r Pessoa Oe Queiroz 

i Vivaldo Lima 
O.scar Passos 

C Antônio Car]c_5 
J0-3é Cândido 
RUi paimeira 

, 
I ' 

cO~rpOSlçÀ(\ 

Suplent.es 

,lI-1ai~ri<i 
PSD 

l'TF 

UDN 

1. Ruy L;arneÍro 
2, Leite Neto 
2. Victorino Frein 
4. IVU,on Gouçalves 

J.. Antôq.lO Jucá 

2;. A"rgemiDo de F1guelTedA 

3', M.elo Braga 

1, padre calazanr. 
3, João Agripino 
3. Mem de Sá (PIo): 

" 

~ D I. 

Aar::'o Steincruch IMTR) Lino de MilHos tPTN) 

Secretário _ João Bati:;{a Cat'~ejon Branco. 

ReuniôCs -- qulnta.s. feiras .. is 16 ljora~_ 

SAüDE 

Pr'f'sidente _ Sigefl'edo ps:checo ,I 
, V;n- U ....... ;.lF;n"te _ Jose Cândido 

Titulares 

Sigefredo Pacheco 
Pedro Ludovico 

D!J,:-Huit Rosado. 

J015é Cândido 

Raul Giuberti (PSP) 

COMPOSIÇAO. 

~Iaiorlt 

l'SD 

Suplentes 

1. Walfre<'o Gurgel 
2, Eugênio Bail'l'OS 

PTB 
Antôhio Jucá. 

Linortr 

UDN 

Lopes da. Coma. 

!3PI. 

:Yllgu~l Co.d,() (PSP) 

Secretário 

ReUniões 

Eduardo Ruí Ba1'bcsa. 

quintas feiras, às 15 horas 

.sEQURANÇA NACIONAL. 

PrEsidente _ Zachall'ias 
ViCe-Pl'esidenf,e _. José 

José Guiomal'd 
Vict.orin0 Freire 

Silvestre" Pél'icle::o ~ 
Oual' PassoS! 

, 

Irmeu BornhAusen 
Zacharias de AssumPCl:I:t:; 

de Assumpção (UDN'l 
GuioJl}arà (PSD) 

COM}'OSJÇAO 

Suplerlt ...... 

Afai oria 

.PSD 

1. Rliy C3rneiro 
2. Attílio Fonta~ 

M'B 

1. José El'mírio 
2. Dix-Huit Rosauu 

Minoria 

, UDN 
L Adolpho Franco 
2. Eurico Rezende 

Raul CHub"ti (PSPl 

Secretário Alexandre Pfaende. 
~urell0 Vianna 

" 
.Renní6es quin~ teizas, às 17 horas • 

SERViÇO PúBLICO CIVIl' 

Presidt:nte _ Aloysio de Cl\lvaJho {PL) 
Vice-.Prp~,,;id ... nte ....:.... LeJto Neto (PSD) 

Titulail'e3 

Leite Neto 
F1línto , Mün~1" 

Di.x-~{uit Rosado 
Silvestre Péricle.9 

Aloysio de 'Carvalho 

AarAo Sieinbruch . <MTRl: 

COMPOSIÇAO 

,Maiorta 

;P~D 

t 1. Victorino FrEire 
2. Sigefredo Pacheco 

PTB 
1. Melo Braga 
g. Anlôni<> Jucill , 

Minoria 

1JDN 

Antônio Carlo.! 

I'L 
j\fem de S~ 

B.P.I. 

:Mlguel Coui<> (PSP>: 
secretário - José Ney DII!ltas. 
.Reun1ões ...,... tercaa-fe1r:uz, àc 15 hnr,u .. 

, 

.. 

, i 
'. 
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TRANSPORTES. COMUN1CACõES E (')BRAS PúBLlCAli 

Titulares 

.r...w;:rênio Barros 
Wi1.son Gonça.lves 

Beze:Ta N'ttO 

_rsUe1 Couto (PSP) 

COM.POSIÇAO 

)!.airilS 

PSD 

Eupl-entes 

1. Jefferson Qe agUlar 
2. José Guiomard 

P'fB 

Melo Braga 

.11 noria 

UDN 

lrineu Bornhausen 

B P,T. 

Raul Giuberti (P,S~) 

S?cretár1o - Alexandre Pfaendel' 

ReulItõel _ quartas-feirS6
1 

à,s 16 hor'ai!l. 

" 

COMISSõES ESPECIAIS 
1\) Para Revisão do Projeto que C) 

<lefil1e e regula a PROTE
CÃO AO DIREITO DO AU
TOR . 

Para o estudo dos efeitos 
da INFLAÇÃO E DA POLITI
CA TRIBUTÁRIA E CAlv:81AL 
SOBRE AS EMPRltSAS PRI
VADAS 

E) Para efetuar o levantamen-I H) Para o estudo das Me,,"a
to da PRODUÇÃO MINERAL I gens do Poder Executivo re-
DO PAIS e estudar os meios ferentes à REFORMA AO-
capazes de possibilitar a MINI:3TRATIVA 
sua industrialização Crl(l<1a pDr .lDlClatlva da Càmo;o 

Criada em t:lrtu.de do RequerHnen~' doo Deputados aprovada peJO ~eIHid(,. 
to niof 665-63. do Sr, Senadolr. rui: em 1 12 1363, 
Ermirl0. aprovado na sessão de U Qt' Membros 08) PartidOf 
setembro de 1963. s:n&dOl'es: 

Desig-n8da em 19 de setembro Cle' 
1963, 

Pro:rogada em virtude do 'aeque
rlmento nY l,159~63. do Sr_. Send.áOr 
Milton Campos, sp.rovado na se.s.sáo 
de 10 de dezembro de 1963, 

Wilson Gonçalves - PSD. 
Leite Neto - PSD. 
Slgetredo Pacheco - PoSD, 
Argemito "de Figueiredo _ era 
Edmllnc!o Levl - PT'B 
Adolprnl Franco - UDN 
João A!Irlpll1Q - UDN. Membros (9) - PattJd08 

José Fe!jclaDO _ PSD. 
Atti110 Fontana - PSD, 

j .oI\urélJo Vianna _ PSB 

Eugên10 Barros - PSD. 
JoSé Ermirio tRelator) -
Bezerra Neto _ PTB. 
Melo Braga - PTB_ 
Lopes da Costa - UDN. 

pTa. 

Milton 
Ui.>N. 

Campos (P~esidente) 

Júlio LeJt~ IVlcePI,) - PRo 

Secretá.rIo: Auxlllar Leg1s!lltJV(l 
PL-10 All~xandfl:' Marques de Alou~ 
Qllerque Metio, 

Reuniões; j!ls tejrat:: à.s 16 horas, 

JosnphSt Marinho - Sem leg:f'flda., 
Deputados: 

Gustav~) Capanema (PresJdente) -
PSD 

fl,derbaJ Jurema - PSD. 

Laerte Vie:'\'a - UDN ISllb::..t.I~ujdo 
pelo eputado Arnaldo Noguel'B'.! 

aeirol Dias - ODN., 

Doutel de Andrade ~ PT't. 

Arnaldo Cerdeira _ p::,p. 

Juarez Távora _ puC 

Ewald() Pinto _ MT~. 

Criada em virtude do Requerimento 
11:' 480-62 do Sr. Senador !o,.U1OOD 
Camp06, aprovado em ~O de jane1rc. 
de 1962, 

DesIgnada em 22 de DOvmbI'O de 
1962, 

CrlB.da em virt,ude do Jiegutrime-n-
to n'" 531·63 do Sr. Senador Gouvee. F) 
Vieira. aprovado na sessão de 2 de 
agOsto de 1963. 

Para estudar a situação dos 
TRANSPORTES MARITI. 
MOS E FERROVIÁRIOS 

COMISSõES ESI'BCIAIE 
PARA O ESTUOO UE 
PROJETOS DE EMEN· 
DAS A CONSTITlJ ICÃC Prorrogada até 15 de dezembro de 

:1.963 em vlrtuOO do Requerimento DQ. 
m.ero 793-62, aprovado em 12 de de
zemlJro de 1962. 

C<Jmpletada em .. de ,aneirO de 
1961. com a designação do~ SenOtJres 
Senadores VasconcelOs Torres e 
J:;d.nlUndo L'eVl. 

Prorrogada até 15 de dezembro õe 
1964 em vlrtude etc) Requerunent<: nú. 
m.ero 1 198·63, do Sr, Senador Mel".e-
2:es Pllnentel ap:,ovado em 15 J.e CIO-I 
membro de 1963. 

Membros 1'i) - PartidO/ol 

Gllberto MarInho - PSD. 
l\lenez~ Pimentel - PSD. 
Berlbaldo VieIT8 - lJDN 
Milton C.mp"" - UDN, 
Vasconcelos Torres _ PTB. 
Edmundo Len _ PTB ... 
JlJoysl0 de Carvalho - PL 

S) Para estudar a situação da 
CASA DA MOEDA 

Criada em viJ'tude do ReQuer1men. 
to n9 561-63, do 8r, SenadOr JeUer
eon de Agula"r, aprovado em H de 
flgll8to de 1963. D .. isnada em 28 d. 
~Ost<> de 1963. 

Pro1'l'og.da até 14 de março de 1964 
'(90 clla" ) em virtude do Requerlmen. 
to namero L 160-63. do Sr, Senador 
-1efferson de Aguiar, aprovado' em 10 
ele dezembro de 1963. 

Membros 17) - Partld"" , 

Jefferson de Agufa.r (Pres1dentA 
PSD. 

Designada em 8 d. agOSlc de 1003, 

Prol'l'Dg'ada em virTUde 00 ReqUer!. 
mento D' 1.161, de 1963 do SenllOl 
Senador Atti110 Fontana. apNVa.1o 
em la -de dezembro de 1963. 

Membros 15) 

AttOio F'ontana 
PSD. 

José 
PSD, 

F'elIciano 

- Pa.rtldos 
- . Pre.sJdente 

- (Vice-Pr.) 

JOSé El'mlrl0 - Relat{)f - PT'B. 

Adolpho Franco - UDN. 

Aurélio Vianna _ PSD. 

, Se<>retárla: Oficial LegislaI!>", 
Pl.r3, Julieta EUbelro does saatot. 

'D) Para estudo das causas que 
dificultam a PRODUÇAO 
AGRO PECUÁRIA e suas re
percussões negativas na ex
p~tçiio 

CriMS _ em virtude do RequerUnm
to n' 569-63, do Sr, Senador JOSé 
Ermlrlo. aprovado na .e&sAo lIe 2i) de 
agô>t<> de 1963. ' 

Designada em 22 de agOSto de 19~. 

Prorrogada por 1 ano. em vlrtud. 
do Requerimento nO L 191-63 do ~ 
Ilhar Senador SJge!redo pacbeco, 
aprovado em 15 de dezembro df! 
1963. 

MembrOoS 15) _ Partldoo 

JOoSé FeJlcla.no _ PSD. 

Sige!redo Pacheco (VlcePr. r 'wiJ.son oonÇalv .. _ PSD. 

Arlbur VlrgllJo - Pl'B, 
Edmundo LeVl - PTB. 

Adolpllo Franco ~ UDN, 

I
PSD. 

JOsé Ermlrlo (PresIdente) - Pl'll, 
Lop.. d. Oo.sta - UDN, 

EurIco Rezende 1V1cePresldente) _ 
,tlDN. 

Josaphat Marinho - S/legenlla, 

Secretãrto: Otlclol LegIslativo, 
,_~6, J. B. CasteJOD Branco, 

AuréUo Vianna /Relator) - PSD. 
Seorett\.r!o: AUXlllar LegislaUve, 

PL-10, Alexandre Marques de Albu
querque Mello. 

Reun16e,,: 2$: • ."Ii tell'u àS 14 
horai. 

Criada em vIrtude do Requeral:l:en~ 
to D9 '152"63. do Sr, Senador Jl.Xóé 
Ermirlo, aprovado na sessão de 13 4e I) 
novembro de 1963, 

Projeto de Emenda à C~ns, 
tituição Ilq V61 

Oe.s(gnada em 13 de novem.bro ()e (QUE [JlSPOE SõnHE \'E~TD]EX. 
19S3. \ TO; 00& MM.;tSTItAIJOSI 

Prorrogada até 15 de dez.embra de 
1964, em vl.rtude do Requerlme.Dtc 
n' I 162·63, do Sr, Senador JOllt 
~jte. aprovado em la de dezeOlO:"(o 
de 1962. 

Membros 15) - Part1d~ 

AttOio Fontana - PSD. 

Sigetr(::do pacheco _ PSD. 

JOoSé Ermtrlo _ P'I'B, 

Itineu Bornha usen _ UDS. 

J((IJo Leite - PR. 
Secretârio: Auxiliar Legjslatl~ 

PL-10, Alexandre M, de A, MeiJo. 

C) 

----
Para o E'studo da situação 
do CENTRO TÉCNICO DE 
AERONÁUTICA E DA ESCO
LA DE ENGENHARIA DE 
AERONÁUTICA, DE S JO
SÉ 00'5 CAMPOS 

Ot1ada em virtude do Requerimen. 
to n9 768-63. do Sr, SenadO! ;>ad't 
Oa1azans, aprovado na seS3ão de 13 
de novembro de 1963. 

Designada em 13 de novembro de 
1963. 

Prorrogada até 15 de dezembro <it 
1964 em virtude 00 RequerJmenta J'\tl .. 
mero 1,158~63, do Sr, Senador Abt.o .. 
n10 J1leà, aprovado em 10 de .jeZAm. 
bro de 1963. 

Membros (6) _ Partldo.s 
José Feliclano - PSD. 
Ruy C&l'llelro - PSD. 
Ant-ônlo Jucá _ PTB. 

Padre Cala .. "" _ UDN, 

Jo."aphat Marinho - SJlezenda. 
~ 

Eleita em 27 de 1unhO de 1961 

Pronugada: 

- ate 15 de dezembro de ~9ti2 Df'!t1 
Requenmento 60Ll 61 np, em 14 d~ 
dezembro de 19tH, 

- até 15 de dezembro de 1963 .orlo 
R.equei'lInento '17!;}-ô:.!, apr, em 12 De 
~embr{j de 1962, 

- até 15 de dezembro de 1964 ot'lo 
Requer~ment(l 1 .136- 6:t Bpr. em 16 ue 
dezembro de 1963, 

Completada em 29 de ou tuba' de 
1962. U) de mruu de 1963 e 23 cte ",1))'11 
cie 196:1. 

Membros fl6) - Partidos 
Jefferson de Aguiar - PSD, 
Lobão da SL.lveíl's /23 .de abrJl de 

1963) ,_ PSD. 

Ruy Carneiro - PSD_ 

Benedicto valladares ..... PSD. 

Wllsf)D Gonçalves (23 de 8.b:ll de 
1963) - PSD. 

Dan~el Krtegel' - UDN. 
Lopes da COsta 129 de outubro d, 

1002) _ UDN, 

Milton Campos (Vlce~Pl'esldenU!) 

Her~baldo Vieira - UDN 

RUi PalmeiTa _ UDN. 

Silvestre Pérlcles 123 de abrU d. 
19(3) 

Bez~l'Ta Neto 123 de a.bril de !,U13l 
- P11l. 

AlolLSO Celso - !'TB. 
Nogueira da Gama _ !'TB. 

Barros C&rvalho _ PTB. 

AloySlo de Ca.rvalho (Pl'esldeutel: 
_ Pl~. 

Mem de Sê, - PL. 

... 

.-

--
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Abril de 1964 
• ---- ,. -,,-- - -=---..,...... 

J) Projeto de Emenda à cana-I'L) Projeto de Emenda à con.s-I '-.~ 15 da dezembro de lBú4. p.io, .M.énez.,. Pimentel - PSD. . 

, I ., : ' l: dezembrO de 1963. Heri\)Q.1(lo V"ielrn Vice-presIdente _ 
. tituição n9 7/61 • : tituieão n9 9/61 Req. 1.143-6a, aprovado em ~~ de! Milton Campos - UDN. . 

(QUI" DlSPOE SOORIl .\S MATE- :IQUE MODlFICII O REGIME DE' C<>mpletada em 29 aa OutUI)"o o. UDN 
" Rll\S DA COMPET€N<..:lA l'lUVA-" blSCRlr.IlNAÇAO 1).<\S RENDA!:;) 119~2 ,23 rJe atlril de 1~3 e Z2 ~e ju~ Enfleo Rezende 123 de abri Ide 

TIVA DO SENADO, INCLUiNDO' . . • lho de 1963. 19G31 - ReJatol' - ODN. 
AS DE PROPOR A li:XONER.4.ÇAO . EleIta em 20 de novembro 'Qe 1301.\1 MembfOO _ P<:lrtidos ;,S~I .. est-re Perlcles 123 d~a.brll à,s 
DOS CHEFES DE l\US8AO D1- PratrogaCln.: -. 11163, - Pres!riente _ !?'ns, 
}'LOMATIC'A PEB.t\lA..'tICNTE li.: " _ Jefferson de AguIar' -- POSO. Noguelra da Gama ..... pTB. 
APRO\7AR O ESTABl!.'LECUIEl'N· ,- ate 115 de dezembrO de 1962_ N!'W l' • ~ i. 'I :aar~os Carvalho - PTB ' ./ 
TO {) ROl\lPIMENTO E O R(l;A. aequerunento (jU,)#ol a~:'ovado em J411g~ l.tson ~olJnçajves t2~ de lioriJ dt' AloysiO de carvalho'- PL 
'l'A!.\IENTO DE RELAÇOES Dl-Ide d.ez.e~bro,de 1961; . ;)) - p:::> .- - I LJOb de Matos - P'rN. . 
PLOI\'L<\'l'lCAS CO~l. PAjSES l':S- '. ~ até l5 de d~t.em.bro de 1963. pelO!' fUbY' carQe~~OI ~ PSP. S. . João AgflpiuCl l23 de abril de t963) 
'l.'KANGEIROS). aequerlmemo 78~ .. 62 avrovado em 12 o ao aa Ql ve.J..r~, - P w, . ~ UDN 

de de/,emoro de !96:d' GU/do Monàm \29 de uutU'lro de r.tdnlei K 'e t' N 
EleJta em -4 de outubr ode 19131. .....:. ate 15 de dezembro de 196i '-pêlo HJ'Õ'.!) - ?SD. I n g;r - UDl • 
Prorrogacla; R.equetntlento 1. t4t .. 63 ,epru't'OOc em I M1lt:OD cam~.s - UDN, - - . 

R~qaenmento 3M-6l, \l.pr. ~m 14 (1e Membros tlSt -. p.a-rtldoa ÚJPes da Gosta - QDN, Q rOj€to de Emenda à COI1S--
r - ate lD de dezembro Oe 1!Hi2 tl~lC ÚJ de dezembro de 1963-. HenuaJdo ,Vleull - UDN. ! ) P . 

.o.c'Mmbro de 191H: JeilerwD de A"Ular 123 de abril JOãO. Agrlpino !2,3 de abril de 1963) . tituição 11 9 3/62 
- ar,ê 16 de dezembrb de 1963 DOlO de 19631 _ PSD - UDN . 

Req 1.139-63, apr. em 10 de d6teUl, MeDPZe.s Pimeo'LeJ _ PBU EurICO Rezende '23 d.á: a.tJ'Ml <1(1 I (AUTORIZA O TRIBUNAL SUPE .. 
bro a.e u~aa. FilmÍo MuHer _ PSD - lIWi:lJ - UD.N. , 1 RloJ5. 6LEJ'J'OI!AL A FIXAR OA-

completada em 29 de outubro de Ou'dO Móod1.õ -129 de' outub"o de SUv-estre Periclc8 {23 de aortl dE.!. TA P/\P.:A .A. REALlZAÇAO 00 
lYo~ e 24 de al>rll de 1962. 1962" _ PclD • 10.3, - i'TB. ~LtBII~\JI'fO ,PREVISTO NA 

Membras fl6) _ ,PAI'tidos R.uy CarneIro 123' de e.bttl de Uld3-1 N-og'ueirf,l da Gama; - PTI!; EDli:NIlA CONS·.iITUC10NAL N'" 
!.'!eDf;:Z66 punentel _ PSU. ~ pSD. . Barros Ca.ryalho - P'f8, • 4 - ATO ADICIONALI. :. 
Wli50ll OonCaive.s 123 de ábril de ~Dí30wel K.rleger I Relator} - OUN, AlOYSIO de Carvalb~_,- P~. I E1eIt~ em lO de jUlho de 19-i~. 

1D03, _ PL"esldenta.:- PSD. EurlOO .Rezende \23 De a:orú de, ~l~~eti C~~t~ - Põ:i
2
1a·" • 11 I. PtorogáÇàó' 

, LObão da. Silveira _ PSD. 11963} - ODN, _ _ . a e e ? eIro ( ué ê.JI.'. - d~ .' _ 
~ Ruy Carneiro l23 de abrIl de JOti3J Milton Catnr'103 - tJt):;.J. 19(3) - PTN" .' I _~ até._, l_~ de déze;nbrt> ~8 1963 pelO 
_ ?SD, :Heribajdo VlelJ'a - UON. _ - . EteqUerlmento '787-6:t. 9.tltlJvadó ~m 12 

GUlCÍ() MoMtn c .. ~ ou\unro d. RUI Palmelr. -IJDj<, O) Projeto de Emenda à Cons- de deumbro de 1962. 
1{l64 , _ PSD. . Amaury Silva - :13 d •• brU dei .. _ • ~- Até I; de de.ombro dê 1964 pelo 

Eunco ae~end8 (23 de aorü da lOG3J :- P].~. ~ ... tltUlgao n· 1/64:. I a.eqUe~l1:ne~to 1146, aprovado em' 10 
190::11 ,- UDN. , B~t't'Qs Cáfvll1hó -: P'lB. (OBRIGATORiEDADE DF. OONC'UR.' ele ,d~zemo.() tle 1963. . • 

Dltmel Kneger - UDN. I A,gem,ro de I."lgue.rr.do -- P"TB. I SO l'\.RA INVESTIDtlRA E1\11 completada em Z3 de ab:1J de 
MI1Wn Campof (VICo-Pre81rltml.e) Bezeua. Neto '23 de aorU de, 1\163 (M.RGÔ 'NI(;I~L DE VARREIR.~A 1003. . -

- IJDl'I. - f'fB. E VROllllÇAO. DE NOMIlAÇOJl:'>' MêtnD'<I' - P8rtlõoa 

LJPC! <la COSta _ ODN. Uno de Matos .... PN.· . Jefferson de -Aguiar - P8. 
lie; ,o.ldo VleJra _ UDN. I AlOysIo de C,rv'lIlo - Pt,. INT~lUNAS,. '- \ 

BiJvest e perlcléS ) P'fB Eleita em 1~ de maIQ (!e 196~. . WUbOà OOD1)aivEa (23 de ,a.!)rU .de 
V IvaJa~ Llma ... rn:'" - Ptotroga,cta: 1.0S3, - (.leU, . 

Amaury Silva '24 de ."rU de ~o~a) IM) Projéto de Emenda à cons- R~ '~Ó:~2 à~)!~~.::l~roe:· l~!I6~e~;o ;;g6':':f:·i;';fv';;.:~Pso. 
- v~!~ do Senador Plbto E'errel.fa titUlção -n9 10/61 'letnbro Ue 1962. Menezes .PImentel - PSO. 
{'2 ... de abrU de 198ih - .âetd~.t lAPLIl,;AÇAO. DAS (:O~AS Os -(1't-l.. .:- até 15 de d~brQ de 1962 pe1f.' . Leite N~to \23 de abrO de 10631 
P J B - J'OSTUti, O(!';S'fINADÀS AOS illU" fteq l. l4.4-6:i. apl'ovado em lO 'cle àe~ PSD. 

AiQyS;O de. Ca,i'valho - P'L, NIC1PIO~H, zembro dO 1963. MIlton CamI'os - ODEi. 
Lmi:l de t\-1atos - PTN. Eleita em 28 de dezembrQ de l~; ltermlUd.o Vlelra "- tiDN. 

t>rorug.d'" c<>niplet.da em 23 de ó.btU d. 19G5, JQâo Mtll>IDC 123 de abrU de 1963) 
Memol'os _ FattJdos ' _ lJDN. ' 

r<) Projeto de Emenda à .Col)s- - até ltl dé Óe.embr" tie '19~3 pelO Je!lcrSOnde AgUiar _. PSD. EUric>o Rezende c23 ele .orll ela 
tituição n9 8/61 M'l 783·6J apc'<lVa<Io etll 12 àLOe- WUWn \lOuçal .... 123 da abrU de 196~1 - ODN. 

. .!zeUlbro de 1962," - ,19631 _ PSU. - Daniel Knege.r ..... tJDN. 
(SM3RE EXONERI\Ç,\O. I'OR PRO- . . ..' RUy O8.nlelro • PS. Silvestre podei.. cU a. abril tio 

I'OST/l. DO SENt\DO Dl( t;HlWI> - até ~5·de dezembro de 1964 "Mo Mene .... Pimentel _ peD. 1963) - PI1l. ' 
lJE MISSAO OtPLOl\lA.J"CA OI!: Req. 1.142-6~ aprova.do em 10 do ou.. h-1llton Campos _ UDN. Nogueira da Gama - P'I"B, 
Ci\UA'tER PE'RalANItN'J'UJ. tUbro de 1963. Heribaldo Vielra. _ UON,. Ba.rro~ Oarvalho ~ P'I'B. 

EleIta em 5 de outubro de 1961. Completa.-da em 30 de março de 
1962. 29 de outubto de 1962 e .a de 
abril de H163. 

EUrIco Rezende 123 de a.tml de l\:lem de Sê - PL, ' 
1963) - UDN. I AAl'ão Stolnbruch _ ~R. 

prorrogada.: , 
_ ate ~ üe dezemo!'O de 1962 Orllo 

Requt::l::1mento 60s-til, aprovado em 14-
d~ laneU'o de 1961; 

- . Uf..é l!l-de_ JaneírO de t9aa. ufllb 
Requerimento 181 .. 62 aprovado em J;I 
de dezembro d.e 1982; 

- até lõ (te dezembro do 1964. oelo 
RequenmcDto 1.140-63 .apro'vado en'I 
l{)- de dezembro de'1963. 

0~1Upletada. em 30 de mlirçO tle 
1962. 29 de outubro de 196~, a~ as 
.abtil dc 1963. 

. Mem~:<is .16t - PartIdos 
Jetterson de AgUiar _ PSD, 
wnwn Gonçalves -(!;l3 de ãbrfl de 

1963, ~ t'so. 
Ruy Varnelro - PSD 
Lobão d.a 'Silveira - E'SO. 
GuJdo MQodín 129 de' outubro clt 

J9Ga) - PSD. 

Mlltón CampoD - UDN. 
lIel'l~aJdo ITlelr"· - UDN. 
IJopes d& CosIa - UDN. 

João AgrlplDO '23 de abrU ele le60 
- Vlce-f're-.sioente _ UDN, 

Oanlel Kneger - ODN. 

SUveStro Ptrloles c23 de' abl'll di 
1963) ~ P'1'B. . 

NOg-U~U"a da Gama '_ PTB. 
B .. .....,. Car"!bo - ~1"l'S . 
AloySio de Carvalho.' - P'b:, 
Aurélio Vianna 123 dé a.brll c d.e 

1953) - Relator - PSB. 

Memaras f16) _ Partido. João Agr1ptno <ail do abrtl de 19(3) 
Menezes Pimentel - <,SÓ. - .ODN. P). Projeto de Emenda·fi Cons-
!tuy CarneirO 123' de at>l'll "" 11m) ~úrioo ;'letenda <23 de "brU d~ tituição nq 2/62 

- PreSldente - t'so. . 1963) _ UDN _ ' 
IJobito . da 811.oir. - PSP. SIlvestre porlCles (23 de' obrU de tINs·r. !'l'UI NOVA DISCUI~UNACÁO 
Je!lersoD de AgUiru (23 do obrU de DI! RENDAS 11M FAVOR DOS 

196&' _ PSD.. 1883' - PTU. IlIUNICIPIOSL. 
Guldo Mondin (29 do ôUtl1!;)l'O de oNgue1ra da Gnrns. - PTBó 

1962) _ PSD. Barros Carvairo _ !'Til. melta em 23 d. maio de 19611. 
DaDle; Krleger _ tJON. Josapblit Marinho 123 de a.OMl de Prorrogação: 
Eu""" Rezende 123 /lo &J)rl1 ~ 1963) _ S. leg. a= .té,_I.an'~·1e;Z6e~bro daJ~ p.~~ 

19631 _ UDN. AloYslo de carvalho _ Plo.. .~uer.u ~ ~.', "prov ..... em .~ 
Milt.on Camp.os _ UDN, Uno de Matlla _ PTN. de dezembro de 1962; . 
lIetlbBJd.o . Vieira 'vtce.?reslden~) - até 15 de dezembro-'de. 1964 'VIla 

...-. ODN. ReqUerimento 1.145~63 apro-vado' ore 
Uipos da 005,," ;.. IlDN. 10 d. dezembro d. 1968. ... 
Vaga do Senador Pínto ~.'ra N) Projetq de Emenda à Cons- C<>mplc\<I.<Ia em 23 de"at>rU cie 

'23 de abril ck> 1962 _ Reja'''' _ titOigão n9 11/61 .1963. . 

PTB (CRIAÇAO. DE NOVOS 'Membros - Partld", 
Bezerr,e.· Net.o ('AS df) &brll ao 1003) Jefferson de ·Aguiar. _ . P50. ~ , ~ MUNlI;tP10S, 

- -l:' .c.:B. . Wilson GonçaJvCts' (23 de ab!"1l d(: 
Amaury Silva 123 de a.tjrt1 de 1963> EleIta em 28 de março de 19~1i. 1963) - PS'D. 

-- PTD. I Prorrogação: . Ru~ Carneiro - PSD. 
Vtvl{\do Lima - pT"B - até 15 de rle"pml--Jrn 1e V~fl3 "lOJa LobA_o() da Sll"[,·(."!ro . - PSU-. 
.A10v,~io de Car-vnlh-O - P'~ Req 1{)4 fl~ lPtuvndo em 12 ~ \c~ LejTp Nét-o 123 de a.c:-ll dê .19.~) 1 
Uno Qe Mat.Q8 - PT!~.· zembro àe l.OO~ ...... ..!~ rs'-p.,... t 

R)' Projeto de Emenda à Cons
tituição n9 5/62 

!DISPõE S()BRE A ENTREGÁ AOS 
MUNI()tplOS DIi: 30% OA ARRE
OADAÇAO DOS ESTADOS QUAN
DO EXOEDES AS RENDAS &IU"; 
NlCIPMSI. . 

Ele1ta em t3 de setembro de l~. 

Pro~.: . 
. - atol· la de de."mbro de 1963 pejo 

Etequertménto n9 1.141"63 apr'ovaoo 
em 12 de dezem.bro de 1D62: . 

- até u. de dezentUrc de 1964 oeJO 
Requeri.mento 1,147·6 saprovado fUl
lU d. dezembro d. 1963. 

C<>nípl"t<I. em 'a3 de abrU de 111611 .• 
i4embroo - pa.rtldoa 

Jefferson de AgUl~r - PSD. 
Ituy. oarnero - PSO 
Lobão da Slver. -. PSD. 
WILSon (lonçalv.. í23 de .brfi dG 

1963, _ P5D. 
LeIte Neto >234.63' - P6D . 
Menezês ptmente! -- Presiõente. 
Milton Campos - .UDN. 
BeribaJd.o . Vieira - UDN, 
JOISaphat Marinb-o - 123.4.63) 

VIce· PresIdente -" dONo 
,Danle, grteger __ UON, 

Vag'l do Senhor PInto Ferre1ra. 
Eut1ct) Rezende- í23.4 ti3) - UON. 

f26.463) _ ~ 
Nogu~lr!l da Gama - PT8, 
B1l:rro.~ Oàrvalho _ PTB • 
Mero de Sã - PL -

. MI~u.l Couto c23. I. 8~1.. - l'SP. 

I 
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S) Projeto de Emenda à Cons-: Mgemlro de I'IgUeJreav - P'l'B • Y) Prole to de Emenda à Cons-
o 6 Eum:o Rezende .n 4 6;i1 - UDN I t· - o 5 63 I tituiçâo n· '62 I Milton Campos _ UUN Itulçao 1). 

'Atn\IEN'I,\ PAHA QUt\'rHO O NU- Damel K.flege: - lJU~ (DJ~l'Oh !:)OHRE o -l!\lPOS'l'O U~ 

Bezerra Núto _ PTE 
Eam'Jode; L.CVI - P'1'B 
!lo; ~'elIl.ir{) FIguel! eO\.J _ PTB 
Mell l:Sr;i~a _ p'l B. 

. MEl{O UI!; RepI:ESEN'J ti ,VI ES Josaphat Mar.nho ,-,em Legen<b \'1i!,\I)i\S E CO:'<rOSh.ii\AI..OES 1 
DOS ES'l A.llUS g 00 UISTUITU I AJoyS:O de Carvfj;ho - Pl -

Eur;('t. Rel.enje -2:-1 4 B3 1 _ UD~ 

A,OV:-IO de Carvalho - UDI\i 
A:un::oo 11 nr.u. ... _ UUN FEDERAL NO SE!\AUv). 

Eleta em 13 9 ó~J 

Prorrogada: 

Des~gnaca em 31 ~ ô3 
\ - Prol'l"u1$,.Jüa I:\,J! .<J 1::: 64 pejo Re
V) ProJ'eto de Emenda à Cons-- querunelro numero 1 154,63. aprQ_ 

vado em 10 1::1 6J 
tituição nl? 2/63 Memaru", _ Partldo.s 

- aLe 15.1:.! 63 oeIO Requerimento 
'90-62, aprovaoo em J2.1:.1.62; tD[RElTO DE PROPRlEDADE) 

_ ate l~ l~ 61 pelo Requenmento Designados em 23 4.63 
1.148-63. aprQvado em 16 1263. PI"OJTQgaaa: 

Comp!eLada em 23.4.63. _ ate 15· 12.64 pelo Requerimento 
"femoros _ ParUdOs 1.151-63. a.provado em 10 12.63. 

Membros - PartId(),s 

JefferSQ!l a-e AgUIar - PSO 
RuY Carneiro - roBD 
Lobão da SJlVfll'a - PSD 
Wilson O{Jocalves - PSD 
Menez.es ?tmente1 - PSD 
UJte Neto - PSD 
Amaury SjJv~ - P'fB 
Bezerra Net-o - PTS 4effel'son de Aguiar - psn Jefferson de Agu1ar - rSD 

RUy Carneiro - PSD RUY Carnei.ro _ Preslden~e - PSD ••. Vaga do Senador Humberto 
Lobão da Sílvelra - RelatOJ' LolJã.o da Silveira - PSD 

l'SD Wilson Gonçalves - PSD 
WilSon Oonça.lves (23 4 '63) Menezes Pimentel _ PSD 

PSD Heribaldo Vieira _ Vlce-Presiden-
Menezes Pimente1 _ PSD te _ PSD 
:Milton Campos - UDN Amaury Silva. _ PTB 
Heribaldo Vielra - UDN Bezerra Net-o - na 
Josaphar. Marinho - <23 4 6'3) , ' •. , Vaga do Senador Pin~c Fer-

WN relra _ PTB 
Daniel Krieger - UDN Silvestre perlcles _ PTa 
Eul'ico Rezende - \23 4 63) - VI· Artur V1rgi11o _ PTN 

ee-Pre.." .. 1!1enle - UDN EurICO Rezende (23 4 63) _ ODN. 
••. Vaga do senadOr Pinto Feneire. Milton Campos _ Relator _ UON 
(23.4.63, - PreSidente - PTB João Agrlpino _ UDN 

Noguelra d,R Gama - p'ra Josaphat M-arInho _. Sem Legenda 
Barro.!': Ca-rva1ho - PTB Aloysio de Carvalho _ PL 
Mem de Sá - PL 
Júlio LeIte (23 4, 63). _ PR , .--

'1) Projeto de Emenda à Cons-' W) Proie!o d~ Emenda à Cons-
tituicão nq 7/62 I tltulçao 11' 3/63 

• • IDISPõE SOBRE .4. AO"[[~tSTRA-
fl:EVOGA A E~IENDA CONSTITU- IÇA0 00 DISTRITO FEDEKAL E 

CIONAL N" 4. QUE INSTI'fUlU O MATE:RIA DA CO~II'ETeNCiA 
SISTEMA PARLMfENTAR IJE ,', •• 
GOV~RNO E O ART. 61 DA CONS- 1'1.1\ ATC\ A 00 SE~ADOI. .. 
TITUlÇ,\O FEDERAL. DE 18 DE Designada t1l1 2 5 63 
SETEMCRO DE 19461. Prórrogada até 15 12 64 pelo Re .. 

lI:lelta em i 12.62. 

Px'orrogada: 
- até i5 i2 63 peio Requerimento 

'91-62. aprovado em 12.12 62; 
- até 15 12 64 pelo aequer1.mento 

1.149-63 aprov'<la em 10 i2 63. 
-Completada em 234.63. 

:\i,~!UO:u" - partidos 
Jeflel;:,. ,ll Cf AgUlar _ PSD 
Bu,y Carnelro - PSD 
Pedro LudOvioo - PSD 
Wilson GonçaJves <23 4:63). 

I'SD 
.Benedito ValJadares - PSD 
lIenez.. Pimentei - PSD 
Wlton Campoo - ODN 
8eribal do Vieira - CON 

quel'imt'.Lto 1 152-63. aprovado em 10 
de dezembro de 1963. 

Membros - partidoS 
Jefferson de Aguiar - PSD 
Ruy CarneIro - fiSD 
Lob~o d. SUveir. - PSD 
WUson Oonç31ve~ - fiSO 
Meneze.s Pimentel - PSD 
Leite Neto - PSD 
Amaury SUva _ PTB "
Bez-errR Neto - PTB 

.. _ Vaga do sen'<lor Pinto I/'errelni 
- I"I'B 
••. Vaga <10 senador Eduardo oa ... 
talãu Ivtce~Presidente) - PTB 
• • • Vaga do Senajjor Eduardo ~ .. 
smar _ PTB 

Eurico Rezende _ Pr€'o '-jC:1t-e 

Neder - P'l'B 
Argewlro de Flg'uBuedo 
Eurico Rezende - UDN 
Milton Ca.mpos _ UUN 
Damei Kfleger _ UDN 

I"nl 

AJOYS10 de Carvalho - PL 
Josaphat ~1annho - Se mLegenda 

Z) Projeto de En1enda à 
tituiç~o n~ 6 '63 

(I~El.E(.IBIU nADE. 

COI1S-

Designada em 2 lQ 63 
pronúga.oo n le l~ II 64 oelo Re· 

quertmel1:o numero} 1 156-63, aprova· 
do em 10 I~ 63 

Membros - Partidos 
Jefferson d-e Aguial - PSO 
Ruy CltrnelTo - PS]) 
WUson Oonçalve.s _ PSD 
JOsé Fel1éLnDO - PSD 
Walfredo G!J-rgeJ - PSD 
ArgemlrO de t"iguell'edo - PTB 
Berena Neto - PTB 
Silvestre Pé.rlcles - PTS 
Edmundo L..eVl - P'fB 
Eurico Rezende - UDN 
Milton Cam.po.!! _ UDN 
AlOYSio de carvalho - UDN 
Afonso Arinas - UD~ 
JosAphat Marinho _ Sem Legenda 
Raul Gtubo?rti - PSP 
JO!ie Le.l te - PR 

Z-1 Projeto de Emenda à 

Constituição n9 7/63 
CTRANSFER~NC1A PARA A RE

SERVA 00 MIlITAR DA ATIVA 
QUE SE C_4.'11DIDATAR A CARGO 
ELETIVOI. 

Designada em 2 10 63 

~
riCO Rezende 123 4.63> -
nieI Krieger - UDN 

" Mllton campos - UDN 
DN Daniel Krieger _ UDN 

0110 Agripino 123 4.63) _ UDN 
,hmaury aUva <23.4.63) - PTB 
Nogueira d. aama _ I"I'B 
Barros carvalho _ P'I'B 

Aloysio de Carvalho - PV 
Josapha.r Marinho - Relator 

Sem Legenda 

Prorrogada ate 15 12 64 aelo ~~ 
querimento número 1.156-63; a,prova

- do em lO 12 63 

Mem de Sá - PL 
l!!aul alubertl - PSP 

SI> Projeto de Emenda 1l Cons
tituição n9 1/63 . 

:fll'RAIIALHO DE ~roLHERES E ~IE-
1Il0RES E TIlABALHO EM' m
JlVSTRIAS INSALUBRES). 

Deslgnsda em 23.'.03 
Prorrogada até 16.12 64 nela Re

llUerlmento 1.1.0-63, aprovado em lO 
de deze1l!bro dê 1963. . 

Membros - parti*," 
.:trefterson de Agu1a.t _ PSO 
ltuy Carneiro - PSD 
t.oollo da Snvelra - PSD 
WIlsOD GonçalV... - Rei""at -

Ii'BD 
:M."e... PimOJ>teI - PSI) 
iLelte Neto _ PSD 
Amaury SU ... - PTB 
$ezerr. Neto _. Vlee-E'res1díll" -

rrs 

X) PrQj€10 de Emenda 1l Cons
tituição n9 4/63 

(CONCEDE IlIIUNIDADES AOS 
VEREADORES) 

Des!gna.da em ~ li .63 
Prorrogada até 15 12 64 pelo Re

querimento número 1.153-0a, aprova. 
do em 10.12.83, 

Membros _ Pa..rUdos 

JetterlIDIJ de Aguiar - PSIl 
Ruy Carne1ro - PiSD 
Lobão <Ia Silveir. - PSD 
WlJBoD Gonçalves - PSD 
MeneZOll PimeDtel - PSI) 
Leite Neto _ PSD 
Amaury Silva - I"I'B 
Bezerra Neto _ PTB""-" 

••• Vaga do Senaàor Ploto J'entln _ Pl'B 

Suv .. tre Pér!cle.s - PTB 
Adalberto Sena _ I"I'B 
Eurico RezeDde (234.63) _ 0:011 
iWll<m OampQs - CON 

Membros - Partld08 \ 
Jefferson de AguIar - psr; 
RUy carneiro - PSD 
WUson Gonçalves - PSD 
JOié FeUclano - PSD 
Wai!red<l Gurgei - PSD 
Argem1ro de Figueiredo - PTB 
Bezena Ne:o - PTB ' 
Silvestre Perteles - I"I'B 
Edmundo Levl - PTB 
Eurico Rezende - UDN 
MUton Campos - CON 
Aloyslé de Carva.lho _ PL 
Alonso Arinos - UON 
Josaphat Marinho - "'''rn Legenda 
Júilo Lei te - PR 

Z-2 Projeto de Emenda 
Constituição n9 8/63 

IAUTONo~nA DOS MUNlCIPIOSI 

esignada em 22. 10 63 
PrOn'oga.c:ia até 15]2 64 t)elo Re ... 

querimento nQmero 1.157-.63. aprova
do em 10 12 63 

.)o$.apilM M<lnnbo - Re.at.Qr 
St!n, LegeI1 da 

AIJ:-ello \'ianna - PTB 
J(jJ:o Lelt e - PR 

, COMISSÕES 
PARLAi\lENTAIUtS DE 

INQUERITO 
CRIADAS DE AC()ROO COM O 

AR't. 53 DA CONS'ITll1r<,.'AO e 
o AII'r. 149. ALlNEA A, 00 l<E
Gll\1ENTO INTEltNO. 

1~) Para apurar a aquisição, 
pelo Co.,êrno Federal. dos 
acêrvos de concesslonártas 
de serviços públicos e " 
importação de chap"s de 
aço para a Cia Slderúr· 
gica Nacional . 

C.-\ada aela ReSOlução núnl"to tl 
de )96;; assJn.ada pe·o ;:)i'!Ir"J: ;\i"MID 
~1.a(;uJan I! maIS 21:1 $€>Iltl·ge:; Sel.a
dores laple,')enUlaa ertl :30 de .rJ'Ilt ce 

/1963' . 
Desi~nada em 31 de nlillO dI.:' 1963 

_ Prazo _ l:cU d.a,), ~ne 1b Of' ),e
temlJro dE' 1963' 

Prorrogz.da: 
_ Por mai.~ 120 días f'm vlrttlde 

da aprol"3çâo do R-f'Q'JerUll!'n1o nú
mero 656·63 do Senhot !:5end'lljl JoãO 
Agri\)1Do. Il~ sessãQ de 18 de -se em
bro de 1963 .21 bora.sl. 

_ PQl mels 11m 9.,no em V\l'l'ldf da 
aprovação do Requerlmenlo n'J:l>Pr!) 
1 173·63. do Senhor ~;p.n:'l<ior Leile 
Neto, na sessão de 12 de de-Jculbro 
de 1983 

Membros - Partidos 

Jefferson de AgUJar - PSD 
Le!te Neto (PreSlcent.e) - PSD 
NelSOn Macula0 - na 
João A·.rriplno 'Relat.Ofl - ODN 
Josaphs.t l\1arlnho - Sem LCgenda 

2~) Para apurar fatos aponta
do'; da tribuna do Senado 
e ()utros, relacionados com' 
irregularidades graves e 
corrupção no Departamen
to de Correios e Telégrafos 

Criada peta Resolução número 32 
de 1963, assinadjll pelo Senhor Jet
terson de· AguiAr e ma1~ 33 Senhores 
Senadores lapreseotacla na sessão de 
30 de ou tubro de 1963', 

Prazo .- até o fim da sessão legls .. 
laUva de 1963, 

Prorrog'aoão por 90 dIas (até 15 de 
março d-e 1964) em vIrtude do Re" 
querimentc númerO 1 163-63 do Se .. 
nhor Senador wiJson Oonca.lves 
aprovado na. sessão de 10 de dezem
bro de 1963 121 30) . 

Des1gn!lção em 6 .. de dezembro de 
1963. 

Membros 011 _ Partido!" 
JeftersJo de A,g'Ular - PSD 
Leite Neto· _ PSD 
At·U!o Fontana - PSD 
WHSOD Gon('.aJves _ Pres1dente 

PSD 
Artur VlrgUto. _ PTB 
Bezerra Neto ·8 11.63 - Vice- Pre-

sIdente ... PTB 
Mello Braga _ PTB 
João Itgrlpino _ UDN 
DanIel Krteger - UDN' 
B:w1cc Rezende 123 4 6.3) _ UDl'I 
Aurélt(1 Vianl1a. - PSB 

Vara 40 SenadOr PlDto "9telr. 
... 1'TB -

30li0 AgrIpino _ CON ' 
Aloysio ele caTVOJho - PL 
J06JI.phot MarlDho - Sem Legeni!a 

Membros - Part1dos 
Jetterson de AgUIar - PSD 
RUJ Carneiro - PSD 
Wllron Gonçal."" - PSD 
JOOé l"eI1eiano ., PSD 

,Seeretjlr!o: AuxiUar f,(''tb>la~~ 

(~-'llCtre Pérfele, _ ~ I~b~' <1~e§u'::~M_ D;~bas. 

", 
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ANO XIX - N.o 63 CAPITAL FEDERAL ~·~nçA-'·EInA. , DE ABRIL DE 1964 

--- = . 

CONGRESSO NACIONAL 
PRESIDtNCIA 

Faço saber t11tl'> o Congresso Nacional aprovou DOS tê1lllOS do art . 
• ' L. da Constítlüção Federal e eu. Auro Moura.' Andrade Presidente 
ti.n~dO Federal, promulgo o seguinte . 

66, II F'aço saber Ql:e o Congresso Nac:onal a.provou, nos têrmoa do nrt. 66. 
do nl) t. dfl Constltt;:C;ão Federal e eu. Auro M:ura Andrade Pl'c.sidenLe d<:l 

Senado Federal, promulgo o seguinte . 

!>ECRETO LEGISLATIVO NO 2. pE 1964 

. Art. lI? Sáo a.provadas as segufntes conv.enções adotadas 'Pela. Con(e~ 
"nela Gera.l da. Organização Intel'nacional do Trabalho: 

_ n9 115 votada na 44" sessão. a l' de junho de 1960, em Genebra. e 
de.st·UlIHia à proteção dOS t,rabalhadores contra a.s radiações ionizantes; 

_ 0(1 116. l:I,provada na· 45" sessão, a 26 de Junho de 1961, na mesma 
as disposições relativas ao prepa.ro óoo relatóriOs sõbre 'a aplicação das COn .. 
terêneia em suas trinta e duas primeiras sessões com o fim de unifica.r 
.... ~ições relat:vas ao preparo dos relatórios 6Ôbre a aplicacão das COn~ 
venções. pelo Conselh-o de Adminstraçã{) da Repartição Internacional dG 
Tral>alho, 

Art, 29 ~t.e Cl.t-creto legiSlativo entrará em vigor na data de sua publi
oação revogadas 1\5 diSposições em contrório. 

Senado Federal, em 7 de abril de, 196& 

Auug MAAR3 ANDftAllE 
PreSidente do Senado Federal 

Fa..ço sa-bel' q,ne o· congresso Nacional aprovou, nos têl'1nos do art. 66. ,9 r, da Constituição Federal e eu, Auro Mcura Andrade, Presidente do 
$enado Federal, promulgo O seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO NO 3, DE 196;! 
.d:UI.QP.a o Acdrdo que: institui o centro 'Latina-Americano de 

Físicg ... _ a_ssinfl4o_ 1!!!l!LI}rasil e vários paises americanos, no .Rio de 
Janeiro ... a . .26 de ;marQq de 1962. 

Art. lq: E' aprovadc o Aeôrdo que lnStltul o centro Latino-Americano 
dI' Pisica, assin.ado pelo Brasil e vários paises americ8noo. nG Rio de Ja-
neiro, a 26 de marçO de 1962. . " 

Alt, 2l1- tste decreto legislativo entrarâ em vigor na. data de SUa. pubU .. 
cação revogadas as dispOSições em contrãrio. 

Senado Federal •. em 7 de a·bril de 196( 

.• AURO MOURA ANDRADE 

PreSidente do Senado Federal 

, J;lEORETQ LEGISLATIVO N' 4,. DE 1964 

,prova o ~6r~ B.4sico de Coop'er~~_~oykcnica entre oS Estado,t 
U2li~domâ'S[IIsrap Ç.o1lcluÚiêL f'41l..-.BEÊJe. aos 12 de 1IUV_~ 
de 1962 • 

Art. l~l, E' aprovado O Acôrdo Báslc:> de Coopere..çã.o Técnica entre os 
Estadüs Unid.os do Brasil e Israel, conc.uido em Recife, aos 12 de nla:.çet 
de 1962, 

Art. 29 ~tE' decreto legislativo entrarã em vigor na data de sua -publi ..... 
ca"~o revogada.<J ali d1s.posições em contrário. 

t 
Senado Federal, em 7 de abril de 196_' I 

AUAo Mo/IM "".u~w 
PreStdfni.te do SenâG Federal _-.:... 

Faço saber ql:e o Congresso Naciona·l aprovou, nos tênn08 do art. ~ 
, n~ I. da Constltulçã.o Federal e eu, Auro MC'Jra Andrade presidente dI) 
Sena~o Federal, plomulgo o seguinte . 

DECRETO LEGISLATIVo N' 5, DE 1964 
Aprova a Convenção (inica sôbre Entorpecentes, assinada em 

NOt:a york, a ao de março de 100l. 
Art. H. E' aprovada a Oonvenção (Jníca s6bre :entorpecentefi. assjnadil 

em Nova Ycrk, a 30 de março de 1961. ). 
Art. 2" :tste decreto legiSlativo entrará em vigor I!:a data de sua. publi~1 

cação revugadas M dis.porsições em contrário. 
senado Federal, em '1 1e abril de 1964 

AURa MOURA AND-1\ADE 
___ p_r_e_sidente do Senado Federal ~ 

Convocação de sessões conjuntas par - apreciação ele vetos presidenciatl 
O pr'esldente do Senado Federal, nos t;e,rmos do art. 70, , 39 da cons) 

do Oongresso NaciODal para, em ses::;ões conjunt~\s a. real1zarr:tn se nOs diaiJ 
~ e 23 de abril do ano em curso· às 21 horas e 30 minutos, no PlenArio 
da. OãmíU'a dos Deputados. conhecerem dos ~eguintes vetos preSJdenclals:· 

lO _ Veto (lotaI) ao Projeto d, Lei n' 31-59 no senado e nO 2.1&2-B 6(j 
IlQ, Camara, que estal>elece prazo para o provmento doo ca.rgos públicos:'; 

21 _ Veto (parcial) ao Projeto de Lei nO 201 .. P-5O 50 na. Câmara t 
n'} 38 62 no scnfldo que estatul normas dE' direito f1nanceq;-n Ç)ara elabo_ 
rarão e eont·róle dos orça·mentos e balanços da. União, dtlt. atados. d~ 
Mun!C1piOs e do Distrito Federal. 

senado Federal, ~ll de ma.rço de 1964 

~OUR4 ANDRADI 

------------------------~------------,~~-------------------------------------~ 

r SENADO FEDERAL 
Paço saber que o Senn40 Federal aprovou e eu, Aut'o Moura Andrade, Fresldente, nos têt'ffiOS do a.t~t. 41, nl} 16, do Regintento Interno. promurlttt 

.. seguinte 
BESOLl1CAQ N? 5. DE 1964 

Põe à disposição do O-Ovêrno do ~tad'() d-e Mi.rW.S GeraiS s. Oficial Legil>\ativo, PL-8, Anna Maria Sobral Telxeira Soares. 

~ 
.. b. íu;J,lco. 8' PôSto A. disI)O,Slção do Govêrn'O do Estado de Minas ~erAfs. pelo prazo de um ano e sem vencimento.'). noS têrmos dO art. 301 

lia ,0lqçAo n. e. de 1900, a oficiai Legislativo, PL-B, Anna Maria Sobral Tol:T<elra Soares. I 
enado Fedel·a.Í. em. G d-e abril de·196.~. _ Aura MOurq Ana.raM ..... PMstdenw tl-o sel'lado Federa.l. 

-
/' • 
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ATA DA 16' SESSÃO, EMJi ~ / 
ABRIL DE 1964' i 

E X P E D t E N,T E 
DEPARTAMEN'lO Df;: IMPRENSA NAÇIONAL 

1 tl'a.ta~se do pl'é<:iío .situado na Rue, 
Consellleü'o João Alfredo, esquina da. 
A\'enida Padre Eustn.qulo. . 

O referido edifído está, ai-u;.lJ~ 
! mente, ocupado pe:1l Ag~ncla." do 
Banco do B!:Mil, mas 'cabe ot\5.erHi-I" 
Que êSte en~\)llt.ra·se ~m ';U.,," l1e n1U
dar~se po.-l';\ ~U'J, .sede própric,. 

PltESlDjlNC1A,DOS ~RS, MOURA,! 
ANDUA~~AD.:u:nEít'l'i) SENA E! 
<JtIDO-MÓ'ND'lN. ! 

'J : ..... ; ')' I As 14 hor.flS e .. {l mUllL.1 .~. I 

acham Ç"e pr~tep.~1> PoiS ;;.rs " S.'~ I 
nadores;. 

Adalberto Send.. 
V 1 \'aldo Lima. 
EdJnundo Lev;r. 
Al'üll1r Virgfl~o. 
Joaquim Pill·e~lte. 
Jo~é Câ,n<Fdo. 
Sig;:;-rr,edo p,lche\lO, 
Ihcienezes Pimentel. 
Antônio Jurá. 
Vlils,on GonÇalvES. 
D:X-Huit R;~~aào. 
,Walfrtdo Gurge1. 
R uy C~u·neiro. 
Argemiro de Fi~ueiredo.
Ennirio' de Mcrae.s . 
.Aloysio de Cnn'a.Iho. 
lA.nt6nio Balbino. 
Jm:üpnat Marinho. 
Jeffc-rson de Aguiar 
Eurico Rezende. 
Aa.rão steinbruch .. 
Vasconcelos Torres. 
o.Aurélío Vianna. 
Nogueira da Gama. 
;paüre Calaz:ms. 
;&fow,,'l. Andra de. 
Josê Feliclano. 
'i?edro Lud<wiGo. 
Lo~ da Cost-a. 
Bezerra. Neto. 

,,Nelson ~~lt]~. 
.,!\ti1ió· lf911oona. 
Ouido Mondin. 
~e1U ge .s. ~ (31). 

, . 
o S'R. PRESIDENTE: 

, 
lRe-la iDl'; ,sr.. All.rãó steinbruch. 

, 
I 
i 
I 
! 

i 

~ó presente, pl.1/ljeto visa. a PXOITo-+ 

~
. ~ção, por m;tia q.0I.a -1U1Q& Q Dra~_~ tl 
ue se refere o parágrafo 19 do Rr~ 

80 •• ,40 Let n' D.~58, do' 213 d~ de
~bro d. 1960. __ 

~; (, pa.tá.g1'~fo "19 -do artigo 4Q do re' 
firo oLtR.do diploma legal pr!;'$L:l'eV&: 

. ....... li Art 40 lil' asseg;rado o aJ;>l'd-
'Veitaménto no serviço Público fe~ 
/!era.! do ·pessoal doa es!abeleci
mentOs de. ensino orA. fede-raliza· 

. aos, nas. seguintes ~ondlçóes: 

DlfUliTOIII (l_a." 
A,LcERTO -DE BRITO PEREIRA 

.:::~, .. w t'l9 &.:i!V1ÇO- DlI ... ;..>aLtc:.&.ç:,or;:$ 

rv)URILO FERREIRA AL VES 
er-t';FtI O,o1t. SEçAo 'ôp; #IIt'a~çÃ9 
FLORIANO GUIMARÃES 

olARIO PO CONGR}::SSO NACIONAL 
sJtçAo 11 

Im(t(e6Eti f: •• ut It:lr,.,. do O~~flrtl,lm~flto G~ lmj,:rt.f1s~ N,CiOr.81 

8RA~t.l.l" 

A S S I N A T U R A'S 

~EPARTIÇ6ES B PARTICULAR&S I 

Capital ti Interior 

Oo!l.~ideéando a att!l tillahà<lGe d~t 
dQ!H;ão, çl'emo,; q\r~ o. União mio te~·hl. 
maiores objet;üf:s ot faze~' ti:> pre;'.ente 
projeto. el1J .;.~ja aq'Jiescêntia. 2,;j:\S~ 
tZ'!!.'á oport!.l.m:lade· p::\-:a rola~orar 
com o Es:a..Jo clQ -parã. 

Salfl. das 'fjes3Õ?3.. em abrii fie !9G4.. 
SenRd'ot' -zacar:a$ de AssulIlpcào. 

~1.s O-ol:IlL<;.<;ões .d-e Constituição' 
e Jll.:::~;iça e de Finaúí:'as. 

-'--
Proieto de Lei do SenaÓL 

N9 15,dé 1964 
Di§'p6e sObre a elefcao do Prf!si... 

.-d"nfg e do Vjçe~preSlde~lte da. 
) RepÚbtica. pelo COllgreSGO Nae,o-

Seluestl'G ........... . 

. ~ ............ ~ .. 
Cr$ 

Cr$ 

CQPltal e lntenor 

50.00 !Sem.su· •••.•••.•. ~. Cr$ 

96.00 í Ano .••• _. • • • • • • •• • • Cr$ 
I 
! 

JiS!L....... 
_~O Gongres~o Nac~onar decl'etft, 

89.00 'I 
76.00 ' 

Att, 19 va,gandQ, cS cargos de Pre-,' 
i ~~;\:i~~; e . d.e Vlce-Pl'csidellte da .R.e-~x.terior 

••• I ..... _, •••••• 

\ 
136.!0 I Ano 

Exterior .... " ......... . Cr$ '108;00 

_ bcetuadas _u para o 8s.t.erior, que s.erao sempre enu_ais, .S 
!l~slllª}ura~ poder'!'.se-ão· tomar, em qu.lquer epoca. por leia Qle.ses-· 
ou gm a~o. . 

- 4 fl:»i de possibilitar" a remessa de vllor9s 4COmp{lphados dI;!, 
flsl.1htrecimflntos quanto 'li sua aplicação, soliciuunos' dêem preferência 
i. flm,s,sa "».9r '1UQio de, cheque ou vai, postal. omitidos 8 favor do 
'l'1fI50Ul'~Íl'O -do Departamento d. hDpr8~1ia Haoionai: 

~ Os $\1ple~eDW~ ta êaj.Ç~S dq-II pl'UJOS oficiai a urio fOfUIOidol 
:003 a~~lpa!lt~. ',"",OPle ",~d!.n~. ',olicitação, ' 

- (l custo do n'Ômero ..... \l"lfiAdo lera acre.:;çido de Cr' OitO 0, ,or 
8~ercic!Q 4ecorri~o. cobrar .. u"io mats Cr$ O.tiO. 

• 

1I na segunda metade do pe'·ic
preõidencial, fa.r",,""H\ - a eleiçf!o 

pelo Congresso Nadonal, pãra am'boo. 
os cArgo.:;. . 

Art. 29 Pata essa ele~çS:o, .será o 
Cong'r.es,ga Naêjonal· convo-cudQ pot 
quem ·e.stiv-el' na sua. pl'eEidêneia1 .me. 

i d:isnt-e edital publicado (\om pelo me-
1)0.'> . tre,:: d~'1,') d1) ª'tl~eced8neia, e do 
qtlal constarão a d"3tl;\, e hora da ses
sãQ . 

Al't. 3? 
Me:õa,' çlo 
na hora 
! c~u· fi,-
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que se lavre a. respectiva ata., a qual, 
reaberto.<> ao trabalhos. 6erá submeti· 
da.. à aprova.ção dO-l CODzress.:.st.a.s:, 
lnde-p-endellte:nente de quol'um. 

menores terão de p3.I.3s!lr à. retlponsa- 37 e seu parágrafo único:, conside:a
bilidade ou tutela de a!gum pa:-ente, dos porém apwalS os pen.sloll.:.ntas re ... 
8m,go ou estranho legalment.e. des-ig_ man~cenres. 

se, é fruto de pantos de vl..ita ajusta
des. entendo que, para O CDJlg-re.s::-c 
pro'ender à elelçlo de Pl'e.sidenL-e e dt 
\i!ce·P!e:;:dente da República, ná,) ,há 

e llecel,sidade de nenhume- nova ld, § 9Q A ata d.zt eleiçã.o registrará os 
ll.o::ne.s dcs Congtess st.ru; que votaram 
e os do.s que deixaram de vo~ar. 

D~dO; e le.vçr~ ccnsigo a dor e o As Comi~,sões de C~mtituiç10 
l?e.::o da oL1anoade ~ a S0breearg~ ~e Justl n a e de L~.,..islaç:;"- Scci.lI. 
:..e.2pesas nUJ1ca eqmvalentes às .(em 't -o • 

Procurarei, t3nto quanto em m'm 
cD· ... bf~r, mst~nbr a minhl t~e que, 
dt:tta venia MS frades ma:ores da ci. 
':ncia jurídico-constitucional, se a,$~ 
senta nlo sàmente na tr,anqüUida-de 

§ H)9 Antes de ellce-rra,dos cs tra. 
baHws. o Presid:mte da Mesa convo
cará o Con6r~o NllCional, a [.m de 
rec2-ber o ccmprOmi5S-o. do Pl'es:dente 
e do" Vice_presidente da Repúbl:ca, 
11'3. forma do art. 4,1, item fi, da 
Con:tituição Federal. 

:adas parcelas Q,'l3 lhes haviam f":do O SR. PRESI.;)ENTE: 

Art. 69 Sàmente da matéria da 
eleioç.ã{) do Presidenté e do Vice..Pre. 
s dente da República se poderá tratar 
na se...<;gão a ela destinada. 

~tr1buídas no rat~io efetuado em de
corrência da morte do segurado df' 
c:.u-e dependiam. lt uma situação pro
fundamente injusta, que a lei ii-. 
aos mwores. feridos pela morte . s 
pai~ e às pesso/1.S que receberem o -

cargo de sua guarda e proteção A 
redistribuição da cota que pertencia 
à mãe falecida manterá a. e.stabiliup.d€ 
Jrçamentár~a dos órgãos evitand'J o 
agr.avament-o da::. a,perturas da n wa 
situação, aoomcdando melhor a orien_ 
tação na lei ao sentido de amparo 

que comrtitui, em verdade, o âmago 
do instituto da previdência soch.'., 

Art. 71 Nos casos omL~·.sos, obser. 
var..€e-á o dlspost() no Regimento 
Comum da Câmara dc.s Deputados e 
do Senado Federal. 

ArL 8(1 Esta lei entrará em vi«O! 
na data de sua publ;caçãc>, revoga,das 
as dispc.sições em contrário. 

Sala das Ses.sõe.s do Senad'O Fede
ral, ,6 de abril de 1964, - Senador 
EUTlCO Rezende, Senador José Feli
";'lno. 

4. A a1ín~a "b" do dispositivo ~uja 
alteração se propõe, é fâtor de de.s
moralizncã,o d"i família: pa.ra ~v:tar 

pe.rdl de sua cota de pensão. màe 
viúva sujenta-se., geralmente ao con
cubinato expondo aos fiihGs uma vida 

A Com!ssão de 
Justiça, 

Constituicão e marginal, de nancebia incient.e, quase 
::>mepre. do dano moral que causa aos 

teus entes, e submetf'ndo_se a hutni

eCQ1eto de Lei do Senado 
N' 16. de 1954 

4ltera os arts. 39 e 4,) da I ~i 
1~ 3. BD7. de 26 de aqôsto de : 9:)'2: 
(Do Senador Edmundo Levi) 

O Congresso Naciona,l decr'eta: 

A·t. 19 As alfneas ua", ub" e "i' 
.ia art. 39 e o art. 40 da Lei nÚln€.!o 
3,80,7, de 26 de agôsto- de 1960, pas,c;n:.n 
a vlg01'ar com a, sE'guinte, redação: 

. Art, 39, A cota de pen.s..1..o se ex
tmgue: 

a) por lllorte do perulon;,!).~a, 
ex:cet ose fôr a mãe dos dependen_ 

tes; 
oi pêlo casamento· de pen.)oirnis 

t3. do .sexo femin no, exceptuan
do-se a mãe dGs de?e!ldt'ntes; 

., ..... , ....... , 
f) para .QS pensiOnistas invá

lldos, quando cessada a innlidt:z, 
mantida porém a integtc' 11da te da 
cota durante- Os seis (fl) mese~ 
seguintes à declaração d:}. ('ess"'.
ção '"erluzida a cinqUenta pC1r cen~ 
to (50%) nos três (3) meS~f sub 
seqüentes. ca.ucelandO--~1e deiiniti~ 
vamente- o benefício após ê3te 
prazo. 

lha,qões e às re~ervas com que é 
olh3.da no meio em que viv.e princi 
palmente nos peo,uenos meios. M:ls, 
como mãe, sUJeita-se ao vitríolo da 
so::iedade apontad'3 como smãsia ma.s 
não. reduz 9.8 migalhas com que ali" 
m.enta os fill1c.9 do leito anterior. 
Porque, .se volta. a Casal' '>e recons-
tituir legalmE'nte o seu làr a let" pu
ni-l~-á, a,?<ôm:dameDte, sem qualquer 
-conslderaça-o a SUa CC'Ildicão de mu
lh~r qusse .semp~e ginda jDvem, p!""!_ 
rruda d.e necêS>::\dn..des, i!U~ondo .lhe 
numa soIucãn injust.a. o concublnato 
a, "amig::u:ão" a ma,rgi.na;li"n'Ção $(;": 
c'aI. A f6 r muIa prOD'l<:t,a, no ·mten 
der. do au~or, c~rrÜd.rá o êrro e oa 
~<>'to<;; delf>térlos apC'ntadoE. 

5. A mOd1fic?c:i.o proposta para a 
'lJinea lI!,' atende a um' "entido e~i-
7lentemento . nrevidenciárlo: evita~á 
"me ~ pensionil'ta cuja invalidez I.:eg. 
"e, flque ao -inteiro desam)aro JO
'":'ado ao abandono abruptam('>ntt! ~em 
"!ue S~ lhe Dfo'Jorcicne c.omo de~ejá
vel, a 1)I"'Sslb!Iidade ri~ regius.tat'..,s~ à 
nova s.ituacão re"'ulbut.> ri::! ce;<]~açã{"j 
rla EUa.-- invalide%. F..stai:>elQ.,~e 5" na 
frírmulp. ,",-fI recida um cl'itér:o hu
mano, ju<:-tf5., um trat<>iWf'nt{) 3erne
l'1"n t e nn l1;,evi~t(\ no ~ 2Q do arr.: .... o 
?;!) ~'l !.,()PS I'ela~iv-aml'!nte à rec!Jp~
raca-o da ca.oacid~de de trabalho do 
M'l'11r~d!) 8u"'mf."etado, 

Há, sóbre a mesa, cQ :lUn'cJ.ção 
que vai ser lida. 

E' lida a seg'uinte: 
COr.iUNIC.o\CAO 

Em 6 de abril de 19M: 
Se.lhor Preside-nte: 

Tendo a honra de comunicar a 
Vossa ExcelênCia que, tendo deixado 
o cargo de pre.sident.e do Instituto 
.ara.sileiro do café, nesta data reas
sumo o .exercício do meu mandato 
de Senador pelo Estado do paraná. 

Atenciosas saudações. - Senador 
Nelson Maculan. 

O S'R. PRESWENTE: 

A Mesa fica ciente. (Pausa). 
Há oradores insCl'itos. 

Tem a palavra. -o nob:e Senador 
EUriCO Re'zende, pe.n justificar o Pro
jeto de sua autoria qUe acaba de .ser 
Edo: 

O SR. EURiCO REZENDE: 

(Sem revisã.o do orador) -:.. Se~ 
nhor Pre.sidente, 81'1,;;. Senadores, 
aca'la de ser lido, neste Expediente, 
projeto de lei de nOSsa autoria. d.is
pondo sôbre a eleição do Presidente 
e Vice-Pre,sidente da Republica pelo 
Congresso Nacional. 

A proposIção está desa.companha~ 
da da justificativa, que -deixei para 
fazer nesta oportunidade, e, uma vez 
prOduzi-da. requeiro à !\teta a sua. 
anexação ao projeto 'apresentado. 

Cabe ao Congresso Nacional 
eleger o Presidente e o Vice M 

Presidente da República, na hi~ 
p6tese de, have:ado o Vice-pre· 
sidente asstlmldo a Presidênc:a 
como sucessor, o cargo vier a 
vagar-se na. segunda metade do 
períOdo governamental. 

E' -O que estipula {} artigo 

:los textos .constitucionais, mas, ti't;n
oém, e principalmente. n~ jnterpreL.t~ 
~ão das cO'nse':Qüi'!ncias e das implic'l
çãa3 da revoluçáo demccrát..:ca. 

Acho q'-1e esta é a oportunidade. J:d~· 
mais, não para. o CongreS.5D se d.zbru· 
çar sü.bre questiúncu:as jUl"Ídicas. 'nas. 
principalmente, de exercer, em tõda 
a sua cautela e plenitud.e e com t6da 
a. ur!~ência necE6Sária, o seu podeI 
polít:co . 

Ainda recentemente, o gesto dQ Pl'~. 
sjdente do Congresso Nacional, decla. 
l'O.ndo a vacância do ca.rgo de Presi· 
;lente da República, suscitou uma can. 
trovêr5ia, admitindo correntes ponde~ 
ráveis do pensamento juridtoo b-~a5i. 
leiro que aquela declaração de vacâl~ .. 
cia se a.tr:tava e conf.i.itava com os 
manda,mentos da Lei Ma.1or, Mas 0:.1-
tl'8S correntes, igualmente respeltáyeiS, 
deram o necesSário e justo ball.;c." 
IDento à decisão do Presidente do Cull-
~resso Nacional. . 

Vejaml)s, Sr, Presidente o que e3t.1· 
pula o dispositivo constitucional pe;'ü" 
nente à matél'ia, 

E' o qUi! Ee vê no art, 79, § 2.° da 
Const:tuição Federal, que Cez3. o SI!
guinte: 

'/Va,gando os cargos de PI'es:di!u" 
te e V:ce-Presidente da Fc'Púb:1C1., 
far-se-á ele!ç.l0 sessenta dias 'le~ 
pois de aberta a última vag'1. 61: 
as vagas ocorrerem na segunda 
metade do período presicienci'll, a 
eielção para ambos os cargos ~Pl'â 
feita, trinta dias depois da '1 1 a:::l 
vaga., pelo congresso 'Naeional, na 
forma estabelecitia. em lei. 

A pergunta, então, é no se-nt:do de 
se sabel' se o Co.:1gre.sso, antes de pro4 
mover ::t, eleição de que trata o d's .. • 
p:::sitivo ccnstitucional invocado e re
"produzi~to, deve votar ou não uma le1 
especifka, 

79· § 29, dia Constituição Fe- Como diEse inicialmente, Sr. Pre4 
dera!. sldente e Srs, Sena-dores, entendo 

A eleição seré pr~essad na I ~e~a; negat,!va., Temos: I}e<:sc d.i.en·')-
. . a SltlVO ccnstituc:onal, d01S angulOS. rio S 

forma estabeleCIda em leI. sêtores: a parte substantiva e !l pa- tJ 
Visand.o a regular o proc&so adjetiv9., o lado visceral e o lado for

de eleição do Presidente e do mal. 

Art. 4D. Tôda vez que se extin-,~'ujr 
Uma cota c!e pensão, procedel"-se-á a 

nôvo cálculo e a nôvo rateio do 00-
lletício na forIDa do d~sposto no a.rt. 

37 e seu pa,rá~rafo único, redistribllin
do Se pelos filbos, dependentes a co~a 
corre<;pondente à má.€ Que falece!'. 

6. A mCdific1d.íl'l sugerida para O 
art, 40 tem fin~,l:-flade esc!arecedora: 
C\}n1"p'ê'ta-. obstsn-l" oualcmer dúvida 
na q"Olic~-Çã'). a re0<>f'<ln T}!eite'J(fol par" 
<; alínea<t lia" e "b" do art. 39 d~ 
T.opc;:. P'1'T'}1ÍC!). oHe ,,","11 consennênc.:J 
rl~ :'l,cté<.:~;:tlo t}wOTlO,to para l1qlle!a~l 
"I 1meas ,[1- {'ota rE'laMva à Y!1ãe qUf' 
f'alec.o.r n~" se E'xt1.,O'ujrá, ma:.- <;erl'i 
... ·dic:-trjhuld-~ p'2'lcs filhos que lhe 50-

Vice-Presidente da Repú~'lca, Quando a Constituição reza que ao 
pelo Congresso Naei~nal, esta ... eleiçto :lar-se-á pelo Congres-o !"!a~ 
mo.oS aprescntanno prOje~, pois a c:o~al, temos ai, longe de qualqu~r 
LeI no;> 1. 395, de 13 de lulho de dúvid·3. -e esta é uma: lnterpreta;;i'i.O 
1951, foI expfessament.e revogil'" elementar. _ um dispositivo subst:m
da. pelo 'art. 5i) da LeJ Comple- ciaJ. imperativo. Quando e.5ta me,zwa 
menta, r promulgada el? 17 de jU·1 Constituição estipula que e.. eleição &e 
lho de 1962, e êste dIploma tra.. fará na forma da lei. o próprio vo .. 
"bava exclusivamnnte da eleição cábu'"() "forma" está dando, a est:\ 
do Presidente da República. altura, a,:> dispositivo um cará~er me-

P 'd t . f à ramente processual. Resta, então, :lOs 
Quero, Sr, reSI en e, lU ormar.- Oo~gress, istas verificar se, no para"'J.e 

Art. 2Q Esta lei entrará em i(g')r 
na d.ata ?e_ sua publicação, revog~d~s 
aiS d13pOSI\,oes em contrário. 

Justificativa 

t. No regime previdenciário vigtm.
te, ext ngue-se a cota de pensão cor

resr,ondente à mãe pela morte ou em 
decorrência de caE:amento. lt o que 
deflui do art. 39, alíneas <ia" e "b" 
da. Lei QrP,'ânica da Previdência so-: 
elal (LOPS). 

2. -O' projet-o visa a corrigir a ori
entação do ,diploma atualmente em 
aplicação cujas' conseqüência,s desas
trosas se fazem sentir sob aspecto!l 
de iniustiça social e de desagreg:a6io 
da vida. familiar. 

3. Com efeito, extmgiundo.·se a 
cota. de pensão "por morte do pen~ 

Eionista" "alínea "a'), ao ocorrer {. 
da=. n!l..l'echnento d,a mãe os filhos 

1reviv-erm. 

S > f:; SrasiIi.a, 6 de abri1 d~ 1964 
Edmundo Fernandes Levi. 

LEGISLAÇAO CITADA 

LEI N' 3 807 DE 26 DE AGOSrO 
DE 1960 

Art. 39, A cota de pensão se ex 
tingue: 

0.) P'Dr morte do pensionista: ~ 
b) ... Pelo ctl.fi!lmento de pensionista 

10 sexo feminino: . 
... , , , , ... , , .. , , ........ ,~.: . , . , .. 

f) -para ()!'. Pf"n'l.ionistas invã1td.Vs, 
t;~ ces.sar a iDvalid2z, 

Art. 40, Tôda vez que se extinn1!r 
uma. -cota de P~ll!'~o .. proc Q der .. se-4 a 
,Ovo c!i~C:'lll) e a n-l)v..., rate-io do ,be 
i1effr.ln nA fnr'ml\ ri,., ni.'mfl<::f.ll no art. 

Casa que o trabalho por nós elabora- 1 51 t d P' . 
do resultou de contatos e de ind:coa... egl a 1\'0 O aIS, existe a'gum di4 

plom.J. OU algUrtla norma que lhes per .. 
çóes de Jíderança.s, algumas delas da mita reaEzar ess.a.. ele~çã.o. 
CâInara e do SenadoO da Repúb,ica. 
Tive o ensejo de exanlinar projeto de Se I legislação, na parte adminis
igual natureza apresentado, na. Câma- ~rative., fôl' inteiramente omis!:a che ... 
ta do.s Deputado.s. pelo ilustre Depu- gar-se-á, fatalmente, à conclusão de 
tado Osvaldo ZanelIo. !'Jus o processo eleitoral é 11lexequl\'cl, 

lmprat.lCàve1. Mas se nós, CongTes,c,:s ... 
ESta últJ.m.a proposição foi apresen- tas que sOmos ne.ste episódio os ele! .. 

tada em agõsto do ano recém-findo e tores brasileiros., encontra1'mos na faro 
fatos novoS, ocru:;ionados pelo estado maeoJ?gla _ digamos assim _ do 
revolucionário que ope:'Ou DO País, de- PaÍS dS normas processuais que n'13 
terminaram, sem dúvlda alguma, uma permitam fazer a eleição do Pre"íi
reviSão de qua.·quer esqu~ma legisla ti- dente e do Vice-Presidente da. Repú
vo a respeito do momentoso assunto. blíca', não vejo com que, notadj,men ... 

Quero dizer, assim, que o trabalho te neste bsta,nte de .séria,'l advertên4 
que apresentei é menos meu do que cias e de rema,roada sensibilldade fi_ 
resulta.nte de uma coor<ienaçâo de ~i. cannos aqui, n6s, do conr:rressa' Na
niões e de idéias, que It'I'minl-l'am pa:' -!iún~ st.ngrando em saúde'" 
atingir um denominador recíproco P I . . 
um estuário comum de pronunc;a- Ora. Sr. Presidente, a lei elC'ste. 
mentos '. VejaI?os: por ex.empJo. no capítulo . I cor..st!tuc:pna:I da economia: D le~is-

pT, Presidente, lnobstante a apre- laóm- e<:tabeleceu que o· Govêrno in_ 
.sentação dêste projeto que, como nis- ten'irã no poder econômIco ,Dela for-
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&na qne Q lei est.ft.belecer. Logo, !e o 
poder EXecutivo üesejar praticar al .. 
gum ato na. defesa da economia p'l
puJar _ ato de titulo ou ato· de in
tervenção, pouco' itl1porta, - não ha'~ 
"ará necessidade de o Sr, Presidente 
(Ia RepúiJlica, especificamente, re
meter qualque-r ID\c-nsagem ao Cnn. 
Eres,so Nacional, solicitando o ampa
ro legal, de vez qUe 'i. lei genér'lCa -
e n2.~sa. generalidade !)e contêm, t:l'ln
bém, as especificações - já existe e 
t!~tá em pleno vi-gO!', em~or.a não un 
completa ~eficácia no c9..J:npo da SU{l 
epli-caçáo. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores e=.· 
tou em condições, e· todos oS 31'S, CC.ll
gré'~s1stas o estão também - porq'--~~ 
nté eu estou - de eleg'ermos o P.re~ 
~:d2nte e o Vice~Presidente da Rc~ 
pÜb:;1ca • 

Nto hâ- diferença- fundamental C.1-
ire a mecânica pela qual um eleitor 
de Al('\goas compa,r'fee a uma 82çãQ 

\ ~le:to-ral do seu Estado a fim de de· 
i;lc::>'.tar. o seu voto na. urna e .a IÚecâ· 

<t1ica nossa, através da qual (),S Sl'.5 
'Congre.sslstas irã.o comparecer a um 
f,rabinete ind-evassável pam exercitaI 
C) direito e a prerrogativa de e::colher 
Il)S mandatários do Poder Executivo, 

ASSim, Sr, Presidente, no laborató
rio do Congresso Nacional a Presidên~ 
eis das duas casas dispõe de todos QS 
elementos, de todos os ínst.rume..'1t.os 
lega's p-3.r.a realizar esta eleição, in 
dep.endentemente <10 advento de umn 
nove. lei específica. 

E começo Por apontar o Regime.n~ 
to Comum - da: CâmaTa dos Depn
tad-oo e do Se-na.do Federal - que é 
lei, E' lei, porque assim o diz a Cons
tituição Federal, no seu Art. 41, in 
lJerbis: 

= , 
AqUi está, Sr. Presidente e srs'l O SR. EURICO REZE:'NDE - V 
Senadores, a -reprodução ip,sis H,tc;"'ls F..xa. medite. data venia, depress. 
do estatuto fundamema} das ele1çoes (:nqua..."'lto é tempo. 
que é \lo Lei Elci~ora1. E prossegue: - O Sr. Josaphat Marinho _ Preei. 

'" "Depo:'<; de deitar, na ~-- samente. porQul": .acredito que a .30Iu
brecarta. a. cédula escolhida, det- ção tem de. ser breve. é que me es(á 
xa'!'á o gabjnete e perante a Me· d ê t d 
ou à qual nxibid a soorec'3.rta cau.':an o su::pr z·a a aprEsen ').C;ão o 
., ,"" projeto destinado a nova regulam~n
pru'a mo.strar ~:er a recebid~. lan· taç~o.· A m~u entendimento. a ~o:u
(Já~la.-á numa urnü, e~nstente, ção mais a.:tequad3. seria. num dispo
também, na l'Ec:nto, sob aguar·· .sit:vo Úl1:co, de uma lei nDva, decla
da. de funcionários p:'ev~amente ml' revigvra:a a Lei nÇl·1.3.95. Tnl 
~eslgnadcs. -".;'" fórmula teria, inclusive. a vü·tude d'? 

~ L" As sobl'ecf'.rv<'ls d'.';jtr.b~L..:~s jllão pal'fCer que e.<>tariamog elaboJ'an_ 

~:f~~Oq~~:r~;~;;;~:~;:j;:~~;; \ (:~:~~c:iu~i~~:;;ii;:~~:~:~~~~~ 
~-. "'~, v' '. '" ri te' :p.ad'Clre-s, sendo u~n senúdc,:::,. e U1n \ CGnSUi~~:--a. nes"a, ';:'5a, as VcZ€3 pDr 
D2lJ-uta:ia dtO! jJrefe:'ench flliado:); genel'c;:ruade no'> dá ho-nrosa OPOttll
ih p?l'Ldo_"'. p:11ít.:C05 diversOS do.:, n:dsde de discordul' ,de seu entfndj·· 
àc.'s ~etrc-tál'~c.s. mentu ... 
'.~ 3.,) O reS'den~e abrirã e l~-' A re;:;tamacão <ta Lei n." 1'.395 c:t:a. 
Ta cada' .(.~1l\la, enc'J.rre~andO-:; ria unl;).. àiC~cul-da-de maior ainda, 51' 
os SE;;l·etar:o.3 e os escrutma,dor A~ Senauol', po:que êsse diploma leg--3.1 
da co~t.agem, anotando: cada tI~ 1 estabelece que a e:-e-~ção só poo.eni,. 
B'ect~e~~l'lo: e um~ escrutlIMdQt, ,d~ I verificar-se ttinta_ dia.3 depo's. 
prele.encJu, ,~:::. cédulas de ,lnl O Sr. Josupltat Marinho _. Rele-
meEmo grup? ve-IDe V, Ex:-a. mas f:55e al'gUmento 

Ora, Si, pye.s.den~e, e Srs .. SeM- não bp..st«ria para justificar o proje
dores ela!J.orel o proJet.., sugerJdo ~(}J I to. O a!'t, L~ da Lei 1.395 an-e~.a~ 
algu!na.s 1!deI'31lÇRl'. ~esta e ~a ou .. ~~ ripl'odu2 o. Rrtigo da con.stitU!.ÇãO. 
C~~a" n:~s enC':JnI,lel ~o proJ-e!'D~ ~!" Se t'e com: ui Que· o artigo da C011..:;
mun InIcmlmente refer.do.. de ~,uvo ia t tituição nto impede a ele.kão' ime
do peputado .a'~1/aldo Zanello, !epr?- d'a-ta, nflo .!:eri o. dispO'sitivo da J'.i. 
duçuo do pr~.1etG qUe apresenteI h0,113 que o impzdi!'á. . . 
à ca.sa, cOplel quase tudo do Reg;-' 
mento Comum da Câmara' e do se·t O SR. EURICO REZEl\!"1JE - TgJ· 
nado, D-J.l eu en~ende:r qUe a lei li. -\'ez V'. Exa. e::-teja. .separado de U1.~m 
que faz referência o Art. 79, § 25', é por uma questão de habi1it,abi1idade. 
uma lei p:ccessual, é um dip!om2. V. Exa .. cu}). vocação juridica é inl
no:mativo da eleícão. e e~'as norm3.S p.ertur'oâi1eJ, se colcea ferrenhamente 
jã. estão previstas+ no Regimento Co- na inte:·pret.a::ão,· iria. e a sêco, dos 
mum, quando e.sta!Je~€ce o pl'c.::esso textos legal,> e c'onstitucionais, Pre
de votaçz.o secreta. óbv:amente, qUf fito; já que o Congre.:'so Nac:onal tem 
o Art. 19 não dispôe, e.'ipecHic3men~ qúe ter sens:lJilidil.de bastant.e par" 

"Art. 41 . .A Câmara dos Depn·· te a respeito da e'leição de Pre3i: exerCEr o seu poder político, concl
,ta.ç1os e o Senado Federal, sob a dente e Vice-Presidente d~ Repúbli- 1:.ar a ordem constitucional. com a 
(Ereção da Mesa dêtes, reunü'-se- ca, mas estabelece e esgota c-ompleta_ situação de fato que .&e estabeleceu 
ão em sessão conjunta para: mente tõda a cOll\'en1ência elU ma- no País. . 

I _ jllaugumr a sessão legi.s.. t§ria. de n-Q:!'mas, p~tl:,;t 9l!alquer elej- Estou procura..'1do, gr'. Presidente 
letiva: çao smgular, por esc~ :.tttn1o !iecreto. estudar, acelerar, retirar, quanto un-

Sr. ,Pres_.dente, nao, adm:to ,que tes, Q Pn.fs desta inquietação e des
r II - elaborar o RegImento haja revolu~ao sem ~overno lmedH~.tg,- ta perp!exid-ade, que, forçoso é con
$cmum," - mente .co?stltuido. Dlr-s:_~ que ex!s~.e fesgat. já Re ínfiltral'3.lll nO espírito 

Aqui está. a. prova. i,.iques-Wonável, um Pl~sldente da Republlca empo.,,- e na. cons,ciência dos c:.::rs congr 15-
Indiscutível de que o R~gimento C" sado rIgorosamente dentro da pre· Las "". ess 
tnum da Câmara e õo Senado é um vi.'São constitucional, mas existe to.m- . 
tUplom.a. legislativo; diploma leGisla- bérn, e existiu naquela 'madrugada Todos desejamos, quanto antes. que 
d;j-m não é, porén-" o Regimento do histórica, Q pOder politico agre.ssivan a revolução demcCl'ática complete a 
Senado, como não é também () Re- mente. sob o PO:1to de vista.- de jntul- sua m.;s,são.. E a última. etapa do 
gimento da. Câmara., isoladamente tos patrióticos e de defesa das inst,iw c?ffip.r;mento de.'>Sas tarefas é, pre
considerados, porque a ·elaboração :e· tuiçõe.s, exerClqO pelo CongreSEo N.a,· cl.Samente. oolo-car o Poder Executivo 
g!slativl;t do Senado n!io tem reper .. cional, através do gesto de redenção em t,êrmo5 de estabilidade. 
tussão nacionai enquanto não é com· clvica., praticado pelo Pl'e5idente da·· 
SJ!etada pel(\, Câmara, e assim vice- quele mesmo Congress-o. • A...o;slm, Sr. Presidente, julgo de m~u 

d~ver - dever indeclinável, do qU.:l,l 
nau devo fug-ir um insta.:Jte sequer' _., 
trazer para a Casa o meu pensamell
to, que neve s,er o de todos nós em 
tórno, do _qual ~e firm~ o cOmpl'omis
.so de llltan110S sem esmorecimento. 
para que ~e, oompletern. como disse. ri 
obrll;.e o yb]eiiv-Q da reVOlução demo-
Cl'atlca VItoriosa. ~ 

= 
O Sr. AtHio Fontana - Só uma. 

emenda à Constit-ulção! 
O Sr. AuréUo Vianna - ". V, Ex

crê que uma lej Que re-gule, qUe trace 
normas par-a. e,s,sa eleiçãO' pOde abro_ 
gar o pl'incipio est.abeiecido, no ~rt .. 
79, § 2.º "trinta dias depois da últi
tima vaga?" Como int+erpreta VC-.s-3'U. 
Excelê:1cia? 

O SR. EURICO REZE.!'{DE - Devo 
dizer a V, &~(\. q~le j) projeto apresen_ 
tado não prowra (tal" nenhuma. in_ 
tCfpl'etação 'a respéito dê.sse d·.spas:
t~vo. Prevê apenas as, linhas proc~s-
5U2.:5. A· ju.stificativ,a cty-projeto cin .. 
ge··,s2 a saber se há ou na.:) ne::~.3si
cacle d~ lei Que regule o proc2.s.::o 
eleito:·al. de vez que. e:':l. já ex!ste E 
clt,ei aCjut a pr-cJ]é.sito, d~pooiçõ,~s 
cont:das no Reg'me-nto Comu:::n tl.1, 
O:1rnara dos D:':puti\do3 e do Eer.."v..1o. 

E.::ta. qUe3-tão ve!'sada agcra pOl' V. 
E.. .. m-, ri~,:; é foca1izadg, no p:'ojeio qUe 
a·p::esent1.ll1'os à ccns:deI"açã.o de nos
sOS pares, mas será objeto de estud'1s 
e de debates pos.shelllle:::lte aind~ na
.~-8.::s-âo de hoje. De modo que p:efiro, 
no Illomen.-Q em que justlflco meu 
proJeto,' focatzo.r exclusivamente a. 
maté:ia proc~5ual desta e;éiçf.O. 

Eu p{)iel'ia .-:..s.sim, de relance, d:ze!"' 
que o País vive re·3.1mente uma ét}-:::-ea 
excepci<mal em çue cabe ao conire~., 
50 Nac:onal intru:pretur a rea!ldr.de 
at.ual, Cs des:gn:os e as preccúnu~ô.:\S 
do movimento revolucicnár:o qúe' al
t.erou; por completo o qua.dro nac:o
na1. 

V. Dta. não es!~va aquI. mas sa
lientei quz, em tórno d:; ato do p,:'e
sidellte do con~e:ss:J Nac<mal, decla
randt} a v3cân(:ia do· cargo de presi
dente dn República. naqJelu mallnlg'a
da, estabe'eceu-se uma grande contro. 
vérsia; em direção a êS"e gesto af ui
ram corrente,,; de op~nião vis'Jeralme!l-
te contrár~as, 

r.,tas V. Exa .. c-::mpreende que os dl,s ... 
positivos c':Jnstituc·ana.i.s do feit;)5 jm~ 
tamente 'para Sô;:em aplica.dos e 111'" 
terpretadas em fa.'ie de enormal~Jane~ 
A Constituiçã'Ü náo prevê revolm'ão, 
n:a prevê anoTIlla!idade nem <::ll-njUlL
tura, predatória, mas ela, implicitn.
mente, clã aos podêres POlitic<Js (Ia. 
Naçã'G a soberania nece"'sária P~l!':l a 
sua. interpretação. A sua interp-"eta
çáo mais eleme'l)t.ar deve ser sempre e 
sempre no sentldo da permanênc:a e 
sobrevivênc:a das in~tituições d('!n';
crátlcas. 

O Sr. Aurélio Viana - V, &-'::11. me 
permite mn aparte? ' 

O SR. EURICO REZENDE .- püi.s· 
nãO'. 

o S~. Aurélio Viana - Ore.tI qne !.\ 
Constituição preVê 03 caso:s de 8J.10'-
malidade quando se tra.ta do estado de 
sft.io. V. EXa., diz que nã-o preVê C[t
sOs de anormalit'·3.de; prevê s:m. prEvê 
todQ·s êsse.s cas'2s; trata de vaga .. , 

O SR. EURICO REZ'ENDE - O es ... 
tado de sítio é uma pl·ev:.sâo'cOlli;!.itu ... ·· 
cional. 

'Versa. As decl,sóes do Congresso Na.. Mas se essa é uma verdade lrrecu. 
Itlonal, isto, é Q -to:ljunção das dUM sável, exist.e uma outra, in-elutá.vel. 
Câmaras,. têm repercussão õ-ec18ória qua1_ seja, o desejo,.9. ânsia, a' sofre~ 
E legisl~Üi"a nacional. Ora, partin· guidao e - por que não dizer, Sr 
do da definição de que o Regjmentü Presidente? - -o direito de a Nação 
Comum <'Ias' due.s Casas é lei pOrqm' brasileira ter tUll Executivo instalado 
prevlsta a sua eJaboração expre.;!sa.. na. faixa e nas ooord-enadas <ia Se
ll1ente, na. Carta Magna, o que se gurança e da estabilidade, segurança 
deve fazer é prOt;.urar. nesta lei que: e estabilidade estas que só 'podem ser 
poderíamos qualificar na boa técni.. conll:listadas e cOlliiolidadas qua!ldo o 
ca, lei corporativa, se há elementos Congresso Nacional eleo-er os dOis 
e.trayés de Cuja apI:cação poderemo~ principais ID-andat.ários do"'POder Exi'
realIzar Os e.scrutinios indjs:pensávej~ cutivo. ' 

O Sr. Aurelio Vianna _ Permit-e 
V. Ex,a·. um aparte? .. 

O Sr. Aurelto V1ana - Pois é i:;t~. 

à e~colha do president.e e do Viee~ Fiz o projeto, Sr. Presidente (le 
O SR. EURICO REZENDE _ Tem A Constituição prevê. Logo h.á previ ... 

V. E."{s, o apa1'te. slo constitucional. 
Presldente da República. a:,côrdo co)U o pensamento de áIgUIlS 

Aqui está o Regiment-o Comum que lIderes, qUe entenderam existir a. nl>.. O Sr. Aurélio Vianna - Como V. O SR. EURICO REZENDE - Mas a 
11. partir do art. 19, regUla, di.sciplina ~e.'5sidade ir,removível de votar-se tlIrÍa Exa. interpreta Inesn10 o § 2,~' do ar~ Constituição não prevê revolução ... 
~ yatações _no Cong;;e.sso N-aóonal, lei, a fL'lJ .-de que se possam realizar ti.go 79 - eu ia d~zer da Consti-tuiçá.o O SI', Aurélia Viana - V. Exa. de .. 
õbvl~.mente, 00: escrutmlOs ps.·ra. Presidente e Via-e-.. y;ge.nte, mas prefIro dizer da. CODS-= cle.-oou que a Constituição não :çi'~ ..... ê. 

Diz o artig.o relerido! Presidente da Rep.ública. Mas, na tltu~çao de 46 - (Lê) ICll.SOS de an~.:rm3-ljdad~. Tanto p:cvê 
mesma reUnIão em que recebi 8 il1- «§ 2.Q yag-ando o,s C8.rgos de que e~tabe}ece O es.~ad.o de ~ítiCl )l3.-:8o 

liA votação secreta s'Cl'â feita lll.l. c~mbê...'1,cia. de elabora'r -o projeto, ma- Presidente e Vice.P.residellte d.a ofj casos d~ anorp1a :darl:e. ANuo ha. d1..1-
f,-egu!nte forma: "." nlf:stei o roeu ponto de vist..a em di. República.. far-se"-á eleição scs~ ~lda. qu~n,~ a lstv: ,~.prev.e .casos de 

.'Lembrem-.$-& os Srs. Senadores de reçao da sua absoluta desnecessidacle senta d:e.s depo:s de abeIro a'úl- :'norma.lldn ..... e ~o~ B~ado~ qUlin~-O es· 
flue o dispositivo oonstitucional estk 2ls çue já. existem normas l-egais ca~ tima vaga. Se as vagas OC01'l'er-em ~.abelece O lnsbtu~o de in~erv~nç<;to f~-

, pu1a que e.ssa eleição se fará. <lna for~ pazes, plenamente capazes de orientat na segunda metade do perío.r.Q ner:a1; prevê. o cato. drt,· R~s-e?-cca d.o 
ma. da lei". e. <le .criar condições favoráve:s à rea. presidencial a eleição pal~a. am- paIS d~. ~l'es:-d-ente uu Re1:lub;l:a, ~:~m 

hza;ça-O dessa eleição indir€t'3r. bos OS carg\m será feita' tl'inta 1~"])-em1LS.lQ do con'?,H!.:'iS,j N:1.C~Or;_.'.1, t',:-
.... "Ar'". 19. A votaç"o s"' ...... ela se~ O sr, Josaphat Marl"ho -Permlt.<! . 't'lbOle"endo a "'r'jo do ca"""o Ai /1 ,() \>.. 4 =--~ ~ v,; <tas depois da. Última vaga, pelo ,. ':' ~. t'" ... _ '.~D . ". -

rá feita da seguinte forma: ~ o V. EXQ. um aparte? congre...<:so Na-ciollal na fo!"ma há nnpedlmen"o porque_ o· ;r.:lped:·ll~ntv 
Congre.s.sis~-!], chamado. receberá. ~ SR. EURICO ~EZENDE _ COm estabelecida em lei' Em qu.al;"'''-r!- V. EX~, saba - e;st~ c3:p:tul3:do 
da. Mesa, urnA sobrecarta opaca e mmto prazer. dos C3.. S{Js, os eleitoS deverão c~~;;_lnO'utr? s;rbgo d,.n. C~n.'3tltUlção:.com .fI, 

<Se djrigirá a um gabinete 1nde~ ~ Sr. Josaphat Marinho - Estou plew.r o perIedo dos seus ~mte- te.~apeut-lca ap_~se.n~tlàa .pela C-o:nstl" 
.{V-Msável, colocado no recint{) pel'~ ouvmdo atentamente '" e~ição' de ca"SOres " tmnte na Cor.shtmçao. Se se tnta de 
. ~ <la. Mesa. no qual devem en- V. Exa. e meditarei sôõre sua tese, . . . um h!ata oorutituc:onaJ. então u."n cor .. 
eont;!"r .. se ~ula.s par~ Q. 'Vota- que, até aqu1, rele-ve-m? y... ~ e- Como int€tl'p-l'eta a. expressão 'Itún-]po de representantes do l,J0vo como q'le , 
çâo. .~,-• .t. n~ me convenceu. ~. . t,ll. d.iM depois da. lllMma, vaga?... Ip~sa 4; agir extra·constitucio!ll',ll.llel'l-. 

i 

, 
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S) Projeto de Emenda à Cons
tituição n9 61 62 

t!iU~IEN'f;\ PARA QUATRO O NU. 
,MERO DE REPRESEN'l ASTgS 
DOS ESTADOS E no OISfRl'fO 
FEIlE:RAL NO SENADO}. 

Elei'a em' 13 9 6~ 
Prorrogada: 

- ate 15.12 53 pelO ReQ'ler1mento 
'i90~6:.!. aprovado em 12 12 62: 

- a:e lf> 12 M pelo Rt:quenment.o 
1'148~63 aprovado em 16 12 6~< 

Cumple!,ada em 23 4.63, 

Membros - partldos 

Argemiro de Figueiredo - Pl'B V) Projeto de E""ênda à Cons. 
Eurico Rezende (23 .. 4.63) - UDN t't ,- q 5/63 
MUton campos _ UDN I Ulçao n 

Damel Krleger - UDN (DISPõE SORRI': O lMpOSTO 0\1 
Josaphat Marlnho - Sem LegeD<la VE~"'DAS E COSSIONAÇOES 
AloysiO de. C~alho - PL 

V) Projeto de EMlenda à Cons
tituição n9 2/63 

IDfRElTO DE PROPRn:DADE) 

DesIgnados em 23 4.63 
ptorroga.aB : , 

- ate 15 12 64 pelo Requerimento 
1..151~63, aprovado em 10,12 63. 

Deslgnada em 31 5 63 
Prorrogada até lá 12 6-! pelO Re ... 

querimento número 1 154'63, apro
vado em 10 12 63 

Membros _ Partidos 
Jeffer.s.on a,c Aguial - PSl.) 
Ruy Carnelro - PSIJ 
Lobão da Sl .. velra - P8l.) 
\''11soo GuOC;fl!VeS _ PSU 
Menezes Punentel - PSl") 
Leite Ne:o - PSD 

Bezerrll Nero - PTB 
EdDwldo LeVl - P'rB 
Argemiro F~guelredo - PTa 
Melo l3raga - P'J"B 
EUrlcc Rezende 12::1 4 631 - UDN' 
Aloysio de Carvalho - UD1'l 
A!onsCl Armos - UUN 
Josaptat Mar:nho - RE:atQf -J 

Sem Lel,enda 
Auré!i<j Vianna - PTB 
JUllo l..elle _ PI{. 

nr~ 

Membros - Partidos 
Jefferson de Aguiar - PSO Jefferson de Aguiar - PSD 
RJ.y CarMiro - PSD RUy carneiro _ ?rts1c\ente - PSD 
L0baQ àa Silveira - Relator LObâo da Sl1ve1Ia - PSD 

Ama ury Sil v A - P'l'B 
Bezerra Neto - PTB 

I/agu do Senad<Jt 
Neder - Pfl:S 

('í/L'.!J,l,S OE A("()UOO CO,\I o 
Humbertc \ 1\'. :1;{ B'\ (,o'i~'I'11 "H, iHI e 

I o \í: I. I ~!I I\! ''ir, .. '' i\ no I;E .. 

f':;J!.) . Wi.son Gonç.!llVeS - PSD 
\V.1SUn Gonçalves l23 4 63) Menezes Pimentel _ PSD 

PSLJ HenbaJdo Vleua _ Vlceapres!den-
1\H'ne?A,S Pimentel _ PSD !ie _ PSD 
,Mu~on Campos -UDN A..'11aury Silve. _ PTB 
HcnnaJdu Vlelra - UlJN Bezerra Neto - P'TB 
J)saphat Marinho - (23 4. 63) •... ' Vli~!l do Senador Ptnla Fel-

ArgemlrO Ce FlguelrE'do 
'Eurtcc Rezende - UUN 
Milton Campo.s _ UlJN 

PTH (;L:H'. \~It) l.'7i.;.:,'O 

Dan:el Kn'!!er _ UUN 
A,ovs:o de CarvllIho - Pl 
Josaphat Marmho - Se tl}Legenda 

P:'ta apurar ~ aqllj::::~ção, 

pc;o Co':.'~rr:o Fede!:1! dos 

.:IUN feira _ PTB 
Dlnte! Krleger - UDN Si:vestre Pér1cles _ PTS Z) Projeto (le Emenda à COJ~~ 
l!unco Rezende - 123 4 63) - Vi.. Artur Virg1l1o - PTN 

(Irei vos de cOilces~'Cp,')1 as 
de !:>€'fVIÇOS públicos e a 
ilT !1ortaçf'lQ ele cnap'G-? oe 
aço para a ela 
glca Naçlonal, r~-Pre,",lr:tent.e - UDN EUflCO Rezende í23 4 63) _ UDN tltUlção nO 6 63 

• Vi:l.'jQ do SenadOr Pinto Fe.rreiro. Mi}ton Campos - Relator _ UDN !Dltl ElaUILI!J,Ull!:) 
t!::3 4 63, - Presidente - PTB Jv30 AgTlp1no _ UDN I Cnanll oe." !-V,-o, "r.;flo Durono 11. 

Nogueira d.!l Gama - PTl;i. JOsllphat Marinho _ Sem Legenda DeSignada em 21063 \de HHjj a.~,""nJll,1 Pl"V~ ~l'r,tt'J! ~.":'''')Q 
Barro~ Carvalho - PTB AlOysio de carvalhO _ PL prul"roga,Qo lilf;' lo l<t 64 oelo R.e~ :\1'1.·· ... AO €' aJS,i> ~lj z:;pnt,·ges ;:,~[.Il-
~lem de Sá - PL . quenrnf'tl (,; oumero 1 15tj'6j apJv\'a~ aorl~ <l~' ,"{'/;',,'.lf1 em 6U de 1,11, ae 
Júlio LeIte 123463) - PR -- I do em lO 1~ GJ I 19ti::i 

-- W)'" E d' C MemtJr<J$ - Partldl1~ I {)p, ... :<;tm(J'a en 1 '~l fie rn'1,O 1f Hl63 
f) Projeto de Emenda à Cons .. · r:role~o de ~en a a ons-, Jefter.sun de A.g'.l!a, _ P.:.D _ PI"Hi'L . I:/U d.ao!>. fiLe :la c.e .l>e-

tituição n9 7/62 ' I tltUlçao n~ 3/63 I Ru)' car~elro - PSu _ terTl;)'U ClE' H..'63 

DIS 50 'E A 'D'IINISTRA Wll.~on Gunça,ve~ - p~u ' ~prU:'OQ'H'Hi 
l' r:\ A FMENI CON!õ:1'ITU 1 , PoE B~ ,/"2. ~t, • Jo:;e (i'encls ni - PSU 
(l:I;~~(~~ NU 4, "u~AINS'l'l'rUIU Õ I c,:.M,', pu OISTRIH~ l'ED,,~~lA.L I!. Wll,tredo Gurge, _ t->su - 1:'0' '.U"l." 12f)· rJq~ em Vlrlllje 

SJSIE:\lA PARLAMI<:N1AIl UE i\lAL-":RlA DA C:OMPLU:'NLt.\ Aroem ro de E"1""le'~en0 _ PTl:3 d!;l UO' '''''{,.'''~! '). H'tI l'r\:tl~n'-o c.'.).-
..... ,'I.' .. I"!). 0""1 61 D' '·O",'..:!. PRIVATIVA DO SENADO). "'- Be~err~ Netu _'" l;'rli Ult"o,.. tiJ'} ó:s a, ')f"f',I\" >pnll'l'jf ,loaO 
'-' "1"'1 ,.,.. {li"" ,"~ I AZ"lt"1U o., ,",,""l. df' lB de se I-m_ 
TI (l't"1\0 ~.'IJEI'A', D~ 18 D<' Deslgnaaa em 2 5 6'~ SIIVe.stre Perl(',es - PT~ 

'Y •. • ... Ilo """.. 1'-1"0 cte 1\110'3 2' I"":,.::,, 
SETEMBR.O DE 19461, Prorrogada até lõ 12 64 pelo Re- Edm'mào l.E'VI - p'l b d 

E d 
- o'. 11:11'. dl1 ,1'~1' e:ll \' rt',df Q 

quenmento 1152·63 aprovadu em 10 "lr!('ú t{f'í'f'O e - UlJN dC·')1·'I'.'Fl(1 '1u fi' ("lt'! m'-,'1f(, í'1\.I-'') 
E:el~,;) em" 6 12.62, 

Prol'rogada: 
- ar.é 1~ 12 63 pelo Requerimento 

'i91~ti~ aprm'ado em 141 '12 62; 
- alé 1& 11 64 pelO Requef\m~nt.o 

1 149'63 aprovada em 10 12 ti3. 
Completada em 23 4 63, 

MemOros - Partidos 
Jefferson de AgUlar ~ PSD 
Ruy Ca.rnelro - PSD 
Pe<lto LudOvlco - PSD 

de dezembro de 1963 Milton Catnpo,.~ - UlJN 1 111 W{ rio ~<>'1hl)t ~:O'l.w.(l! !.fo'B 
MembrO! - ParUàos A,OVSlO de Carvfllhc - UlJN 1 Np'(' na .:-e-~.10 de ':? de d2t\.L'UllJIQ 

Jefferson d.e Agular _ PSD Afof,1';(' A.:·lrII)~ - UDN :.tE' 19fi3 
Ruy carneiro _. PSD JO$1'Ipha' ,\1..it':nho ::;em l.of'J"enda, 
w\Jão da Silveira _ PSD Ra') G)'..iOcrtl - ?:::? 
WilSon Goncajve~ _ PSU Jose Lelte - PR 
Menezes Pimentel - PSD 
Lelte Neto - PSD 
Amaury SUve. - PTB 
Bçzerra Neto - P'TB 

.,. Vaga do senador Pinto Fert'e1r~ 
- f'TI! 

2,1 Projeto de 

J ... ttprs~'n ri!' A.~u ar - Pf;D 
ll'~H' N<,ll. ·P!t'o·den·,p, - t'31. 
Nf',;;on t\1flt'U,an - PTS 

Emenda à Joi:o A,ynp n,l fi e,a !,or I - uON 
I JoJ$ilDh(lt M3.f\nh<l - SPtyl l.,eg:~ndlJ 

- I .• , Vaga do Senador Eduardo 06· Wilson Gonçalves 123 4 6~) 
PSD 

Constituição n~ 7,63 1
2

, 
) Pata At'lutat fatos aponta-

fTnAN~WIr;H'~Nl"tr\ Pt1.R,\ A flE- \ (\o~:. d'" tnbtma do Sena.do 
Benedito Vauadares _ PSD 
Menezet PImentel _ PSU 
MGton campos - UDN 
Herl~a:do Viena - uUN 
Eurico Rezende 123' 4 63) _ UDN 
Damc! Rrlc!!er - UDN 
Joâo) Agripino '23 4 53} _ UDN 
Amaury Silva 123 4 63) - P'I'H 
Nogueira da Gnma _ P'ru 
BarT~ Carvalho _ PTB 
Mem de Sã - Pt. 
Raul Giubertt - PSP 

I ta.lão \ v\ce-Pres1deDLe) - PrB 
I", Vaga do Senador Eduardo M~ 
(smar _ PTB 

Eurico Rezende - Prf" tClte -
Milton Campos - UDN "'-'-
Danlel Krlegl"'r - UUN '~ 
Aluysio de Can>alba - pt, 
Josapha' MMmho - Relator 

Sem Legenda 

X) Projeto de Emenda à Cons. 
tituição n9 4/63 

U) Projeto de Emenda à Cons· ICONCEDE IMIlNIIlADES AOS 
tituição nq 1/63 VEREA\}ORES\ 

ITRABAUfO DE ~IULHERES E ME- Designada em 20 5 63 
NOitES E TRARALllO EL\l IN· I Prorrogada ate lã 12 6-1 oelo Re· 
DliS1 RIAS INSAI URRES) ,~uerimt'ntc nürnero 1, 153~63, aprova. 

, do em 10 12 63. 
,DeSignada em 23 4,63 I Memoro:s. _ Part1dos 
Prorrogaaa até 15 12 64 pelo Re-

Ituer\mento 1 ISO-63 aprovado em 10· Jefferson de Aguiar - PSU 
de dezembro de 1963, Ruy Carneiro - PSD 

Membros _ partiÓ03 
Jef!'e-rsoo de Agu:ar ..... flSO 
Ruy Carneiro - PSD 
LObão da SIlve1ra PSD 
Wil30n Gonçalves - Rela 'OI' 

Lobão da Silveira - PSD 
. Wilson Gonçalves ..- PSD 

Meneu5 Pimentel - PSD 
LeI t,e Neto _ PSD 
Aml-\UfY SllvB - f.lTS 
Bezerra Neto - P'TB 

Sf:UVi\ uu i\UJ.i'JI\K 1).\ AII\I.'\ - ti 

(~lJt SI!. ('t\NI)JUAI.\.R A 4,;AUliO e ou1rcs, relacionados com 
ELETIVO). ,negul;uidRcte,s graves e 
De.slgnada f"rn 'J 10 63 corrupCHO no Departamen .. 
prorrogaag ate 15 J!G 64 oelo lH~~ 

quenrnento númerQ ~ l&6 ti:i. ~.íll<JV"·I' ta de COffeios e Te"lngta109 
do em 10 12 63 C I . "... 3--Membros _ partldos ~ r l:I~a pe.a Rf'So,ucao '. nl.mero • 

Jefterson de Aguiar _ PSO :de HlIi::l. a...~~lnlld~ Delo ~:nl1Ur Jet ... 
RC/y carneIro _ PSD --.... ~erson de A.~'mH e mlll.!= 33 S,,~hlirE'.s 
Wilson UoD('alve.s _ PSD senadore! apresr-n'arJ.a na seMaO de 
Jose FeliClano _ PJD 30 de outubro dE' 1!J63!. . 
WalfredQ Gurgel _ PSD Pr.e..zo - ftlt" o flm da sesslio teg:.s .. 
ArSl'emlro de Figueiredo _ P'rb lat1va de 1963. 
B~zerra Ne'o - P'l'g P!"orroge.cão por 9Q d.13.! (até 15 de 
SlIvestre Pérleles - ?TB março de 1964\ em vtrtllde do Re-
Edmundo Levt - PTB queriment,(' númerO 1 lf)3,6:~ do Se-
Eurico Rezende - UDN nhor senador WUson Goncatves 
Mllton Campos - UDN aprovado na se-'isão de 10 de dezem .. 

. AloySlo de Carvalhe; - PL bro de 1963 121 30). 
Afonso ArInos - UDN Destgnnc;3.o em 6 de dez~mbro do 
Josaphat Marinho _ Sem [.,egenda 196~. 
Júll0 Leite _ PR Membros (J 11 _ Partido~ 

Z-2 Projeto de' Emenda 
Constituição n9 8/63 

IAUTONOMIA DOS l\IUNlutPIOS, 

Jefferson de Ag'lÍ!:tr - PSlJ • 
Leite Neto _ PSD 
At'ilk, Font.ann - PSD 
Wilson Gonç~lves - Preslcter. Le -

PSO 
Artur Vlrg1110 - PTB 
Bezerra Neto ·8 11.63 _ Vlce·Pre, 

PSD 
.M eneles Pimentel _ PSll 
Lelte Neto _ pSD 
Amam'v Siíva - P!'B 

,.. Vaga do senador Plnto Ferreira, eSignada em 22 10 63 ~~dente _ PTB 

BezerrA Neto _ Vice~Presldente 
PTB 

_ eTB Prorrogada até 15 1:.1 64 pelO Re· 
Stlvestre Pérlcles - PTB ,querimentQ num. erO l,157~63, aprova-
Adalberto Sena _ PTB do em lQ 12 83 
Eurtco Rezende (23 4 63) _ t1DN Membros - t:oarUdoB 

Vaga do SenadQt plnto 
_PTB 

SUvestre pêrlcle.e: - P"I'B 

Ml1l<>n Campos - UDN Jefferson de Aguiar - PSD 
Fil'reUa João Agripino - UDN ," Ruy ca.rneiro - PSD 

AlOYSio de Ca.rva.lho _ PL Wilson GonCalven - PSD 
. Josaphat Marinho - Sem Le.srenda José Fel.lclano ..., PSI) 

MeHo Br:lga. - PTB 
João Agripino _ tJDN 
Daniel Krteger - UDN 
EUrico Rezende f23 4 63) 
Aurél10 \'1a,nna - PSB 

UDN 

secretê.J'1cJ: AuxIliar Lel:tlslaUv~ 
PL-9, J ~1ey passos Dantna. 
LOb~o da SUvelra - PSD 
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Abril de 1964 

Comissão de Consti!uicão e 
Justiça 

: ATA DAS COMISSõES voto: o seu parecer é de que ~e"ri" 
... r i 
,- [ser restabelecida a Lej nQ 1 aDf), tlf 1'3 

~rinos, Antônio B9.1bino, RUy Carne!.. O Senhor Pl'esldeme. "dá 'fi palavra de )UlhO de 1951, mas que !:J,,;tita Q 

ro, Josaphat Marinho, Aloysio de car- ao Senador Jefferson de Aguiar, re- projeto CO~ as emend~s tl:l'ovatl~s\ 
.ATA DA p. RJ!.'UNIAO EXTRAORDI- valho, Bezerra Neto e Arthur Vlrgílío. lator (ia 'matéria, que. plls.:>a 3. ler Q ~ar~ Que nao se retarde a ,:,ua c,m-

NARrA. REALIZADA NO DIA 6 A d h S ti 'I'· CílUS'lO pE ABRIL 'DE 1964. AS 22 30 .sob a presidflncia- o Sen ar ena OI' seu ·parecer que e pe a C003',ltuc1Una~ c. -

HORAS ,rv,rilton Campos, reune-se a Comi.,-são lidade e juridiciõade do ?roj;~~,o, <p~e-- Nada mais havendo a tNltar, ':.nt~e:'" 
.... . de ConstituiçãO! Justiça pa.nl .. pra~ sentando três 'emerJns . .A ma'ft.r.la é ra-se a reunião, lavrando ~u, MHria 

A!'l 22,30 :lOras do dia 6 ie abril de ctar o Projeto de Lei do Senado no posta em discussáo e d~pois .d<:! "á('ir.,,5 Helena Bueno Brandão, Oflcnal Le)~i.'>_ 
19.64, est.gndo p~2sentes 03 senh::>res /15-64- Que j'Dispóe .sübl'e a Neição do debates, o parecer lIdo é 9prov.-1üo, tell- l.ativo PL-8, a presente ata ."}ue, depois 
eennd\H'es Milton eampo5, Jeffel''Son .Presidente e do Vice-PreSlde~te da do, D. Banhor SenEldot' Jos.''l~nlt _1~1ari- de lida e aprovada, é assinada pelO 
de Aguiar, WU.}j)1l Gonçalves. Af(U30 I República. pelo C":h1gra.sso NaCICJ:ktl;" nho feito a seguinte dec~ard~ão àe Senhor Pl';:sidente. 



Têrçl.- feira ~., __ =~~ 
- :e:s: j 

DIÁRIO DO CONGRES~ NA_C~I~Q=N~A~L_~(;.,S=e,;ç=ãD=Il,,;.'~~ ____ Abril de 1964 

'",~, I !' .. .. 1 Vem send U1l\Q, ~Wo.t.e na lD1 jurisdição do E~ecutivo. SãO, oon-i(f-tFaJ.'á. em substituição ao Sr. S~ que, ta vez. cu mInelll com o afllqUl- .o. . . . ê' " 

'
·dor Lnba'o dn Sl'lve1'ro, ,>0'0"" " lamento !vOtal (10 sis\.,f'ma deuw .. mítico nha pl'.-:gaçaa polí{..1ca em praça. pu- tu~o. ess~ Qear! nClas, pvU~ 

.... <lo 1). ... """''' u bl"ca Tôd as minhas campanhas freqÜente,s, e devemos cOlUildera-om. narl'amentar abo'x ........... :;:'gl' •• <!O de Govêrno! I. as 
.... I"' ..... v ... 'V'I~~. • • ~!eitonlÍs têm uma tón~ca: 1:\ffi Br<1:s11 las como naturais nSUIlla NoçiiO 

integratei a b3ncada do PSD. ~del'es .da ~rea JJl.llJtar, como do. inde-pendente, altivo. que não selA que está ainda, ~m Case de ama,.. 
Atenc~Of~O: ga,udaçõ~. Pedro jC1Vll. mOVl~entam-se, encontlla~·~.,:c. sUbordinado a qualquer outro vo. vo. dul'ecimento polítiCO, mas d!õve-

'{)U'I'Q. pul"na. t~'ocam ideHtS, €lPre.sencam wtu .. ,ot',:>' il qllalquer outra poténcia, ~eja a mOi, ta1llbém, evitil·las c, quandO 
Nome F:t:Jamenl!1t, Moul'lI Pa.ba v1Eando a con,SOhdM a, Democl.'!~:a Umão Soviética., os EstadoB UOldos, surjam, ccnigí.·1as". 

o Slt, "RESIDENTE: 
\ cOl~ a n<~va olden; clUe impera IJ~",.e ~ China. Ou a Alentanha, a ~enhum l!: Ulll parecer d,atado de 14. de agô'i. 

( 

E'al~. pa1.5 do mundo. Amigo de trrdos Os to de 1963 __ faz um ano _ e .a Mil'. 
A Mesa. tlca CIente. As cOmun C,1 A rad:caltmção extrema procO'YOu povos, ~Cravo de nenb~ dêles! mativ;i, que foi válida àquele tempoo, 

"e.s .serão pUbncadas, Q que ai esta. E, agera, são '.!ontl.!.il- Os folhetos que espalhel na cam válida é hoje. Urna Nação em desen-

I dlCl.Os, às vêzes p!'opQS;rodant€ll~e, panha eleitoral, que metl,s amigOs. da vOIVimento, ~'Ola Nação que está em 
COlUPAlm(;EM MAIS os SENlIO- culpados e lnculpados pela 'Htuaçã<l Ouanab,m'a mand.aram fazer, !l'azl<tIn faoSe de amadurec:mento pcHtIco. uma,· 

~E5 SENADORES: L-He:::~nte. ~ falsas denúncIas ~urgerr:. di respeIto da.<=; mInhas conce;:H;oes llo- Nação que :reclama di~it;os, uma. Na,... 
'com fOlOS de verdade; agent~ ae \ lit;cas justamente uma fr.ase .sett1e- ção qúe não deseja. que o processo. 
peqUim, de MOSCOU, e~plõe.';, são lC~ U1ante a esta .. Logo. não estou fa- ,cà'emocfãtico Eeja interrompido, C'1. .. 

j vaClQS a ex~n\ção publica os pro- zendo uma. profissão de fe, agora, a ando.se um hiato que separe viQ.e~ 
'pnos e aquêles que. não sendo CO!T.O faVor das übel"dadt~ demo:::ráticas. tainente o pre.'lente do futurQ _ es~~ 

Oscar P~;sos. 
ZechatiáS de Assumpção. 
Mouro. Palha. , 
l?epastlào Areher. 
Dinal'te .\lJ:ar:z. 
JOío- Agl'ipmo. 
Leite Ne.tn , 
Raul Giubt:r:i. 
Miguel Oou:o, 
Afonso I),..-inn.c;, 
Gilberto l\f~~int;o. 
Milton Oampoo. 
Benedito Va:iadares. 
Pilinto Mn~le:' 
à,dolphó Fr'l::1Co 
!\m,aury ~;i.\'a 
\ntõni9 ·,'·,t"J05. 
)at1ieI K~~f'get, 

?-o.ssa -se h 

uRDEi\ol DO DIA 

Votação, em !urno U1ÚCO, de 
Reqllerr,n:!Il.'~o 1t" 57, de 1964, em 
qfte os ~;enhort's SeI'i.aaores ,lvúo 
Agripino (Líder da MinOria) 
Wilson Gonçalves (Líder do PSD 
em exerCícieQ, ArtUr Vir!1llii) (Li .. 
der de PTB) e Tosa:pnGt Munnho 
solic~tam; urgbzcia, nos têrmos do 
art. 326. número 5-C, par,a I) pro
jeto de _'Sei da Câmam n'Ú.rne~-o 
·57, de 1963 (wlmero 2,286 .. B, de 
196(), na Càmara). que institui o 
Conselho Federal e os Conselhos 
Regionais de Odontologia, e dá. 
outras providências. 
:n votação o Requerimento. 
usa) 

S 81'S. Senadores que aprovam 
ralll cotlset-var·se como estão. 
!Lsa) 

.tá aprovadO'. O Projeto figural'á 
Otdem do Dia. da quárta. sessão 
nária que se segUU à presente. 

Discussão, em pnmeiro turno, 
~o Projeto{ de Lei do 'jenado nú w 

mero 26, àE~ 1963 (de autoria do 
Senador Vasconcelos Tôrres), qtt-e
lutoliza O ?oder Erecútivô, atra
'és do Ministério da Saúde, (I ins~ 
~alar um hospital ::entral. no mu .. 
ticipio de Duque de Caxias, no 
'?stado do Rio de Janeiro, para 
~tende'r a ']ssa cídade e tb V~,!· 
'lhas de S lo Jeão de Menti, Nf/t}· 
IOUS e NOt;a 19Uflçu, tendo Pare
~ere8 sob númeroS 346, 147 e 848 
~e 1963, das Comissões - de 
;onstituiqão e Justk;a, pela iniu
idiCidade; __ de saúde, jatiorá
rei; e· _ de _"'inanças, p.ela reiei· 
'áo. 

discussãO, t pausa) 

SR, Ali/tEI,IO VIANA: 

President~, peço a palayra.. 

Slt, l'1:ESlDENTE: 

! 
tais são apresentados. . Náo distingo 0tlrese.or nem forma é a Nação Brasileira, a noo.:..9. NaçãO. 
'.' ~ de opressão: e, caboclo do Nordes:e, Quando o Senador Leite Neto es .. 

Crlam-.se S':lSpeltas, p~ra. uma ~·o~ não aceitaria sem luta, o pé de 11m Cl'eveu aquelas paJavra-s _ "Reforma. 
mada ,~e po.slÇ~O postenor. O 1Il. u sold\Jdo estrangeiro dentro <lêste p;ís ~grária ou revolução" _ a sentido. () 
nome Ja. consta m~mo de uma rcla-' l, ~. 

\ 
ção que. d:zem auto!'ldades polir..'ab ql1e v,esse para reso~~r quest-oes nos. set: pensamento não e.1tava fi. favor 
da GuanAbara, foi encontrada n~..s S:)S, da nossa eomp .... tencla da reVOlução! 
m.tos de chineses partidários de P.e- Sennor Presidente, não vim a esta O Sr. Leite Netto _. V. Ex~ tem 

\ qWl,l1. Só não chegaram. ao por.to úe tribuna para tratar déoste ~.~unto. tôda a !'Rzão. Estava ex~tamente que.. 
. diz?r que eu também estava Sê:r..do Acredito que quem leu' ou quem ou- relido evitar a revoluçãQ\ 
I estipendia-do recebendo dólares mp,n. viu esSa not;iclo. deve ter .,;oltado nIlla O SR.. AUn..i!:LIO VIANA _ para. 
. ~.3.1meI1M, para tm.ir o reglme reple gargelhada de constrangimento ou de evitá_Ia.! Fez uma análise da prccesso 
,sentativo, as il1stit.ulções democr:ii,f· reVOltaJ Isto serviu apenas para que brasi:eiro, d:sse Q.ual o tipo de 'te
'cas vJgentes ne3te pais. E! os dÓl",rM eu sentisse a afeição até de muitos fornla que dcSe!l:lva para o BraslI~ 
- também há. quem diga. p.ois o do:> meus adversárias politicos. .1"0- reconheceu Que nós preCisamos de run 

I jornal o publicOu _ seriam fa"'os ram telefonemas, mttnifestações ilté mercado interno pOdel'osa para aÍ). 
Mal), de Ctualquer modo, Srs, ScnB- de oflC;lliis da ativa da-s nosas Fôrças ~orver as mercadorjas produzid~ n~ 

~ del'es, nem marreco de pequlm eu Armadas. qUe conhecem minha vida fAbricas e Ce::;p?l'tar êste mundo sul).. 
o,.;rio, (RisO). Tenho lá no meu ;;:i~:o- e sabem como me conduzo, /lá muI· desenvolvido qUe é o Bra.sil·interior. 
7,inbo uns patos, uns monecos 'ml.'3 to.'1 anes, Agora, iSto não e pl'QC'esso para concluir () que mt:ito... outros i!:Oe 
não tenho nenhum de pequim... que dignifique não é procC-."F<> q!le ció10gos tam'Oem espooam. que OU $0 

traga símpatias, Não há. nobreza fazem as reformas ou então o B!'d.';il 
O sr. Aarão Stembrucll ~ Perfil. nE'ssffl processos. porque í'ênt. ao hm, p~Jel'á precipitar-se nos braços da 

te V. Ex' um aparte? tA88entimen- de~mo!"alLl1l,r, não HO acusado, tOas rev'OluçãO. 
to do oraaor) - Eu queria vir à ~r~- a~ acusacores. Accmtec"! que nã() É como agora! 
OlUIR. para também focalizar ésse 8...,,' altero. náo substituo, nã.o negO as Agora t.em ... ')e de encontrar \\ma sOo 
sunto. Na relação publicada nos )or... mitlhas convicçõe.c;. FavO!"àvel on- lução para esta crise, pressionados ou 
llais do Rio de Janeiro apet'ece íl tem, às refonna.c; de ba-r, hoje, mais não pres.s:onadcs por militares, :esta. 
meu nome, o de V. Ex!'! fi o do nObre do qUe nunca, favOl'ãvel e ela~. Mal; crlS.e nao é de ag<ml, No pantQ de 
Senador ArtbUl' VIrgílio como rt'l3r hoje como ontem, dentro rtry" qua- maturação ela .~e revelou, mas vem 
cionados numa cadernetinha de no. dros democrátioos, atral'és do liHe vindo, num crescendo, senl que a 
t6s de endere(:os telefôniCOS, em 00- debtlte" COI\SCIellcia dos respOnSáveiS tivess6. 
der dêsses representantes da Chma N- . d~s~rtnd'o, E agora, sem covardl"', 
Popular, Mas a J'eportagem da "Rã- \ ao, t?e arrependo de ter de~e?~l, sem mêdo, vemos um grupo de huo 
dio GlobO~' informa que certos lar' ~o ,-;e.~,a:" t~es. Quan~~ abro o olga, J]l.ens dO Cong;re':SO Nacional pre()o 
nais propositadamente e.stabeleceram O~..,er vlltt>re Roman~ . que ~e~ela o cupacos no como wh;.'Ci-onarem bsS6 
na notícia. Uma certa confUSãO nata pensame~to d~ Igreja na. ~álla. :la problema, que foj \1ôsto diante dtles, 
dar a impres.são àqueloo que não transcr19ao ~elt.a por um Jornal d" e- a soluçãO adotada poder!\. abrh< 
leiem com precisão as noticias de R!.o,. ah esta· '? conselho de qUe o perspectivas p"ra {} sistema demcCl·I\. 
que nós üvéssemos recebido dól.a'"es Bra~Il -. plillCIpnlme,nte em .virtt1de ti,CO de govêrno. 
ou qU-e fôssemos estipendiados p~10 <testa. cr,1Se - precJSa. r~ah2~r as 
goviq'no d china- Popular Ouv' n g-rMdes lefo~1nas, para. satLSfacan do Qualquer iornai estrangeiro que se 
Rádio Glo~o qu o Coronel OUS\1V~ ~ovo e conf~ança. do Qivo nas :,.uas vem p,:onunciando ':iÔbL';e o Brasil -
n~ e . \J l1defanca.s. fa!emu.s daqueles jOúlaJS da área C1~ 
uvrges, Q.ue ~tuall1\ente cheha a Po~ • nh' 'd'" 't' 1 dêl" 'no licij'l. na Guanabara, tem pl'ati,'!800 Se or Presl e.nv.::, Sl'S, ;::,cnadOl'CS mocra :ca - qua quer U", cUJ"", 
os maiore desatinoo pl'endendo in quando a ooat!l:l'Ia prossegue, de <lU!! trechQ.5. principais ,sobre o Brttsu e oa 
centes, I~Vadíndo lires, e qlJ.e ês~ estamos ~r hOras, t:~l~fez poi' minu- acontecimentos últimos vêm sendo 
movimento se está processando de tos. continu~. tranqui flment~ .;>stn· transc"i~\),5 em jornais da terra, qual_ 
maneira diferente da que Se supôs dando~ os prQJet-os, lendo, V'l!:do à~ quer c:ô't",.; abcrdü o mesmo ponto: o 
fôsse feik> de inicio, porque est8. s.en- manhas. como ~empre ao o::,ena~o, Bl'asil prf'CisD encontrar uma. SOluça0 
do at.e pretexto t;:ara vindlt.~ pe5- opUlentando a mmha cUlt~ra, rel?l~- para os proolernos econômicos e 50 .. 
soaiS, E, incluSiVe o coronel Ardo-. do o temPo e me prepa!ando. m~e ciais, 
vino se vale rlêsse movimento para lec~ual e culturalmente para nao ser A 'at,lação ê tão grave e tão féria. 
resolver velha.s quel'elas, Ouvi ainda vitlIl\a d~ as.sessore~ _ s.e C'J;t.os e,m. a aespc, eamento para ~'ma realidaGe 
pela Râdio Globo a. afinnação r~e que oora._ mUltas e mUl~ .vezes mal!Jl- bem ol'a,<.l~eit'a e nacional. pelo :ro .. 
ha via. uma lista de nOmes de peesoa.s tencIOnados, com obJeth'os ocultos - pactD düt últimos acontecImemos, é 
qUe ceeebiam importâncias do ~ovér- sahendo que \~o.to. como voto e por·- tão forte que o próprio "0 G!obo" 
no da China Popular. Em S~Uidfl I que \'.oto. e c0z:thect'ndo 0.3 problemas de hOJe. num artIgo da reRJ°n.sabUl ... 
dizia que relacionfldoo também esta- da n'n~ha PátrIa, dade da sua Redação, aborda a ne.-
vam nomes d~ ''''3.Ylamenta.l"e~. danA0, AqUI mesmo, ,no J>are(~er da Co· ce.ssidade de se resolver Os prcblemas 

l-' .. v 1 ã d Const tl11ça J" ô econômicos populares, 
(l impressão, pele. nrtmeira como foi ~ m S8 "o e , 1 o e us _Iça ,8 ~ Nada. tel'minou agora Mesmo que 
redJgida. a nota de que nós estat'ia ,~l'e ~te projeto, considet"<ando-{) tU... houvesse uma ditadura chel1ada JY'r 
mas nessas condições, cer~ame·nte.1 }U1'l~lCO - o pl'C!jeto teve p~rect'l ta" i 

tôda {1 Casa nos conhece e não se;â vora~el_ da Com,LS'são de Sttud~. e da mUltares ou c viS, o processo .lão ter. 
necessário que apresentemos n .... "''''' COlnlBSa.O de Finança/;, contranl) _ minar;a, Jà apres~nvel Q qunaro er" 

~" t m <:; inümeros ,paiSe., que viVem d~ m~_~!!!!q. 
defesa nem V. EX' estaria precisadO e 0;:;: :ínttuietação ê por4Uê não resolveram 
disso. Conheremos a honestidade de "O Execut,ivo, o Judiciário e o Os .seus prOblemas econõmíco..socials 

11 a JXllaVra o no')l'& 
lo Viana. 

V, Ex~ com!) a de todos os selÜ10res Legislativo possuem Meus pró~ foram pasto dos mesmos sofl'iment?s. 
Senador e,enadoreb, mas não poderíamos rlei- prias de atuação, e é just.amente Que haviJ;l L.WB preocupaçãO' ~ener3-

Xl.\r sem reparos a maneira por quI:" na compreensão da. J1ecessl'dadu lizdda e um temor pela sorte o.êste 

SR. AURF1LIO' VIANA: 

In revisão do orador) - Sr. ' 
lente, disc\1tir ... se qualquer ma
neste plenário, neste momento, 
instante tremendamente difícil 

:la nacio!Hl..J, é um ato de oUBa
el-dadeiromente inqualifi.cável. 

. 
Q.ue? Pot" que? Com que fjn.a~ 
? Se a Nação inteira está 1\11 
~tiva de novos acontecimentos. 

se vêm processando êsses atos c( .. m a deõsa divisão de competências e Pais, o observador desapaixonado terA 
fina.lidade exc]uslva de infamar ho- no respeit.o à autonom;.(l de cada que reconhece1 que navia. Que tlou-
mens püblicos brasileiros. j 'um dos três Podêres que resirl:e \'e uma tornada de posiÇãO, o,uase qua 

a tônica da democracia. ~isteme. Se poderia dizer, COletiva, por pllrt6 
politico que adotamos." dos responsáveIs pela manutenção d(l o SR, AURf:LIO VIANA - Real· 

mente, a1rvo a 1.I..D16 potência há mui. 
tos anos, desde menino. Rã uma po
tência. que alllO com tôdas as veras 
do meu coração: ensinaram me a 
amá-la deSde a rrlinbR meninice: é 
a nossa Pátria. 

"Apesar da.l:Sru; verdadeS'. te. or<íem h/terna, [tão hã dú.\'ida na-
mos visto, de quandO em quan ... nhuma, Porque Os fatos é que noéc 
d.o. o poder, ExeCl:'tll'O' praticar ditam es.~a afirmfltira e contra f ..... tos, 
a~Os da. ~tr1bU1Ção do Poder Le- já diri!l o próprio CCll t>lheirO Acác10 • 
giSlaUvo. bem como êste. embOra não há argument.''-':' Cpf' existe qua .. 
mais ("ft.l'affiente, tentar invaniJ: a se um imp..1&,.,. nã" 21ã dúvida ne ... 

I 

• 
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lnhu;rta. Que IJlUH.05. dê.;.se,s milltate.3 tão prof-unda, que ainda hoje. passados \ O SR. AUR\tLIO VIANA - l\.:Iuito \::i.or <':O!~lu .. n estã, a verdade: _ Im. 
: \\litori(),<;m, -' -senão todoo. '- vêm pro- 00. anos, llã_a fQI l"esOlvlda.. .E 'R in.. .l'ea.l:.'ita e preocupado. : vórl10 doe nOJnes que venham a m:.:!i .. 
! lC\Har..do deter a onda de vindittls p, qüi.etaçâQ continuou. ~ a inquietação O S'f. Altílio Fontana - 0'0 c prco~ lnar-.sc pa,r{1. a.quêle ou aqtteJout:'o 
: perSEguições c~iaua por civis, te:u.oo continua .. E nzera!fl ~lev;õe.s" F.;lnpo:::~ ':!upado. PCt' nat.ureza. sou ()~iInista. grupo, i)l:o~2gendo unt,' contra o.s Oll" 
'que rectinh~(:.6-10, e.T- vil'tude l~es1no snd'O o no'JO presiacm,e, a ~cn~e Contl· l Acreditv . no hom .sen.'3Q do:,; hOn.1~~ tros, na suCessão "V!'esid-encial, 
~'de pronunc:aU1,:l1~(~ .fl!mo ,aqll~~C d? l~ua. ~ se agrava, ao sttuaçao. I que J"!oje .t.~ff;l 'a gn~nde r~p()TI5aQlll. E:' vCl'dade que talo de pequeno 
) S;':8,dQ r A:~th~l ~ Vlrg,Jl.o que, éta t~: Ora, c~:eio que os militª"res bras~:cí~ Íf.i.ct.e de dmglf o no~o PaL,') .. Entel1d~ p(lr~id? um 1?equeno g;ruJ?<), i~t{) íica 
fi€ol:un a, altlg.u·,.,o ~T'U~_ à.~ Ul~~ 11'OS~ princl)JG.lmeute aquéles maIS cUltos, que, realmtnte, ~b.e ~o cong1:CSSo en aqUi aentro mesmo. 
,pod ... !osos cheíes. n.Ll~a.,.t:~ \~V Pal:"" os mais estudiO"05 como o próprio dmu'!u' fi solUça0 para a. e~eição do O Sr. AWio Fonta.na _ Nªo} 

1
I ts?l:cH.andO~ . ~:;a. lme:r\'el~?~\~ :10 ~en· k3-en.e~·a.l. castelo Br~nco, que conhecem lUturO Pt.esid.ente ~a ~p;-x~11~ca, .,>e~: O St~. AUR}tLIO V14NA _ UM 
· ~ld~~. d,a g<lUt..â.Ht ~o,<; d;lH"!hO}". ,do el· i A. .situação _ 11 l!{).."'5a, ~_ nç.s e.$t'..:..~ m'e re;-,~;.ta.lldo 0$ pnn~.p,ol) consti i é ist(l que o povo brasileiro prec t:.a~ 
~tt:o.~;), Que ?~uye I:t:lCO~1:)\'€--:1,1~. ó:.~ J..:05 cumparath'os Q,ue fazeT.., súbre .. , tutl<mais, lr.La OilVlr, E, cem mUlta lIltel. ... gêllCla, 

I ~~1n,~~:~~:~·€a~1~it~-fftc~'-;e/gu ~~u~ f .udo na Ifscola ~up~\rior <;te ú.uexr~, I ú SR . .AU:a,f;:LIO VIANA - Exat.a~ ! os ~ nll.ll~l'~ e!l~regara.m o l?l'O)I~~ma 
. • j' _ ., fnooe111, ms',S ou ffit:n<)s, aferIr <ias no~- O'ênt'" llO,')' CIVIS J\lSt-lflClJlido a sua. nti·UC:~ 

D.sSUn .s~ CIl'SH erJlv.aro <Hl no.o S.~l ~-;: \'-a~ en c(,)1nnt:lraç~o CVID ru d'ticu'da- l·~~ .. , .' 'I-u' 'f ,. . ,'. " 
!t~n-dtl ~e C~11.'jHl&am. d1.!l.llte dos'fa!os I:':' ,l .. _~"'"' ,", ,R, ,T '. O Sr, .t1ttiHo pontana - A~ ago.:a 'I~" :" .. e ,u~~ramel1t~, no trl~Ulla; da. 

. '" 1-', '. . ~ . de.s ac tJals;;s de cCJnom~a senlf ~hf\nte ! .... 'mp'·~r'h.' !1acl0na~ como a 1lltel'na~ von",cumcu\. mternac.O!1~l e naC.Qnal. 
ou" CU.Hlln:1tnm CO.H a '·ltÜ.,a \.<lO S·' p .. ~ridente gost..a.l'l' dp. t"'l' U1U I"' .C "",..... ~ , I /), ... -,' " I .• - d ., h" à ·d" . " ",c .. " l:i ~ "" ~ioJ)3,l tê:n fer'"O as meÜ1.or.es rl;~e!'en· C.-Q menos, DUO .se Q10'a QUi:! l'U.'5 ;n,OVln~en o IUt.ltll 0, ~1a.O ft UVl q;;;, "'["a.Z O '" f:Je p"azer fósse te CO'"'~' ~. < • ... • I " .. - '1 ti d' a , ... p' . 1",.. ", d',:, • ~'" ... ~ -" "!'~. -.' ~b~"'· ;;-;U,.$ à. SOlucã;., encGnt.rada, en1))Ol'a a,l,íilh~ aa IllGgru u e esses p~·OlJlemJ.a~ 

S., ~esw.Yn.e, \;1.I. Iz.;:l, r:a. sema nuar nes.a athude de a.nâllE~. até o' d ~ ~011-co-dem c"m ela' !.-Ias 'l1eIlClal11CS. por receio d~' aoordá·' O' 
:fie P:',?Xl,,?Q p~.s.5tij\1, que p.ao ;mha ú.timo <:iis, do me.u mandat-o: dll4t1i ü 7 . llem !Q 0.5 .'. 1m"', '" . p. Aos yenceom:e:; , .. ~. ',:~' 
! -ccr::~p!raQO, mas .quero l'etlf:ca~. n:eu \oJn'iS ou d<!.QliÍ a horas; ou a um Oll tO. f~lt~. e Q,ue cs_tl!. ~tua e:l~"'t,~at ~~_Ie a reSPOIlE\3.bllid'a~ p;;J"ril.\ ua. 'HL~_ •• 

I 
:p?l),sumento, e f~zer l:ma confl.~sa~: dpi:; ano.,:;; ou daqui a mese6, a 'iual- 1 'i'fu~aOl~t le~fr:~~('~",rG':>~~~:'~o~ ~ara Não di070 que há

e i~r g~::;~o <n5'~-
eu COnsp:·fe.t lU\.Ulas vezes, !n13..$ UlUl-,: aUe! tetppo I ga, g . - - .., . ~ t··,.1 tind d ~ ai d" ' .... 
ltp..s vêz€s mesmo, eu desta tribuna, [I ,._. • • ' -que 4\ ~OllStltU1Çao seja man h .... U, e I . o e. p an:que,. ao ~ ~.sen ... l'O ar du 

J a favor da democracin., da.-; ..ret"o.rmru., E.síou Pl'eparn~o, ps.Cú:õglcrtm~r..tcl) .. em aSSIm o conceito que alcançaruos ! ?:,lse, ·POl qUe ?m~uem c::~t~~ no p.J.~an-

lum:l conspiraçfto .\Derta. clara, CQ- '1?a:·a..isto, desde 1",17. :SU'tl. ge~de 1941'jneS50a' fase ~jfíc11 que o J?'aís. :Üra· =!,w.e, neSte Pals._ rodo.s.~sw.o no lUe~
nh"c;dil E contjnno cem.spiraml!) a 'Rece!o pela Democracm, pela. 'sc,r~t; da veSSU. Oom lS!:o estaremos, msplrando m? barc~, nerulUm pohtico escap'.l.: ~e 
f-"~"- d~ JU.""it· "vcla1 da paz "'0- (!DeDloora.c.:a de.$de 1947, hoje, mar;; dO '[;on!lauç:J" ~~o povo brasilell'o e a~: j::IUit)e,J,' sall' depr~sa do bs.rco, o ·,tu .. 

i Cir.l .. d; d"'m~ 'r~ci~ ·d~ oovêrn~ --do ! )ue ~!J(;pe}e tempo .. > pOL'qU€ a sit~aç<lt1 IIJ!a:!.:s.es rurüga.". Lembremo~nos. da cn~ .>'J.rão" come;_ e se ficar nMe. e nao 
, :1' ~ c.,, lo o' I~ m~.;",<l grav-e, pn-Dcipalmente a ~'.lt·la.· .:e de lSoj5, a que V. E.'{u. ll.ll1da ná :,olocal' nas roturas o matewll ne .. 

peto p la o pO\O e pe p ~o, . ,çã'J oriunda da cdse e('onómiCO.nn~l1· pouco.se referiu. Reahnente, n~ sou .;~sário, a. água entra., o bt.:co :-ou. 
J Se há cl'irne n~to: e:s o c~inü.1o.':o! \ :eiY? em. qUe nos deb!:tocmo~. Mru.. a I' um esludiO-">o da COl1stituiç.ã.o; C~l1~ lfO.~,ru (!- o "~ub~'U'ão" come da n·lCSp.h 
: "Se merece ser pumdo por 1~tO· que: t "ewade e esta: o povo. como povo. fio sempre !10S hOlUe...'1S que estao maIS IJ~hO .. E aqueles que pensam que, etn. 
I () seja! ! q.ue f,Ó tomü.}1 PM',te n~ qU~:3tão de- atent-os e têm melhores cD~d~ÇÕes do) vi~~o uma _ditadma Inílitar --e 0,:. 

I Nij,o e.stá nas minhas mãos rer:ol-1P?"S da q~f;stfl:O en. cernw.e., para ap~~u~ !que eu para. e;:tuàl.'r a ma~na. Mas, mIiit~:res nao.~ querem. é. a min.b.a 
ver o impa..)l'oe. do Congr~o NUC10- - Ju' ou .sllenclar. está na C:.q)oetl:\ dV3 1 reC<)rdc-me de que, rw. CamaTa dos I convlc,ão - Iriam mandar nos m .. · 

I mll. apenas, não. l\4as uma .simple.-~ ,para 11111a tomada. oe posiçãO. Os Deputad-cs, através de votação b2.?- :ioo.res, a H)'sroria est.á aí: ningu('>rr 
,su'1stituição àe homens, em que os (acont-eciluentos t?ram rapidos, c0l!10 tante demorada aliás, porque hav~.a. m'anda. em militar, porque' ines- tên~ 
novos governante.:> renharn illStnllllt'u_\ttqUêle.s que CU~llI~ar",m ('.om a. pl'OC [1. obl3trnção, con.se. guluwse dar soluça0, u..'na míSti. ·ca., uma conce .. pçãO tõd~ 

fWS }}ara a l·e.a1ização de política eco- mn.çoo da RepubllCD., COIn a ln~epen~ le"'al para a ,crise. Agora tambem própria., pculiar aêle.s. Quando ou\' 
'nÔuJ.i.ca e administl':ltiva que s~t:~fa~ ci.ên(a, enool1t.r~:Illp.o tôda a Naç~o d;vemos eneon~ral' Urrl::t m.).ne~l'a de certo político dlzer: _ "À tninbu voz 
ça aO BrasIl povo.. a N.3çãD cop",sc:en .. J 'perplexa. E quando se pl'epara..\'a.. ~l- ~irrn'()l:i da atual dlficu~iade. Tenho, a. sarg,entada me .obedecerá", a.ro'J. 
te, de nada adiantará! l~HYÍic~~~nt'-'! p. a. Ta uma luta de ~u. de minha parte, ~ lU.:l!Or confiança· ~el1tei: .~t~ per\t..:lo., já está n~s ~e 

i ti r ' .açã0 ln.,ef111_da, ne-,J;U mesmo a lilt~ nus homens que hOJe..estao com ao re5~ nôes eh!.SS!tl$ dos oceanos! CClto.do 
, Estamos com um e 2(Jlt OJ'('amen· iniciou-se; t(;-l'.mmou s;tl;f,es de 'pl'inc~~ pons.abilidlide, sejam êles civis ou mí~ A.lltes da. luta. J'á, está liquldadol Tú 

tâ.do de quinhentos bilhóes de C1'U" \ 1 Q d é - d . , treiros, Dl.zem, mas ninGuém ainda. o p ar., :.\.ler ~'Ze~: a. cru.€' ma1,s s~.ne lítal'es. por'que a uinguem po. erá lll; COu 113.5 cordas sensíveis (:to mil~ ta: 
, ' _'" ml, d~s ull1mcs c,~qtHm"a· anos f 01 f€:SOl-1 t€l'cssar qualqui:1' ~DluçãO cxt!al-egal, ~al'gento. e, por extensão, cubo, sol 
· P:Ocle.~OU .~tclalme.z:te, q.~€ <:$ ~('.a~ ! 'lIda ~-e.n~ \im.. t.~ro, Momentá,21CamC?té 012 lnr,.o.llStltucionoJ, que pode,:J.a. tra- dao.o., t.ene. nte, capitão, major, genera 

6QeS os u~ !U10S CIlas Ja awa-., '. L'cs<?lvío.a a ml.ltar~ ma.~ a eCDnCrüllCa, zer as m.ais funestas consequcnclas a e o.ssim por âiante. . 
cêrca de c .... m bnhõe~ de

f 
Cl'lfZe1l'~~, 11 a fmo.nce~.ra, a sC{!j~ amda es_tá Dara . tcdos nós, indistint.amente, Daí por I Oh! Pais, falto de. ps:-cólo-gos. de t"~ 

que. oom, Q a~nent~: o unCl{j.~a~,~.,. ser equaC:lOna..da. Fe117mente nso hou- I que e.spéfO que. em poucos dias, po.;;· tudio.so.s d~ :p.:;ica:· :ia apUcada, li 
mo pÚblIco cn:lI. ~;l ... tar e autã'J_U;- "I>:! derrumo.m~nto de sangue, l.3atnos sair dus dificuldades que se )p:.sicolQgia social' C\u·a:rto çaudi:.b 

• Co a. Nacã.o bra .. ntp..u·a de.<;pf'n'-lera, I ~~ . "" t- d I ti"A~d j • ""1'. . 
éste a11o. mai,,- de u'n trilhã.o de cru~ 'Então, estamos diunte de um quadLí)- l1p.!'esen~ID, •• .:..n ~O a .ega ~ e, ,a . t..rave.stido de lider aparece, nesl.e PIa: 

1 l' ~. ! 'emêHuí.nte àQuele de 1955, LE-mo! - i co,nst.H:mção, e p()3S~ cl1ta~ o Congres~ :)oU . .f. \tudindo ~a.s.s. a com povo, ~nCOill 
se rQS mo-no,; de 1955? lJl ~ vez. um hamelú .5{) ,Naclopal yolt,ar suas \'l5t3.5 para·.08 !!iência com consciência; o todo. 

Tudo Lsto é dejicit .sobre delicit. 'p1'.ojetuu-óe ne Bras.! pl'il1e~palmel1te jPr~ble..'ila::i do ~VO, l>~;oble:u3S ;xa{;lO- parte }leIo t<lqo ou o todo pela pa.r\~ 
Então logo o novo oovérno se vai por uma. frase feU? que pl·onunCia.l~a n~ls; e QU~ Jwssamos ent.ao. VO\.3l' as EIS, Sr. pre:idente, 110&&\ peq\.1en 
deparar com U.'l1a situação de fa.to \ na Càm~'a nos Deputad06: '·Lembrt1.!~ leIs neceS~Hlna.s a que o PaIS pro.~i.. expm.ição, par(l. marcar uma a.titUtl€ 
das mais terri' ... e1.s. se f(nmos a mRlsl 'lOS de 1937 f O> , Lembrs.mO~llOs de 5-S? ga. ou .I'?e:<;mo entre nl4l1,a fase de Não ü'emos cair sõbre OS' d'e1,;:otado 
~e um trilhão de c:mzelros de de- P.(>i~ em 19J5 o.:; fatos se pl'ooes.-=;al·aru prospe:nna.ae, P11$ e bE;m~f'-st{l.r. I:p.esmo p~que não s:ei, proprhroent 
licit. e dejicit de caIxa. l mt\!$ ou lnenOs como ngora, .Um g'(lu~ O SR. AURÉLIO VIANA _ Nobre l0 signiiietído que, hOje, flé' dá às p~ 

Teremos que emitir essa "'om. ao fa~ I )arlamentar r~~{vel\ o JU'Ob .eIIl~ a.f~- Sc'naàor. mUitO lhe a.grade~ pem seu l.a....-r.as. Não quero ser patr~ina,\( 
b I · U '0 ~da na'" circula· v ~?-n~~J, GO puner a <!.OlS pTe:S1de;n e.'i, aparte, mas o q\le nóS' estamos no- Ida. frase canheciê.a: "Morto o rei, vi' 
~u '7'lt q el, J gti essa infla' I JU3df;c·ando .., arm.phso consbtucl0nal tando é que agora já. 30'ora em plena a rei viva. o rei" . A. plausos ao nó' 
'laril:\>. ~un J... m~tll "jO no 1l1'OC ...... á - lesma v,ma nBcessi.dade para. a sa.lva- erl~. ao invés d" mu''?itoo' M!J··i ......... '" rei :POl'qlle não .ã'bemos 'alllQQ que' 'clonsno '-Il"8.S1 e}'o Que pvuf'J - - , t'! . 1 d P is .() o tl'O J.i:J, <J....... p'" I> .. "-">,. .". . . " t. t.' I··~ao 111S 1 ucOUla o e., e . u dos mu!s podero::'Qs se e..<;tarem pl'e()~ ê o nôvo rei • .'$e há novos" diversoo. 
agora, sun! - l~val' fi, um o~\ 10 lpO "'rupo protestava protestava., v!olenta- d 1 - d bl . 
de revolução, t.nlvez iuma. !ev'}luçõ.o I "'mente em nomfl' da c,;llstitu;ção e no f~~fat~ CqO~ 6 .se ~ça°.s"~~h pr~ ema. Sr. Pre,:,idente, ou nós, agora. t:: 

mesmo, que ,sena, a l'evoIuçaó s9CU'tI. r,:o-vo. Hoje, o grupo que protes1.:í:t\'a . ' e o ~ e .. 0:.& e uI? quccemos as eleições tia lf:Sõ, pa: 
E,<;távamcs caminhando --: repetimos, contra _00 arranllôe..s. e-"t~ a favor d<>s ::~;~!~ted~,j~;:~~i~ ~;lti~~~tslt~- pen.<;aJ: na SOluçá,? d~te! pro )lerli.>.1 
hoje, palavl'a.s _ pronUnCIa~8.s . pelo arranhoey., da ConsEltuiça.r:, e <:' grupo ead,a ~upo na verdade procura:n tUu~ ,'l,pl'esoor e. votaçao dos ,,p,"oJ€W.s ql 
Senador Leite ?iieto, por nUJ? e por a,Jo.favol' dos R_ranhoes esta ... h,~J:, con~ EDlucão qu~ pr.Qteja os seu inte.tAs~ reformem estr,uturas e lpfra·~p..f,tnH· 
tantO,.Cj' QUO'O,s colega~, h~ mu4~ tem- h'a os an-al~hoes da ConstltUlçao .. E se~ eJ-ei~oJ'''is s e ras, neste PaíS, ou esq~ecemo.;, ~ 
pa. não agora depols do movlluento um 'Pal$ notá;vel! os nossos politlcos ., ( •. , ,.. mentâneament.e embora. tm, nONos I 
_ estamo.s caminhando para uma são maravilho:os, e bem pOucos podem O Sr. AWio Fontana - Um grande Lerêsse.s eleitoraiS, par::t, ô.~poi~ 
situação a mal$. t~rrivel, a~ maIS t~- atirar a pl'lmeíra pedra. mal! ,11965, ou, en~ão, quem viv(i', y:.'.' 
nebrosa, não em vlrt~lde de:-'ite 1UOVI- TaJvez é~es est.ejam lembrados de I <? SR .. AUP..ÉL!O VrA~A - ~ .. Que F..sla a. quest..l.o. 
mento. O }:ll'o.eesso vmha .vmdo. vem São RBmígio dizendo a Clovis ,em é:po~ Isenam Joga.dos . em 196~., como se a. Assim. Sr. Pl'e~\:ellte,;qu''lndo cal 
vindo, há mUltas anos, vem·se f\gr~:- eM muito recuadas da Hist61"ia.; 'I~a mente estlves:oe oblIte~'ada p~ra qual, no mUTIc10 civil p~lo n\eno~. 
vandQ. Se fa.l'mo~ ~esmo a um tll- "-Curva: tua cabeça, sicambro. Adora na.{) comprE;.enderem que 3.mda es.~a- se apresenta pemnte I) pO'/Q br:v 
lhão. ou a do:? tnlhoes, C.01n?r,alg\}US ') que queimaste e queima. o que a<1o~ ,mos.em, cn~.e,.e em período de. ~x- leíro como o autor e o con~lunador 
pesam de déjlict, eomo sa,,!J. es~e raste". Era o Rei dos celtas ouv:ndO cepclOnal gl.aVIÚí!.~e .. .:wte~ de le;,o]-
País do cá<>& para o qual vem (!ami" n;1I"vras de S'o Reznl<1'lo numa hora IVêrem esta .situa.c;ão, Ja estgo pensan- fél''>'~ ,ín.."Pimdol', O gj'f~~tQ:: ~,21m:., 

·_h d - I G.I 1::'''' co. .,... d j.j d" ,,' d J""65 co SO __ .(iOS pensam e re .8 em, e o!]~{ 
nhando ..... cumlu.lI.an o' naO. o-- difícil tara êle, mais ou menos, mu~ o na qu~ surg I a ep .... ls e. tfu. ,- 1'1tm e l'êem _ e Deu.3 qtlelra, eu 
paudo; galopam'!o .. .o_ quê? ~ velo-- tatis mutattdis, corrio as nossa.:; hora!) mo se ?ao !1011Ve3Sé um pengo iJ1:)l- dtsE.:J·O que vejam com DJo.!> 0111(;8 
cidade - há mUitos anos. estão s~ndo. nente, ImedIat.o p~ra esSt\ ctemocra·l· ,'. ".-, , .' 

EnqUa.i.)to alguns estã.o IH'eocnpados ela retalhada, frag:;lima, que,por mI .. a.._le':Üldo.de. naclOn • .1. que flJa.tnl; 
~penüs' em dar jcito, no en('o-ntrar uma Então, se não há coerência. os ln~ lç;gre ainda se sust-êm ne~te país, na~ se, 5~elX€m .. levar p.u~ turo~,l_ 
JO·u-ção político. para Q' pfoblem~ que coer~nt-es de on~m. com os incoeren~ quando todos não de uma arca a!p(>~ da,') palxoes P.~lltlcas e no", inten~ 
lSurgju de e com o movimento n-.!1ltal'. te.s de hoje procurem l'eso1vcr o pr{). nM, deveriam estar reunidos. p1ensan- ocultos de. cer~tos grupos; .e que. n
lo minha mente volta·se para. ~f.es blema, pará que se encontrem pelo do no nome de um homem que in.'i- 111a. de tudo, eles: que ; dL~seram c:; 
1l.1tros problemas, E a mill.b.a p:reocupa. menos uma vez no mesn1.o palco" .Pirasse. l'espeito e confiança pelo me- Iutar~m para a l~pl.9.nta..çao de Ul 
Jão cresce. O Sr. Attilio Femlana. _ Pe-rm!te nos aos Partidos politicos, que fôsse genuma ·~emocra.cla., luto/,Il pa~f' ~ 

• V. Exa. um aparto? Q fiador d6s liberda.des democráticas êste seu ldeal se COl1cte.lzt. f!:~te, 
Quando () D~ta.:t0r P~01?- eaiu, g:r~n- das 'franquias con.sUtuclona1s, fja<1.r;~ I de:sejQ de quem não quer ver ~o P 

qe parte ~a naçao &!'gellbna. ~phou. O· em. AUR1)UO VIANA - CUro da. ordem e da diseJp1ina e de um r-etaUw.do ,dividido, í1"agme11tado. p: 
0. ~eu ~~!o ench.eu~5e de es~~ç~, pr~zer. pleito libérrimo, em que cada: qual to de :a~bições aHeni~enas. Se i 
plzla-,ge. Agora te,remos. Sl}luc:~onaa~ O sr. AttiHo ·.li'Ontana ~ Npbl'e Se- pudesse votar de acordo COm sua cQns~ se ren\i?aT, creiQ que a Naçilo b' 
O' pr~':d~a.cori~~tê~~á., ~grJ;~ na.~ nador, V. !:xá, abOrdando a. aitu~ã.o ciência e o eleito tr~uilamente. 1,0- sfI~in'\. ficará t-ranqü,il~ e ma~ 
~o argent.ina". E' .a,. ~ituaçlo sue êl~ 9u,,~ o ~~ fI,~V~, ·JI1.(hStxa-.se um mar 'Posse, M grande luta e, p.or ~sso, \)9.1-.a 06 grande~ destl11.os que a e.. 
_~QY e~' ta,Q ~1!i, • A ~~ efJlo ~ ~1sli\:.~7 ~indi\ nlQ ~ot1tra.ra~ (lo !1enon:utla- t:&.m .... ~ • 

• '~.l:'" .. , ...... - ......... " .. , ..... " .•.•. 
'í li ( 
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Eu. tamb-éUl, nobre Senador Attílio 
Fon'::'J.J:..3., na.o p::. ... ·dí a fé neste Pais. 
Sou. o otim:..sta. realista. Vejo a rea.
lidape, v~jo diflculd\J.des. vejo obstá
culas pan, o progre:5:S0 d~ste PaÍS. 
VejO as aves de rapina, lentando ani
quilá-lo, eX'.luriAo, tira.r-lhe a inde
pen<iéncia. Ve,}o tudo isso. Então, soU 

"realista porque vejo. e sou otim!sta. 
porque ten.\t·o cert~Z>J, de que sa~:e'" 
mOf,., d:) caos. 

O Sr. Atilio Fo.ntana. - As aves 
-de rapina também correm risco. 

O SR AURELIO VIANA - Tenho 
a certe2â. de que as .aves de rapina se
rão d-estruidaG. O otimista puro vê 

" uma l'ealid'lde, na sua fantasia e diz 
'Que não há nada, tudo vai bem. En
tão eu .sou realista-o~iInist6. porque 
-vejo a realidad.e, proclamo~a, mas 
luto 'para sail'mos do CUOS. Tenho fé 
neste PaiS. têllho fé no seu pOVO! 

Não proc!amarão, jam:lis. que as 
Fôrças Armadas traíram a quem, "'
que1 As su~ con;ricções nac.oJ1!JJis
tas! Nunca! Não tenho esta convic
ção, ,Ioga, não a prodemo. Conser
'Vam"ae fiéis ao nacionalismo bem 
brasileiro. Q!lerem as transformações 
infra .. estrutumis e estrutUrGl.s dêste 
Pais. Querem siml Mas não querem 
aventuras que t:OS levem a subordi
narmo-nos a lnterésses alienígenas. 
Tiveram 't Sl..ltl convição, que é res .. 
·peitável. concordemcs Ou não, e lu .. 
tara~, certas de G.Uf' esmv·J.ID d~!en" 
-dendo a boa ..:a'l;:;'l Tõdos nós. como 
demOératas. temQS que respeitá-la.:;. 
E se fOrmos ana..bur êste problema 
mais a fundo. I;olvez mui~j,~ tenhoam 
·que bp.ter no peito s. meu culpa, por 
não terem sabido ,n~ ~:pretar fi cons

\ ciência e os senti~nent03 da Nação 
Bm.silefrn . 

Bom, se mais tar(ie estiver fe~hMo 
-isto aquI, dei meu recadr>. Se nao es
tiver- fechado, v'3.~no,fi conhnunr, sem 
perdennos a fé ,lO n ron ?:Jíf. pe:-
dê-}a, seTla perrlrr h fé ?ln nós pro .... 
prios. E o h{lm~m, quandC' ná~ tem 
fé em si mestno, já nãc é maIS ho
mem, é um farNlPO Que se diz ho
mem. (Muito bem! Muito bem!) 

O SR, VASCON'ql"LOS TORRES: 

SI'. presidente, p~ço a. palavra, pa
ra uma comuniC2.-:;ão. 

O SR, PRESIDENTE: 

Tem a jla.Iavra o nobre Senador 
V:tsconcelo.s Torres. 

O S1:, VASCONCELOS TORRES: 

(parq, uma comuntc'1ção) - Senhor 
Presdiente, designad:J obServador par
lamentar à Conferência das Nações 
Unidas\ que ainda está se realizando 
em Genebra, fui obrigado, por' mo~ 
tivos óbvios, a regressar ao Pais, en
trando .nediatamente nu p.xercic:o de 
meu lnE!llCh1to. 

Na devida oportunidade, encami .. 
nharei um pequeno relatório do que 
pude, num contact'J rápido. obServar 
nF.'}ueIa Importante conclave, 

O SR, PRESIDENTE: 

Contilrla em rli:cussão o Projeto de 
lei nP 26, (Pausa) 

Como- nenhum Sr. Senador deseja 
manifestar-se sôore a matéria' encer
rarei a discussão- (pausa,) 

Está encerrada. 
Em v-otaçãr. Os SrS, Sell8dores que 

aprQvam o orojeto. queiram permane_ 
cer senta'lo (pausa) 

Está ~provado. Voltará em scgtmdo 
turno, Q apreciação do Plenário, 

E' o segu nte O projeto apro
vado; 

PROJ1ITQ DE LEI DO SENADO 
N.Q 26, DE 1963 

AÚtoriza. o poder Executivo, 
a.tTQtJés do Ministério aa saúde, 
a instalar um hosp:tal central, no 
municípto de Duque de caxias. no 
Estado do Rio à>~ Janeiro. vaar 
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atender a essa cidctt'.! e às visi- para. il- perda. em grande pe.rcenh_ 
nhas de seo João de Meriti, Nt- gem, do pê~o que adquiriram 11,\ épc-
ZóVQl;s e Nova. IgUaçu. ca da chuva, de pastagem abundante. 

(Do Sr. Vasconcelos Torres) Nestas ccnd:!:'ões Sr. Presidente, 
O Oon()'r~so Nac:onll l.i...~l'eta· entendemos - e. os peC~l:istas r~_ 

"" . clamam que ha neCf$ldade de 
Art. 1.'1 Fica autorizado o POder l"êexaminar a proibjção- de expo .. ~ 

Executivo, através ti·o Mm sterio da/çã,o. A falta de exportação d; cllrnf' 
Gaúde, a COl"'..struir e manter um h:::s- t)Jvina tem reflexo também em cu .. 
pital, ce.ntral, no muniC:~ll~ de Duql}e _ tro3 setores. da ~~~ui~ia, c(}mo I) ? 
c~ Caxlas, para ~cen.de~ ao .p:opulaçao caso da avicultura. remo~ h0j,;: no 
de.s.se e dos munlcíplOs vrzmho.s de On\ ult ,... . d '-' I '_, 
Sã JOão de Meriti Nilópol s e Nova. j.; '" s, um! ~Wll'. U .. i'lo ln U$1 .. ,rlQ. ...... 3-
Ig~açu> no E5tado 'do R.Q de Janei~ t.ante .desenliQlvIda mesmo em. facl.' 
ro da maIOr oferta de c~:rn~ b')V;nã. a 

. . . p 'eç() hem Inferior. Há meses, emlnra 
"\.r.t. _::l} Os recursos .necêssárl?S ~ 'l inflação cont:nue, {> pr::ço d:l :!:.un~ 

(:xecuçao da presente l,el ~ correrao.a b)v:na tem sofrido redução p.'illc!pal 
conta do Fundo de Ass:..stêncla ~OSpI- ment", para os pecuaristls q'.lt de-qem 
talar de que trata o Decreto-leI nú- vend~r seus rebanhos NR...> haven. 
m~!o 9.\\4.6, de 12 de setembrO ... ~5 . c. • 
de- 1946. cfo po.!:1:bllidp.de para os frlgonficos 

Art. 3.9 Esta lei entrará em vigor 
na (-ata de sua publicaçã.o, revogadas 
as disposições em contrário. 

Sala cas Sessões vasconcellos 
Tôrres. 

O ,,1'., l'l'.ESiDÉNTE: 

Está esgotada a matéria constante 
Ja pauta. aa Ordem QO Dia. 

expcrtarem cu -forma,em !r3.:\de €S

LOque, o preço do boi vai S~ s.'n~tan· 
ao, e o nte5ino poderA ocor:-~!, err r e
lc.ção à avicultura por ês.ss mo~ivo. 
O preço da ave em São p,;!.l,:,O e nc 
&:0 de Janeiro - os gra:11es cEn-
tro::; - 101 reduZido nos ú1timos trin 
~30 dias, em mais de 20·,ó. O m;;SL10 
~e verif:'cou em S<lnta Catarina. Ain_ 
da há. pa~eo tempo ,tive ocasJão ato 
3.ver:guar que, lá. os avicultora:; ~n

Senador cl:>ntram d.:t!cijl~des nl. wnda d,lS 
se-us p=:xiutoo' porque ,11.1-0 há iJ1, 
terêsse, nã.o há c:nsumo e a ttn
jéneia é' naturalmEnte, para o g"9S
to ma!or escala da carn~ bovina 

1-.. a oradores .nscntos. 
Tem 'à p'àlavra. o nobre 

At';,ho F'Ontana., 

O SR, Al'ILIO FONTANA: 

(Sem 1 evisão do o;'ador) - gr. ?,'f!. 
siden.e, Srs. Sena. ... Ol."e-s, ape_ar u.", 
preocuplÇões manlfestad.'a,s pe~Qo.:o m . .lll.:o 

1l.:.br2& pares que se ob.3ervam em vfl. 
nos selores p:etendemos, hoje, ün.
tar apenas de problemas econÔ'jtiCOb 
pr.:bi.€mas da produção. O Pais m~s
.LlO ne.:;ta !,,,;e t.ran.sltórla, de jtl!)tiI.
..;atlas preocUilações, não poderá. pa
rar. E precl-,"Ó Que se cUlde dos a.:3sun_ 
.,os econômlCo.s referentes à produçào 
e ao alJo3:steclnl!l.::O. 

Lamentàvelment.e, 110 reg: me pre
::;.:áeucla.:1.Sta quando se sp,&en.sta $.
.,uação como a aWal, !la certa ren_ 
lência para a parah.saçáo d':lS utlvi
dal1es em vá:ios- setores, pri1l:' ç,:Hrnen 
L::: nos admiDlstrativos. !VIas, come di
Zlam.:S ..I.inda !lá pouco em a~l.l-rte ao 
no.o-L'e senador Aurélio VIana, SOnlQS, 
çor na~ureza, menos pessim!stas. 

Um. homem, nas minhas cona.Jções, 
que, venceu, de czrto modo na. vida 
Vart1cu..ar VlllQO a colalJ.Ol'a.r lU VJ,lrt 
púb:Ica realmente, MO ~nte ês~ !xs-
~m~mo. 

ConLamos multo no Brasll e nos 
.JrasllesQs. Sent.mlO.~ que o Bra.:u t' 

NJ.ção que se recupera fãcilmeu;--e. 'l'al 
vellt.camos, ainda agora, quano.;) ten. 
ao Ido em poucos OElS o dolar de- cr$ 
1.4JO,OO a Cr~ !:! OCO,OO plssado o mo 
Vlmemo politlco, a. crISe p::ll1tlCoJ-m~
lJtar ooixou para Cr$ l.4O'J,~Q !lO 
vam:mte segundo se diz, 

Isto prova. que ne~te Pais, doesde 
o..ue S~ estaueleça clima. de confiança, 
a sltuaçã-o I!J.elhCTa. 

port.anto, ent.endemcs que há l1e
cess~dade, aem lardançl, da. exp.:trta
ção de carne bovina. Não po.de:!l1CS 
contemporIzar, Embcra, r~ronhrr:xtn:t<:.3 
que na fase atual existe certa' dlt .• 
culdade visto verifu:a!'-se fi suu;>ti~ui
çào de grande numero de altv3 fun
cicnârics da$ re-partiçõ2S competmtes 
d'::!. República - nós, fepre.;;,entantes 
das cla~es produtoras. não podernC'S 
ca .. ar u%ta honl. pevemcs faz~r sen
tir a nEccssidade de mn estudo d'J 
prOblema, oom urgéncla, a fIm ti,! que 
s-e reaHze exportaçân d<} ce-rt.l quan.L 
,iade de Carne oovlna. Devzm.::s apro
veitar a engOrda dOS no.s.sc.s rebanhOS 
- a e-poca é apropriada - e também 
prcporci'cnar estímulo ao faz-:nde>i-ro, 
ao p~cual'lsta. 

Cómo sabemos, nOs$) rebanhD e5t1 
tendo rendimento multo l'edu~dv. O 
desfrute do rebanho bOvino, n" Brg
sil, é dos mais baix{!s do mundo. em
bora figuremos, segundo as e.s-tatiitJ
caso como o terceiro paÍS entre. 0.5 de 
maiol"€s rebanilcs. Estamos em qillnt-O 
lugar, segundo as esta\.Íst.:!C3.S, comO 
:J rna.i.cx pI"Odutor de carne. A Fl'unç.J, 
c.m!J.c'ra possuindo -uma quarb, parte 
apenas do reba,nho bovino que aqui 
te-mos - o no.!',s.o e.stá avaliado em 85 
milhões de cabecB..S - a Franca. C~IJl 
l-penas 20 milhões de cabeç.as, pl'C:i uz 
mais carne do que nós. 

Isto, por que? Lógi~, porque nliO 
:lproveita.mos bem o no.'so rthanho, 
VejaI,l1o.s; agora, ternos grand~s tro .. 
pas de bois gord-os, mns, não senda 
:tbatidos, COIl.Si;;qüentí:'menLe o d.,e3tru~ 
te não aparecerá. Será tran<fer:jo 
para o prõxuro ano. E teremos, mn 

Conforme resolução da SllNA3 a. desfrute muito baixO. 
expol:tação de carne para o exV,W!' ora, Sr. Presidente, a pOlí:ica atuaJ 

Sr. presidente. deseJamos ventir 
110le as~unto t:conõrruco, qual o d~ 
pecu:tt1a em geral, espeMalmen.e <t 

pecuá.ria bovina. 

toi ·proibida. está em contrad1ção com tudo aqui (, 
de que se fala, com tudo o que Se 

Estamos em pIeM. safra: ~:lt.i5t.e diz. Falam que precisamcs de refor
grande numero de rebanhos de Mvj· mas, que precisamos de retorrnu!a; 
nos go:dOS, prontos P'lra o aoate ~ o no.tsa- orientação. nos,scs costumes. N J 
mitl'cado interno tal não cottlpor..a enta.nto. fica.mOS como e..ttamos. P!oÍ-

.e. realmente, muito elevado o n(j- bíd.il a exporta.çã-o, deixamos de apro~ 
nLeJ'Q de bovInos para. o con:mtn') fJ Ví'itar febanh<C$ gordos e o resulta·do 
p'lrra ~ estocagem de carne c:mgf!~Ja, é ql,W ~rdtçamos divisas, 

Estamos próximos do períOdo de es- Com desfrute tão b3ixo. âeSl€:itirnu-
tlagl'm, na região _centrQ-sul d, pals. LamoS 06 lazendeir06 de tomarem pl ,,
onde há grandes. rebanhos como M:- vidêJ1cias para obter matar l'l"OdUtt
n!.9 Gera!!, São Paulo, Mato arrt..~r: yfldade das seus rf'b6nhoo. Nesses fa
GoiAs e noo EstadOs' do sul, sa.ntA zludeiros u,ão ttW: condições para de
Cata,tina e itio Grande do SUl pdn senV'Clver suas utivl:da-<f!l8. Conto re
clpalme-nte. Aproxima-se 11 o§p<;'CD da fIe:':J de tuclt ... 10$.50, ai estão tl.S Ct'ises 
geada e a. tendência dos rebanhos·~ perm!lnentes: épocas de abundàncla 
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"' segu.f-J.as de !?-!)OCM de e.sca.s.sa prodU. 
ção, mas de p..:'1:.'t:OS ele\"Ci..lOSI com pN
juí·zo pa.r,a n~ balança. de p~ 
m,n~. ~ 

P0derÍaIDo')S ~xoortar para países da 
Europa, tais cl'rr.(;- a. Ing Laterra, Me
n:-anha. e a\J.tros, nmS03 tradicicm. 
compradores, sempre intel"C..,.ol\:,.-adru em 
a.d.quirir carne em mai'Or qus.nti.da-d~ 
e não o fazemoo, Infelizmente. o mes .. 
010 está accnteoendo com a carne çl.a 
sU:ln.::s. O preço f01 aviltado de ta. 
modo, no nno passado, que d-esesti
mulou a prOdução e oeastonou até, (te: 
cer;o m<l-do t o abandono da. suinocu:! .. 
turno A e.sc~.s.sez de 63-64 fati com qUe. 
<l consumidor esteja. lla.".o-audo albQi! 
preç-o.s pelo produto. Cito isto p~ 
demonstrar qu.e há falDa de providên· 
cias em tempo oport1lOO, para Que $e 
a,proveitem me...hor, no paíS, os nOSSQG 
grandes plantéis de a.ves, E assiln. 
va.i-se repetir no tutUl'O. 

outro ponto, Sr. pre.':itdente, que de. 
&ejo focalizaor é O prOblema da aft;csa.. 
qu.e vem ~u.ss.nào OS m·rtis tunestlS 
danes ao nOsoo rebanho; o prejuizo 
es.á calculadlo na astronômica soma. 
de duzeut-o.s bilhões de cruz.e:jl"os. Ape .. 
sar de elevada, ent€ndemos não est.ar 
long-e da realidade. .. 

A aftQ;Q não abaJ1dona a zona d~ 
produçã.o. Há frigoriflcos qu.e nãq. 
cOM,eguem livrar~se do virus do ter. 
rirel ma.l Em\ seu.s ma-ngueiros e pa. 
.:ilii,'..S, lt um f~co perman::nte, C;;lUSlot 
dQ-r de grand~s dan:JiS à t).;·C'uâ,ria, além. 
de faror de d:sestimu!o nes.s? lUlp:J-r .. 
tante s.et.QI d3. eoonc'mta n2.!t~4lna\, Na 
entanto, tCUt'C:3 t1...1tic.La m.uito a')_~,pl":' 
ciosa, de que foi descoberta u.ma V?, .. 
~ina, cem vlrus vivo, c::.ntra a f.:bre 
aft-a...a, já, t.end'il glda a,uJ,tcada, com 
re.sult.ado pleno. pe a Organização dOs 
Estado~ Amencanos. Se o Govêmo 
bra.::Heíro der apoio a ez,s,a in:cIativ<-4 
conf~nn~ e.3peram03, cem e-ss!.\ vae'na. 
?-o;1eremo,S ell.m.lla~· a febre a.rto",a, e 
)bkr. €ntão. rendlmfn~o mUlto ma.cr 
;io;s no~sos rebanhc-s. E ma.;;5 ainda: 
estaremos valoriz,ando, de fanua a-cen
tuaod,a. o nos.~\.:: prc.dut'O, p)iS a carn3 
de bo' .. ~nos p:ove-ni~nte de re,i{hlO in. 
fe.s.w.d:l- pzla aft.c.::a JOfre desva]tri. .. 
zação no mercado intemacio-nal. 

Hl l':1.i :;Es. COmo 0.3 Eit.:;,·d=:.'i Unido,3 
da. América. que ~ rccusJ..ffi t2rnll
aantemtn ,e a. comprar carne c.::n~e .. 
a,da dos paí.Se.,> ela Amêl'lCd LaLnl
ievido à f~>.}\''C aft~::;a de <wn que iá. 
já cCllSeguiram e;liuin.1r t.':~l cp .. 
woL:a, que t.~nto prrjuL:) vem C·.lU'"' 
~ando eutp;: nós. 

Sr. presidente, há pr,m:n~e n~::::>,"~ 
,idade de fOn:lent.",l' a pr.=!v u~J.J pJr 
.neio d'fssas vaCInas. s.:lN:\o"'o 'Zl'1n1~ 
"arte d.) nc&:;o relJanh-o, sacrif:cld:.> 
;Jelta f\:'bre aft,o:<"a, que rEtarda n1 lUl
almo de dez a d-oze meses o- c,~,<~i~ 
ment.o e a eng'Ol'da do aUlm<d qU':ll
do não lhe ocasiona a mOrte No ~a1.) 
de cria, pnncipalment.e, hâ grande 
;J;'rcen agem de perd3.s. 

Ap.:-sar de ser um tanto inopo-rtuU:l, 
em faDe da s~tU·JÇão pl'!:'sf'nre e <ll 
preccupRção qUE a todo, a~'3..:t<.i, t;:a .. 
tar do pro'Jletna, no ro.xnent"J, C'Jn .. 
tud-o não devemos descu'dar dês.s? S~
tor, vita.l p3.ra a no~a E'Ccnomi:t. 

Confio, Sr. Presidento, em qH~ Q~ 
homens respou5âve1s, sej':lm (lte5 !lU'.
eares Ou civis. encontrem ~ S(}!tj'}10 
ha.rmônica polra o problem.:t ';iu::es 0_ 
':-:0, abrindo mãe ~:; ~~.:lIq.i.p·l ~4tL:-('S .. 
ile part:dário, de vez que o:; mt,Pl'BJ_ 
se.::, do -i"0vo br.:..)'1elL'o, e da r';:,t.JU) 
JI'asi:e1ra devem eMa!' COlocado" m-H .. 
~o acima dos injerêss~ p.oHtico-par .. 
~jdários. 

Percer!. .. ;~l ;omO é DC c )nh.c!! rrL':'lt.a 
de todos 03 met,.!! ao:;,rf'3 pJ.res. ;l u,n 
P'lrtido que têrn g:,a'Jde t'ê.spun·;,lbl
.1dade r~. política n>Jciofi,11, ml~ eu
tendem03 que a que!tjo partid'tl'ia .. 
no momento, não deye Si'Y !cV.lj 1

g ern 
maior conta. O que é p:e~_'so é en .. 
contrar-se it soltlção p~'ra o ,ro~~ria 
que se apre~enta, a fim de Que o n.:ts-;,:, 
Pais, CO~ as 1JneIlSas pos.s!}J:l~id~dCS 
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(.::" que d:.spõe, jngre,sEe nUlUa fase de 
trnljalbo, de desenvolvimento, de p:to.'1~ 
$'e .. :ltlade e paz para o povo bl'MihHrO .. 
V':ijito bem! lf1Uito De,m!,) 

<) SIt, ,PRESIDENTE: 

T~m a pa'avra o nobre Sen3..~r 
l_lfl(lUl'Y Silva. 

O SR AMAURY SILVA - De.si,.sto 
(Ui ,Pa.lavra, Sr. Presidente. 

o 58, PRESIDENTE: 

S. Ex" des:~te da palavra .. 
rem a palavra o nobre Senad0! 

!:;.gefredo PacIJeco. 
Não está Presente. 
'tem a paktvra o nobJ'e Sena.dor 

"'v'e !>concelos Tôrres. 
O SR, VASCONCELOS TORRES-

!J~t.isto da palavra, 5r. Presidente. 
p SR, PRESIDENTE: 

Mão há mai." oradores inscritos. 
J.:!.adB. mais havendo que tratar, de-

1:1:11'0 encerrada a se.:são, cQnvoCoJ.nc1.o 
cs 81'S. Senacores para uma scs<;{io 
extraordinária às 21 horas e 3{) nlinu
to: de hOje, co.."1l a seguinte 

ORDE~I DO DIA 

FROJETO DE LEI DO SENADO 
N9 130, DE 1963 

nl.:cUS.5ãO, em primeiro turno tapre
clj3.ção preliminar da constitucionlll:
tit.de nos têrmos do art. 265 do Rcg;
mento Interno). do Projeto de Lei do 
Srnado n? 130. de 1963, de' a,utorla d') 
St. Senador Vasconcelos Tórres. QUC 
~t!a o Tribunal Aeronáutico e dã. õu· 
ttas p:ovidências. tendo Parecer s(1b 
l\~ 892, de 1963. da Comissão de Cons
tituição e Justiça. pela inconstituc:o
Ualidade. 

Es ti encenad,a a .sessg.o, 
(Levanta-se a sessão às 17 ho

ras e 59 minutos). 

------
!\TA OA 17~ SESSÃO, EM 6 DE 

ABRIL DE 1964 

Extraordinária 
I ~REgIDF.NCIA DOS SRS', MOU
'}tA ANDRADE E GILBERTO ·MARI
JonIO, 

As 21 horas e 30 m!nutos, 
Qcham~s~ pre~'eIlte.s os Srs. Sena-

d<!-l'es; 

Adalb{'rto Sena. 
José Guiome.rd 
O~:ca.r Passos 
Vivaldo Lima 
Edmundo Levy 
Arthur Vírgílio 
Za'charias de As.mrnpç;iG 
~'1oura Palha 
S:?b3,~'t;ão ATcher 
Victl:rino , Freire 
.Joaquim Parente 
SigefI1~d-o Pacheco 
;r..t~n!3zes P:n'f.ntel 
Antônio Juct. 
Wils-cn Gtr.:çalveJ.; 
lJ'ix-Huit Rosado 
Dmarte Mariz 
'Valfredo Gurgel 
Al'~~miro de Figueire.,Ü). 
João Agripino 
Barrc3' Carvalho 
El'mirio de M::raes. 
H?-rib9.1do Vieh'~ 
Ju1iü Leibe 
I!~~ite Neto 
'A](Iy.sio de carvalho 
Jr;:<>phat Mal':'nho 
Jt;'Up.r.son de Acruiar 
Emico Rezende'" 
!Raul Giuberti 
~igu.el couto 
Aarãlo steinbruch 
Vxronc-el'os TOrr-&"\ 
Afcr..so Arin08 
AUféEQ Vianna. 
Mi..wn Campos 
~:n!dicto Ve.Iladares 
N'c-:me!ra ca. Gama. 

,~:o't!. a. Andrade 
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Ja;.."'"'i F.::1iciano 
pedro Ludc1'ica 
LC,pes da Cesta. 
F'!'linbo Müllel' 
BezeJ'ru. Neto 
Nels'on Marulan 
Amaury Silv.a. 
Antônio Cf'rlo3-
AUlío I<'.:nta1!a 
Guido Mvndin 
DarlJe:i K.1'jeger 
Mem de Sá -\51 

O SR, PRESIDENTE: 

A lista de pri?S'e.nça registra o COhl
parrdmento d~ 51 81'S, 5mador::s. 

Há número regimental. 
aberta a SE-.5,slio, 

Vai ser lida. a ata, 

D~clal'o 

"= 
E' lid"O o seguinte: O SR. JEFFERSOS DE AG'llIAR: 

Reql!e~jmento n~ 61 de 1964 \ ,Sr, presidente, ncs termos do Re· 
, ~lm2nta In~eJno, ""Ol:C.to 35 u1.1nulc$ 

Nos tê~nHH d:s a.';s, 212. l~tra l e pala apresen~'l.ção do p'lr:1Cel' ::.r~ a 
274. letra b, -do Rcgnnento Interno, mill1.'Ooüc.tado. 
requeiro adiamento d:::. disc'..1S"ão do O S:,~, PRESrDENTEi 
projeto de Lei d') Senado n'? 130, de 
1963 a fírn de ser feita na. s€~são de A P prE'sidência, deferindo a ::'0lid~ 
1 do cor!-2ute, tação cio no):)re Sellador Jeffel'Sc~ Q,~ 

Sala da,'S SesEõç'3, em 6 de abra de Agu~!ir, .susp~n:leyá ti s::.s.são por ~5 
1964. _ G:.âdo Mondin. ro,l1utcs a fim de aguardar que a. 

,Cc~n"ssf.() de Comtitui<;ão e Just1g.1. 
O SR., P~El1IOEN!E: '[ ~~t.~J,a habai~ a (m:":t r sn parG-
Em votaç'ao o Requerimento. , l c.·, 
O SR, VASCO!\'C~LOS T03.CES: I Está S'..ispema a sessão, 
~ 'd t ' A sessão é sU['jJ~n.sa à~ n Il'Jf':üS 
>..;Ir, pres: en e, p3ç.a a pn..svra, e lO 1ftinutos e ,'coberta à:; 23 ltl)-

pata. e::lcmn.~"hJ.r a vo:ação. I iU,:; e 10 minutos, 
O 8.3, ?!lESIDENTE: O S:"L PRESI;JE~iTE: 

o Sr, 2Q Secretario lê 
se~2ão anterivr, que ê 
r:cm debat(;>s. 

a ata da T' ' h I f':r:t a pa.avra para en\!8tnm ar a I Está reab:;rta a se,nlO 
a~1'ovilda .:.,ota.~~?! o ncbr~ Senador Vas:::cnc3- TEm 1:1. pa'avra o n.:J~rc S::na[]cr 

iOS ~J.leS, I Jeítér~on de A:,rUi.8!'. a f.m de e:n:ti: 
O S1', 1~ secretá!io cá c.1nta O SR ,'ASCOXC;~LOS TO:tRE~: p3l'e~er .<;ôbre o P:ole:o de Lei do 

do segu:'n"te: , r' ~ 8?rrtdo n') 15, de lC54, que dlSoõe 
(pala c"!:cam.nlt ..... r a t'otaçc.o). - '.';i';j;':! a el:-küo do ::?'n.s:den~e -, 

Séln rcv1wo do orador) _ 81', pre-!' e (..v 
sident.e, au~or do P~'ojeto de I~3i nQ V:ce-F "e.sidcnte, da R:opubl'ca. t).:::o 
13'.1, ql1fro m3.nife~tar a m:nha con. Ccngresso Na.clcnaI. 

EXPEDIENTE 

AVISO - no C-13.60lí4 (9'2), de 3) 
de março. do Sr. Mirustr.o das Rela
ções Exteri,cres - ACUEa o recebimen
to da. c-~munic!:..,çào referente às ho
menagens de p,2,sar do Senado pel-Q 
fa.:ecim€=:..to de Sua Majestado Paulo 
1, Rei dos Hclenos. e informa hlver 
sido a m,::,~ma traDE·mltida à Embai. 
xada <1a Geee:8. a fim de ser l~vJda 
ao (l::nhecl~nento do pal'lam!:nt.J 
Greg:-o, 

o SR, PUESIDEr-..'TE: 

c~l'dànc a. no ajiamento d~ d;~cus-I O SH, .':E:'7E2f.·O~ DE AGU1,1~: 
zao, pJf it~O que, n::!5':;e me~o tempo, " 
que~'~, aj~lltar argumentes de o!'dem ,(pa,~a emdir ?a~ecc~) - 5r: J?r.e .. 
C'(l.ns .. :tu~.01:oJ q'le, talvez, pC"'5{!.m I ,sldcnt.:. a CJm,,ssao oe Con~tltu:.ç<'o 
cCnver.c2r o P:(nár:o da opol'tun:da- e Jm't~ça. r<..un~da na Gab:nete (lo 
(Ie Gil pt'o}:8",J;ão, I Sr, 2v Só'~re.:.nrio, ap:'ecicu O segu.n-

Pa!"a m.:niiesta:' o meu inteiro ;,,~.:'l'-I i~ parEce!': 
::lo ao R:;q,uerilnento do nobre' S.::'nu_ Li>: 
dor .0'.1:10 M:ond.n pe:ii a pa.Io.vra, O Sit, JE7FERSO~ DE Ilr.fHJP·" 
JJraaecc:1do mesmo a S. Exa a • ~ '~"'. 
1pc!'tuni(i'f'cte que deu ao autcr' do I 81:", P:~s:dellte, os Senho:'e.:; Sen.l .. 
.~m~"[to de melhor €studar ma~ris. \ dores E?-rl~o Rezend.,e e J~$é !2 ~o:an() 

O expediente 11do vai à publicação ,~o .mp~'Ul.nt,e crmo a OU::' :'õ2~3: .,~:n!·I ... ;Jre cn.~3. .. ~rn o !?1'oJê,O d;! lE'l do >:::e-
Sôbl'e a me~\l r{>qu::-~'Jm:nto de m. ~:2.da p~lo senado .. tMuito bem;) n~d') n~ 1;}-(;4, dlspond::. ~'êQrc u. e;ei-

gênci::" que SE'~'á lido, pelo Sr, 1Q seCl'-e-\ OS' PRESIDENTE' f}.D d::>. p~4esiden1e e Vice-Presiden.e 
,ário. >, •• .àa R:pubLca p:l0 ccngrê,::m Nacional, 

, " Os Senh:Jyes sena-dores' qll~ aPTO-li ~:n c~nformidacie c:Jm o § 2? do 
i:. lodo o scgutnte: 1 V:tm ,.0 R;querime~to d~ adl.'amento d~'t>,;? da ~onS' .. tu~ç?o Fe:':cral j ql\~~ 

Requerimento n' 60 de 1954 ia d.'Cl",,,O do proJeto de L'i n' 1>D, ,spo_, 
, quem:l,m permanecer sent2.do~ (Pau- II .. Vag:ar:.do os cJ.r~.::Js de Presi_ 

Requeremos lll'gêncla, nos termos (.0 sa)" ~ dente e V:ce-Pc>es:dnet-e da R'" ~ü-
art, 326, n" 5~B, do R;:glmento Inter- ~k't aprc'mdo, bLca. far-se-á eleiçJo séS5~n:u. 
n~, para o Projeto ~e _Lei do S-ensóo A m.1t2ria consLs.rá da Ord2U1 d{\ i dhs depo:s de aber'la a ú tima 
~; 15, de 1~€.~, que à:.s:poe só"Qre a ele~-ID1!t da S!).SEa.O orct'nária de 17 do ('J1'- vaga. Se (\.3 ~'agas ocorrerem n3, 
,.ao do Pleslde!lt~ e do Vlce-Presl- rente. ~egu~)da. meta:.e d") per~ojo p::es: .. 
den~e da Repub.1Ca pelO Congl'e~~o', ,aenc1al, a ele:ção I>:-l.l'a. 3.lubos U3 
NaClOnal. \. Ter~mada a <.?l'dem do D:.o., pas. cargos será feita, tr:nta djas de .. 

S 1 da S - 6 d b S8.-se a aprecJ.aÇ3o do Requer.m 'nw poiS da última 'lucra pelo C:m 
a a oS es~oes, e~ e?- ril de ce U!'g'ênc a n9 &~. lido há pC·1CO. gresso Na:::iona!. n~ forma est~,: 

U
i964D' N Danwle~lSOKnGeger, zL1der 'dda 'qUê pEde urgência., nos têrmo.'3 do belecida e1it lei. Em qualqu""r dos 

. , . - z n onça ve.<; LI er Arl 3"6 V "b" dD Re' i tI' "t d -do P S D em exercic'o Á: Tu t ' .. I' " ' .?:·men o n- c:?'.so", Os e .. el..cs everão cOln'JIE~ .. 
Vian~a 'Líde d B1"· p' ,1" ~reL I erno, para. Q pro]2'to-de_Lei do Se- bl' o pe~'f'){io dos seus :.m~eêes-

. r o _0 .... 0 <lr ~rn .... n"ar nado nÇl 15. de 196~, que 'dispõe só- wre:;" 
Independente. - Mem de sa, Lider b~'-e a f'leição do pre9.:dente c do Vice 
do P. L. Pres:dente da HfPlÍblica pelo COllg'l'CS- A Lei n? 1.3~5, de 13 de ju ho elA 

19-51, estabelecc'J as n~}Imns rerrulado':
l'aS da eleição do Pr-<:sidente e Vice .. 
~l'e.s' dente do. Rpííblica, na form.a 
flJca1a pelo preceito const:tuc~onal 
tl'anscritc: roas a lei complementar ao 
Ato Adici{ma!, que imtituira () siste
ma. parlamentar de Govêrno, a revo .. 
gou exprc."samcnte (Lei de 17 de ju .. 
ho d~ 19-62, a.l't. 50,). 

O 8'R. PRESIDENTE: ,~o Nacional. 

,O Requerimento que 
hdo ~erá votado ao fim 
Dja, na forma do Art. 
menta Interno. 

aCô10a Oe ser 
da Ordem do 
326, do Regi-

CO'lPARECE"l MAlS: 

José Cândido. 
Ruy Carneiro. 
Antônio Balbino. 
Gilberto Marinho. 
Padre Calazans. 
Líno de, Matto.s. 
Adolpho Franco. --;' 
o ';'R, PRESIDENTE: 

'Não hi Ol:adores inscriws, 
Passa·se à 

ORDll~[ DO DIA 

(Pau .• a) ,I 
DisCussão, (:m primeiro turno 

Ülpreci-c..,ção prelimtnar da const!~ 
tl..cionaliddae, nos térmos do 
art. 265 do Regimento Interno), 
do Projeto. de Lei do Senado, 
n9 130, de 1963, de autoria do Sr. 
Senador VasconcellOs Tôrres que 
cria. o Trlbunal Aeronáutico' e dá 
outras providências, tendo Paru
ro!'. sob n.9 892, tie 1963. 00 co
mzssão d eConstituição e J1Utiça 
pela inconstitucionalidade. • 

Há. requerimento que vai ser lIdo 
pelo Sr. 19 secretário., 

Em votação () Requertmzl:1to. 
{Pau:sa) , 

Os Senhol'es Senadores qu~ apro. 
vam a urgênCia. requel'ida qu.eiram 
-permanEcer sentado~. (Pausa), 

Em ccnsequén~ia n3.&'ia~'...s-e-á ime
Está aprovada, (ljausa) , 

:E'm ccn~equsnc a passar "'e..-á ime. Por SUa vez, , em decorrêncJa. do 
cliatamente a"'o ~<;tudo do-pro]'et ~efe;el1~um re~hzado, o At.o Ad,cional 

o, e as le ... ., comp.ementare,:;. foram rêVO" 
Discu.-~São, em primeiro turno I gad:iS. 

r10 Projeto de Lei do senado n9 .~cde1'-se-ia elaborar lei l"iptiJ;t:n<l ... 
15, de 196.1, de autoria do SrL Se- \ tona. restabelecendo li vigên!:Ja da Lei 
nador Eur~co Rezende, o qual TI? 1.335, üu se poderia argüJ.l' que, 
dIspõe sôbre a eleit!ão do presi. con~ ~ rellogação dcs preceitos elilni .. 
aentle e do Vwe·Presidente, da \' natorlQs da lei anterior. e teriJ. res
Rcpúqlica pelo Congresso Nac;o- tabelec~do,,? ~ta.tu quo ante, por via. 
1Wl, em regime de urgência nos je con :€quenc·a. 
termos do art, 326, V. "b'''' do. ,Mas.sa,utar ~~ria impe~ir·.se que 

, .• Regimento In:erno, em virtude do dlvet3':ilc.:as de mterpretaça') DU ccn .. 
Requerimento n? 60, de 1964, dos tr~d çoe~ de opiniões em lide p-.Jssam 
SEnlwres Daniel' Krieger, wmon tumultuar a ajJlic.:lção da lei J:e:;ula
Gonçalves, Aurelio Viana e ::,~\m do.:a do proce!õso de eleiç:o do Presi
~e ,§á, respecti1?amente lideres" da dente e Vic";-Pre~id~nte da Rtpública. 
Uma? Demo,cTCtica Nacional, do C?I!1 d~bates. estere:s e pleitos j ldi
Partzda Soczal Democrátlco, do ClalS lmp€l'tment2s, COm rcsultedos 
Bloco Pl!-rlam~ntar IndependentJ e fune:s}os para a Ni\çiio, mormen!e ll..1:; 
ao Parttdo Ltbertador. C'caSlOes em que pudesse OC,0"1T2r e. 

O Projeto depende do pronuncia.. vac,ânc:a. dos do}.s car~o.s. pl:'<8pician.:l.o, 
men~o da. douta. Oomissã,Q de C<lllSti- assml, a aplicaçao da .€l, 
tuição e Justiça. Solicito o parecer As eleições indiretamente serlo 1'ea .. 
dessa. Comissão, atra.vés do sr. Se ... liz'ldas de acãrdo com a lei que o 
nador Jefferson de A1Ú~, Congresso editar, acentua. Pontea ti.::: 
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~,~~~~ __ ~~~~~-=~--------~-=~ __ ~~--____ ~ __ ~~~~~~~~~~~~~~~_~~JLJL~.~~_~_~~_~.~'_ ~~ 

Mu.'ttIld.a (Com. à const. de 19-i6, l tnlDge-lro. Mas uma lei que adnllta pura - do COllUUldante do n i;xér- Constitui..;ã,Q da R,qnlhUca. .\"á::i% ·"õ. 
yç-l, 1. :pig. 114->. '1 a e!e:ção do pte.s dente e do VIce~ leIto, e ptJdena G€S!1l'9.1 muitos nomes r.es t€m bido forçada nas e!J:,)cas d~ 

A a,:c~ç~"..o indireta d"'\e :,er ~,mpl- Pres.<ienre da R~9ulY..ca, an:es de de mlhtares llustns; cu~ta-me AC~·C· cru.:e nf' Pais. Felizmenl,.e. no Era' 'i 
f.cada;, qu::ndo ba~ta às g.Jral1t as d;) I dcccrndo o p;ow de trinta das dl ar, tf'Splto, altlcilmente aCI'edJ~v: acontE>'~e lUlla Coi".\. C.lt.t:"'llo.l.G.n.1na J 

sua le:~i,taü:iJ.de e .UVi'-t! man:í2,"t....Ç;~o I que a ccnü tu~~ãe cstab::-Ir.:-e. çJns~! náo creio, a não ser diante de pl'O~ qUe tJ.nto faz o eSl.rall'2;eiro admiTa:' • 
.dos CO:1gre.:.sistGs, ti! lcio!:Jl da nio é, I (as c"nct'"!t(,as, t1Yes;sem eXigIdo de n':.J, na pr,::cUl'a de soluç~,o que l"i·S',! .. 

POl'tan~'O, a Cem'Estio d .. Con ... t\tui.- '1'{:mo;:, q\1e eC:1te':Rl' que o Ccn- ,1(\"5 êsie imenso 5acr:fíclo - qu~ cntJ'IV<1 proiJlenw.s POlfLicos des~n n.'tll""~ 
ção e ,Tu_t'ça c,,:na pel.l. C':;ll.~tirUCiO-lg:re.eso Na~:.()n3.1 e·tã !.n1')eIl~o l:l, t:.rrbd a no;.~a alma.. que nos Hqu::d-t r.a, .E.l:iLa·n1 os. de fntJ, à b2ira d;qli('-_~ 
n.a.ida::b e jur!d cijade do projeto, ccrttra a letra e () espíl'i:o da cons_\diante de nós mCJmOi) e dê~C5 - d2- "lO\t>1ll[) fe que se f;:lla d<!5ct;:. 'I:j'úe i.~: ) 
~c:;!m c::!"r.o ~e:<l avrrv;'':'ão da lJ",';:J.)- :'tuic-t:o. Q.ue cada um de nó,'" jurou l'cc<mhc~(;crn~<;. pu:::.i.i('an~cll~e, J(J~~,n_. Pil,ís eX. Me. Mas, pJ.ra dleta! <1 só,a. 
~lÇ-.O, C_I.1 as sezutnte.., emendA;-;: J..õcd<~cer, \-'oU:;' um:l lei que p~-:nJ;!a fi ,te a no::..·a P~t,l~.a e as patn2.S a;.h,,: t~, te.m, t~mOg (!ue vencer nma t'Cl"l.1;:t:<.,. 

"}':IEt\rt::A No) 1 _ C"J c:e~çJ.o dI} Pr;s'.dcnt2 e do Vice- .0 m.In,Jo c.vll~z:,tdv e de...~~VClvld'; t.lde, geJ'a~me.nte em c"r.;o d á~UD, íi,;' 
, ~- J. - .... Pi"e.."!drnt:! da República, contra ar_ ~~ bU,J(,esenvolYldOS, ou ~m aesertítJl· o que est~ ~contec:õ'nd.-o ?-go;:a aqu .. 

, O Att. 2° t:-ró, .!\. se-rulute l'e:l:Jç}o: ~:'.!o expre:.so d'$. Clrta M",o-na !e~ ;,UklltQ qt.J-e, ~m ,e.t:;enco um presl_ Estamos ~anc.o uma SJltit;J.:J que 1'1:': ," 
-"pa"3. es-t'l eleição, o Con~l'es"o Na· p -to, I C.onfesso que pTe~eildi' sair ~,~nte e V~ce-Presldcntc nnt,es ,dgs 30 mente _u,w p:1rece ra..o1ver .0 prob'e .. 

-c;on9,1 ~"'e"â con\'Ocsdo po:, quem se do P!enário pa:a não d:,scutir e vo- ,.t'as ;a
"
qlle se .refere e. Constamçao da ;na. lv.lJ.s, c?!no naqut:la. l~l, que 'iO. 

(,:1c-::mU'( no. ex('rcicío da Pres;dência I tal' êsre P"ojeto de Lei do Sell!J.do ~--tcPUb.~C3, CSdlrhmos ccmet",ndJ u:» .amos em l..oJ, para perm~tll' a mb 
(lo senado, medi:mte edi~al publ.('~d') Ma<: tive ~lê-do de tel' m?do de se~ ;,t;! ~erfeito e acabado, leg:.'!l e ccns~ da~lÇa ,da sapi~flJ d~ Repúb:~c'a, ,t 
no,Diálr:o do C~nTreS30 Nac~on:l1, com I o:ro:lrJe p-:::-r-ante. a m":nha própr:a ,,~,le.onal. Chu.<:~ladu- L~:~ Sô..n TJago .. n:l?~~S, .;) 
a ant.erc::dênch1- de; pelo lllf>llOS 49 I Con$ci~ncla. Eis o drsJl1!l de conscienci::t. O meu ~e~.~o proc,eL:.:lo e gora utlllz~ao P::ll. 
lquarf':il:a e oito) horas, P do qual E.u não mereceria o respeito dcs ":C: ~'Ju-se-, 1'.101'U eu vou dormir tran. t91~Clona~ u;m, prO~J~ma cnl<:la~, l)C\l-
de:~~~;\9 c-on$:m' n data e hJ,'a da :prc.prios mii.ital"($ Vat?:i~OS. s-t" n~o qui1o; eu respeito a interpretJ,?üo q'..lo:' tC~ eS~.m.~~~~~~~ dVl~~~~ 
-3'(' Sc'U , lhes d s~esse ~ue ele~~'ã(} do Presl- antroo; dêem ao tf'xto con."tituci-cn~l NGJre SenadOI' Vivaldo L.'ma, ~e pO'w 

r:)'IE.;.~D.l'J,. N? 2 _ CCJ d~nt~ ed o V.ce-l?rTs.dente da.J. ?f'-. .:I,Jdel'ei olhar para todos ês.<;es :nili, yentnra u.- lei rór aplicada naquele 
PU~1 ca, antes do."., t~.~ta dIa,<;- es~.a;1e- tares a quem re.:,:peito, de cujo patl":f)~ prr.z:) pre~c.rito". 

A'C;,e~,;r:ute~~(' ao art. 3° o seO:;".lin~e: lecldos na consth'<l:çao: é irregu~ar. t·;smo não duvido; olhar .seguro e fit.'_. O Sr, t'wa!do Lima _ Depoi:5 do 
"p:lrá.:;rafo único. A sl"ss50 nuo dei- ~e:e a C~l'ta Const1tyclollal que ju- me para a es-p0sa. e filhos, que aml', trigésimo dia? Certo! COrreto! 

"<trá eM ser aberta, O?ll1 H~rá suspen- 1 el cumnnr. e que n~.o passo, p"nn~ ~oD). lealdade "e frar.que2~l., pO'tque, ~~- -
sa. por falta de QU01'U'm, devendo te minha cor.-Sciência, ser perJ:lro. rante mim mesmo, eu fui leal.' O SR, A1!13-ltL10 VIANNA 
pros.:ieg\tir até que êste se verifiquf', Re~p~~t-o o"> Que interpretam o tt'X:~ O Sr, Vit:aldo Uma _ V, Exa. p~r, ". ela s~ri vahda, 
vote, pelo menos, s. menc:cll:tda ma!l}- t{l doutro mOdo~ OU, _ então, num cs- 't t ? Se ~ porve~~u,l'a f6r ~pHca~da antps 
r!a e tlil'mine o proce~so d-~ • .. ota-çao, tado de exc~ção, revolucionário, re~ U11 e um apar e. d·~ ~. azo, fellra a Constüuiçao da Re~ 
<:om a prcc'amRção dos eleitos, voluclonàriamente o corpo lE'g:Sfe. O SR, AURf:UO VIANN,:\ PUbhc~., _Se _COll$!~era~mo.s, que a, 

rante do Pa.i,s irá procedex Pois não, nob-re Senador Vlvsld'.; GOnstltulçao nu-o maLS Vl~e, e pere.-mp .. 
t;'!.rENDA N9 :1 - CCJ . Lima. ta, apenas· traçaremos normas extT<!w 

No § 7? do t'lrt, '1<>, onde se lê: "O Sabe que o seu ato é lnconstitucio- O Sr, Vivaldo Lima - Tive o cu!. constitucionai,;, para elegermos, por 
n1a5s velto", H:a-se: "o maki idoso", nnl. mas l'e.:-cmhece Que a constitui .. dado de ler a justifiooção 01'a~m~nt~ I votação direta, porque u eleição petO 

f:stc, 13-;, Pre.'lidente, .o pa:;-.2cer da ção não tem mais valor, é p~remp· formulada pelo autor do projeto. o l!~ngl"eGsú é direta, o Presidente e- (J 

Comiss:'o de Constitui.ção e Justiça. ta; sabe que está apenas colabo-rRn_ nobre Senador Eurico Rezende. En- V·lCe·Pre~ldente ate 65, inclusive, Fc· .. 
. do parti d!tf cobertura perante o contrei interessantes intervençóES de r!rá a Constituição se fõr apüc.IC:\ 

O SR, PRE5IDE:':Tr:: '.;nundo inte~ro, qUe t.em as suas vis" V, Exa., ('ontradit01ldo, com seu en, 3.nGes daquele prazo de 3{J dias. 
Em di.':cU&ão o Pro)cto <:.-0'\1 '3.~' ta.s \o:t2.da.s para o Bras'1, a "1m 1n .. pírito pertinaz, .o mé-rit.o c o alcanc.e O Sr. Vfvr.lâo Uma __ V:sluUl111'1 I' 

Emendas" - ,to. a hm t movitnert!~o, E para que da proposIção, Nobre 8cH ;:kr pplu V. E:Xa, no llrt. 2Q a po~:,íbilid3df' ct~ 
\ e.<;.:;.a co el' ura se açn sentir aft1.s~ Estado da Guanabara, na pl'eSf'n!e :,e3Hz31'_~e a eJeü::i.o antes do 3{\O dh, 

O SR. AVRELfO \'I.\N.\: I ta-se o empec:llio maior. qu-~ é o c'Ünj'.mtura p~líticu, gü-;tal'l3 de C\)~ mesmo com a emenda da C:Jmis,<i.;.l 

t \ Art. 73. ~ 2'\ da Con~t1tuiç:ão da R~~ mun~ar com o autor da. prouosiQ§~J de' . ~ 
S!. Pi·o;'deu e, pe-ço C. -p..\,;"VY"'-. I públIca, Assim, .'lalt.::tr-se-.. ão a Ca·~ quando diz, em Sl:fl. J'ust.iflcaça.o, qu:, c onst;tulç'J.O e Justiça? O S:;t. AtTR1;:LIO VIA~}1A 
() SU, 1~nE5lDE;\"l'E: mRrot e o Ss-nado de. República, I o C:;n~Tes~o NaCional tem que t,~; R:duz de 24 ho-t"ns o prazo es(,:.\b"L't.: .. 
'fem a. p31avra O 8r. S€nc:dor Au. DçP-O~S, abriremos Olltro sulco, ou.. ;ensibtlldade b~stante p::ra, t:.:xereer o do no art, 29, Il':;:-O qUE.' l'ie encoJ1f"I\ 

~Ti V' t.ra fenda na. nO.":!-3 ConstituiçãO, 8! seu poder polHl~~, Ent·ao .RCl"e,>cen~h 11n, L!>i que tal au_!'og:da por ato I! 
r .• 0 "a,,,la. <:~aI. até bem pcu"'o tempo era a,pre.. que, prefere concl!lar 9 at:,tlg3 constJ. tltuclonaI. ) s.. 

O sR, AUReLIO VIANA - IS3m ~ .... J1ta~a com.o umEl, Y'lfq-€-m de p"Jl'eza 'UCI~UDl com a sItua~'<.lo ae' fato, (ltlJ Fm sfntf's(" Sr Pl'e~.ld('ntc {:; g-:; f:1'_ 
reusão do orador) _ Sr. p:esldenle •. macU1-<lda, que n50 dever,€!. ser w- se ~.tabelt'c€u no Pal'l. As~lI? a~l:~u nafiorcs, fUi lnf~Jl'ln--'(O de qJf' ul_ 
81'S. Stnsdore=-. estiJ'l. u2-'>ce mo- ('Ioa llem com -ll11lj\ pétala. dero<:'l. rarta meu vo~o pela anh:-clpaCJO d

l
_) vef'.~a, nlllitarc.-; iIV.,l~e3 p"l"-,l.Ill ..... , 11 

mento, dh.::- nte de uma shuoçáo qua_ A l'!rzem das virgens não roderJo ~lelto. no sf'ntIdo de d!lr lc;;o ao PJ.::. .,(' em f~c" da "'o '--5t1~U1 'O~ v (T, .. '" 

se dlr.kt Ut:-!"esperaâorn, ~ qllC a, m:- ser alterada, mCjlf!~ .. cta, reforma .. 1~'f1. ~'{ecuth:o e.stü, ... el.. ContuJ.o. 0:13 o ato da ei;.çuo dó pn\: .. dente ~-'v.~~; 
nl1..a <:orutcu~nc.a me 2.C:Áh'1.ria a.ú (): d,1 Pejes imp'lro.s n3D podram afa- J .. 1:,JJ a ~o ~e"to do projeto, das em~,\- !"12s:dm,~ d:-:. R:oúlJhc:,. pr:lhc 'm 
fim dá minha v:dJ, nerante cs meus /o:ã"la, nem de :eve, dada 11 sua 1m2- d:l'i of~reCHh~s~ pela. douta COnll~,.,2.(',II::'-:o C':'1gr .. ,'-'o, teid vulld"de c' ... 
amigos. (}.s meu~ ~.d"er':>~lO~ poi.itt~ C'l'c.da. lJU1'e7"~, a SeU':!. í3r.n"lbl~'daõ.-e. <i,e constit!lü;ao e .1ustlça, vetl1,co '·,:~lIcicn.il, :C' n.:l,.I.JI a oer~~:. b 
c-os e OS neu.s filh-OS

j 
e eu me ccn .. impar, rcccnh::-cd.1s, q1e o !)TO}€'to tem alCrlllce pnHI~tt l"~ I11UJ:' .. : CcnJ1(,':~ st:, 1:,..10 ·s:') p ,_ 

s!deral'la ~o!110 um s-e-r aniq1nlado a' • - mente rnexpr:-sslvo, .sem aquela laU- .'.:tús lnt-él-,r.:tf'3 Cl C~n;," 1;(,-:_. "1 

se não flz",se a d::,cl1J.l'o.ç&,o di;: qwe II'~ O ~t1úce dc~~a OJ-ít\ teve, po.. tude ,.~ue pretenderi~~ a palito de (há. qu~:n aúnne que m'l-il l .... ~c.s a ; .. 
nã.o cons;c.ero const tuclOnal o pj'Q.. fe~' g1snde habl;.lt:...o.de: não se re .. , t'or, c_ r.se esta .!-es.:>&O r.:ltürna, a :''''lll rdr.c.1, e d3 53 :od,ollL l' ( 1:> -:: .. 

jet.o de IEli do Sen::.dlJ que ci ... -,.1e SÔ" t\t l~_ao text~_~~J'esso da Cons- J~al ~cmp.1rf,e,n~D1~;o ('x~)(;'~VO .u> ":hS JUIL.:::re.s p"ocurem ';1.'.3:1' <;., '1 
[)fe a elc:,çâo do F:rs.d~nte e d-o Vi~ ,.: U.{'il') _da. R~.Jll'b(loa. P:,s.sou po! ~:n3úllr('-s, a~~a:Dú{) t ... mbé~ a CJl'IO- ,,->~m<::I.l11çJ.o V13~nte p:rm~ Il~ n r'~ 
ee_Pres1dp.:tte Ü"3. EtepúJ:~ea, I~ta. Nao sei s:'! f\ EUIl COD<:'clênf"i\ ~~'d; dI), PUiJ}::CO; crue estJ. aC.;'M,i.! ::l.u('."..a do ppa?o pa;.l f"r:ç.10 Cf) p, ..... 

Na leI que se tentOu reS!a~l;'o.~·, o aln?,!. de tal mo10. ~te. o ato /~a;tdlJ o~ a;on/€c.~~nto 9uc ~.a e-~.~ I. :::rte e da Vic.>Pn",:d::"Ill~ tia l~.:. 
texto da, Constituição da R":'púb1ica que lfl~ p~!ltlC9r, qu P re·,o s:lfn~',F ,o.~cm ... , e. l',at'~·o. ~,,-,-O VI a~lll., e,1. nl:.:jic.l rnJo CJ::~re-':? 
"t.á "dd" ld ip' liltcne;. ccUltar, nao mdo 3'0 encontro ds.- ,:ua.q';kl ,dos precc.t-os. l'efe:<..:nCl3. L 
~ repI uz: o SlS • QUel,: art go da Lo;-i" Fanc!onada p~!o 'nteclpação (f.J pl~Ho: p~rq'~c ser;'l Quem e.~[éve cem ) O('n,:ol"['l Krll'·. 

"'Va~mndo o~ ~!"g-os de ?resi .. PreSIdente Varge~, a qual trac\lva ~lvf7, Ullla 1.~co-nvemênclR prtstno.~!l um dos. prjnc:pab t'.hefe.; d') 'n' ,~. 
dente e Vico~Preslden~e da R ·p(t· normas p~ra a. eleiç!io do Presiden~ ,,).l'etE'nder, atr3,'és de ~lm:J, lei .?l'd~~[>, .11ClhO vi~oriO."o, <-1fl.-tna qUl.' tl~:(> ,,-u· 
bl1ca, far~,~e .. á eleiçO-o ,"'rEsenta tE' e do Vice.PI·esidrrlte da Repúbll .. 1'm, revOtiar um prece~t.<l C()UStJ.bl~\O- ~'tr3. Q.ue o c lSO e~ts.va cntrf'gup :.lO 
dia..'> d"POJS de aberta a últim'l .... '\~ Ct\, nal. Em todo o 'it"u teor, ll~ p!'C'po, Con.1rf''lso Nncional e a E1J;llço:'C/ ('U'J 

ga, Se. as va~ns c~orrer('m na se· O Rf'Iator do ma.téria leu o ani"'Q l~iÇãO ,em f_ela, só se, fala,., p, g~;.L<;& ~nront1"as~e <:leria t'colh:da c rC.'';)['!l:'!w 
gUnda. m~t.ade do perlodo P!C't-lma.q como o Projeto não se referI:), 1e ot1ocnw..çao ou dt) ln.s_nH~·-d.O, sair'? ~J:t peJ"'l Fôrças Armadas, 
den~ia.1, a. e e-:çáo para. ambo."I os 1Q pra71O, também silenciou: como ,<;e de\'e P!'G<:~:;:r.1r a elei-~{iQ co- S~ n. dtc1:lraçfuJ é verd~deira COl)1r) 
cargos .sel'ã fe!ta trinta dias cle- 4' mo ela deve l-ea~mente. sel' cxecuta~ P~lL.o e ~c.::j:{). cnL:1o npo f'!Ôste ür-'~ 
!>o:.s da última. vaga, pelo c')n~ A;t't, 1.9, VR:sando os cnrZOl> d~ Ija. Estaria ssnado tudo S8 llcje un1'l :!hu.'Tl:\ ex~,;;rnl'Ía dcs mi!!Lare<; TU ~l) 
gresso Nncional, na formo. esta- Preslde~(e, e de Vice_Pre5id€llt~ emenda constitucional' di5S('s.se: "De.), :'111 ,:õ;o dos politicos, Cem que -fiq]'? 
beleJicta em lei". da RepublIea na segunda met'1de tro de trinta dias, l'ealtzar_s~_ã. {)jSei. b! O q'.le me jrn1J':':"~t:l~m'JU fr>i 

_ ~ _ do, pel'fod~ pr<!sidel1ctal, fnr~se.á pl'eenchimento da "aga de pre~id['n-I:fr (':;\':do, de quem esfêl'c C0m tto':é • . ? p,rOC$oA para eleiçao, ~'l .. ~topode e~elção pe.-O Congre.ss::> Nacional. te e de V.ic{'~Presidente da R2póbll J:> 'f{'l1fl'rtl, n rt:JJrodw;ão d .. 1S &ua,~ P?" 
'4111a~ ,aquele prazo, ple"Cll na p •. fa ambos o.s cargos", ca na. se~unda me+ade etc_ etc, Te. !avras, eXpl"e~"'f!O do seu '180"3'1H'lltl) 
'onstltuu;ãú da Repúb-llca. ,. , mos aq'li ar ,1 sun" t n' .' 
O meu ine.stre e amIo-o eX-Minis- O pl'azo ~ e:l:ffilnado. A eleiçâ~ })a~ D '.'" ,qu UH ''''~'' creu e ,.1-';1'1.\- Pcr SU1nma cap:ta o o~'t, 2Q do Pro .. 

:0 da J\~tiça, JOãO"" Man;alJp.il'a., ra. a~b1).s cry ~al'go<; será feita 30 dif\5 prec,~r, p.~Je, em 1. ,l.ne di" U.'1;,"'U !eto dá- pOdê_'C3 ao Pre<idé'n"e do Con .. 
11011TIOU-U1e pelo telefone, a uma ~P~S <;ta tjttnna v,age. pelo C{)n~res- ~::na~ .. ~~~a~ed~~~se e~e:r~io ~~s~:~to ~':I'e.sso. m{di:::nte ed:tal p~b:.":::d.J 
onsulta._ qPe lhe f'zera que. diante ~m 1 ~ClOl1a, na forma est.abt"lecirb menos no caso 'de se" rrnnFdo' o 'd<>- cpn .pelo mf'J1OS tres ,dias de, un''''N:
esta situnção de fato - -8 ante- C ~. ,...' ' 30 diaS, i.st.o é drt1tm' de 30 -dias, po'" I. ,;'i.C'Hl., - Q prazo fOI rcul1...z:clo ~::r~ 
ionnen.te 'ê:-e jâ o d}.s-~era que p~ .. p-orF~tfP. e."ted~~j:l.1." que h0ffiem do derla niio ser 'uti1iz:ndo em todo o seu :lC.s dJfIS e d~ qual con,,>t,ai~J.o a u311.-
,vras não altera.m fatos _ situa..;,1-Q C" e e co, e mo. 01 de Um Genel"'\} decursO. e hora. da !!,J.<;são pal:[t f'le1r:.!\1 JJ Pa· .. e tato qUe precisa e deve ser re. :cÍ,stello Elanco, de c:;.jo pel1S3mento ~;d"nte e V1CC.PL'o_ld~ntJ ct.\ ~:e,;o. ... 
)lVida., op1bari-l pela e1eiç'5.o do Pre. ('p16~1c<? podemc--: ?iscol'çlar, mas d~ O SR. AC'RzLIO VIA_N:-.TA b~íca,:\ ~ . 
ide-nte e d Vic~Pte.sid-ente da Re~ ~J() carater j~malS, do porte de um E p'J a. sl1bsr'reveri'J: com a tn'3íor so O f>I"Ol,~'!f) n~ '. ~:: :-r. ~:p r:a ,-?i ,,71 
úblicn. antg~ dos trinta. .dias. arecItaI EurICO Dutra, que decla~ 1', ,~1C"íO, C'1U1 () m"!ior prezeT. ': J.lsL! tlCiO! .. a;' En.a,!?' t.C.l, r~.lp icl w 

. t.:0u. mais de uma "ez, ter goyernnd1} O sr. V!z,'(lldo Limo _ Atnlnhã a ~\1" 1105, C-Jm:J 'Iutll'dw_c.q da Lel 1':"\'))'1 
Não se t:r't1f"l T)ro1)I'!am~nt.e de Vi""'ia este Pais dentro da l!'Ln~ e dQ ('<;pín C'It1's, Ca5!l do Oongrc5'<O, obtldo<; d01~ :rJ:amo$ lU.:'rpl'etar a lei cf.anO'l!.md .... ,., 
ser çree~ch·d3. in~, d9 perda d.o to '. da Gonstítuiçã'Ü de 19~6' de n~n. tercos e vproi'ada a emenda CO!1F~j- a. e colocandO_1l dentro d~l lêlla c li" 

5.sto. d'esd~ que o pre.sidente- Jr..\O Marechal Henrique Lott, rueu ca!ld!~ tUclonal, faria a. mesma coisa e te- p"plr1to da Constitniçzo da R'3~úhl\ ... 
~1.11f!1.rt trí\n"'pôs. 05 limltes do <!'RU 1ato à Pl'e,;!d&ncia, da RepúbHc.a _ e l'írmC''j. a 50lu~ão rápida e correl:.t CIl, ou então rcconhcc$do q'.\~ ná? 
aIs.. sem ljCf'ru;ü do Con<:{re..t:.!!.o Na- !1tmca me arl'C'pf>ndi de te-r defend!do <:~m arrnl1hal' a. Con,<:t1tlúrpo da Re- f'xí,~t~ n con.<;tíh1ição de 1916. Cnml!.l 
fOue.l; 'en>:O-nt;ta.-S~ em. E-sta-do es~ nas prtlç'-RS pübBc2.3, M.ue'!à. cnndit1:\- pública, M;1S, meu CEno Senrt-dor, a candt\ o CO~l';;'1.".',SSQ que, nnmJ. aUt~ 
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(ãe revolucionária., votaria eSSg lei QS_ Ao' Casa o ponto de. vlsta do DrJuto::, blica. as mais altas autoridade do 
:~Bím de exceção para. preenchimento seabra Fagundes, compIetamente País. 
G.e tun vácuo aberto pelo movim~nt(). afaGtado de qualquer PosiçáQ politi- . O SR. AUR~"'LIO VIANNA 

::" O Sr. Vivaldo Lima _ Então, Vos_ ca. Por mt.ermédio do DoutQr Odílo O principal ,0 essencia.l, é O- conteú-
C~ta. vim a Mber, na. manhã de do do nrt. 29, cUja aplicação' pOdem 

::Sa Excelência permita relembrar um hoje, qUe s.sa não só compartilhava ferir di6positivos da Constítuição da 
i.itrecho da Justificação que corrobora desta opínião, ceD10 me autoriz:wa a. llepubbcn, Mas foi muito bem ela, 
iQs palavras de V, itxa. Justificando, diZê-lo ar> Senado, Trata-se de um burado, com muita inteligência, l?ode 
~iz o autor que estamos ainda como JUrista enünent.e, d.e wn antigo lha.~ nem Sfll' verda.cteil"a a informação que 
!llUllJ. .. hiato constituciOlJ..,.ql, vígindo gistrado da Justiça. hOJ'e completa, atribui a03\chefes do movimento vi_ 
snaJ.s uma norma de conduta moral 
do que ptópdamente como uma llor~ mente aff\stado, náo direi de cam~ tori(Jso a ibspiraçãQ desta let para 

panha J)GlItíca, mi\S dírei, ainda mais, que antes elo pra:Lo que a Constittli_ 
,~a. plenamente poIít:co-constituc~onal. de qualquer interêsse político. Eram qão e.si-abelece sejam ezcolhi<iOS o Pre
â'i:sse ê o fato qUe está aí. Logo, tire os esclarecimentos que deseja preso sidente e o Vice-Presidente da Repú-, ,:v. &a. a ilação, mas R que se prew tar. blica; po.de 5cr que 3\-lguns polit\cos. 
!'tende não ê obtida à custa dêste prQ· O S~. .AURÉLIO VIA.NNA interessados na reduçao do prazo. es .. 
jetO. e sim de EInenda Constitucional, Agradeço o aparte de V. Exa. e devo tejam atribuind'O a05 chefes milita.. 
que pas.saria: aqui folgadamente. lU proclamar que sou nlll dos si.mpatl~ l'e:; o pensa.mento categórico e impe:. 
rnoite de hoje. ' t zantes de Utn dos nomes apresenta: 1"'ativo da votação de um prOle·() que 

O SR. AUHf::LlO VIANNA dos, o de um of:cial qUe eXel'ce, OI, til'a e Que se c-Qntrap<:mha ao espírito 
Nobre Senado!', e a lnes..'11a cp'tniá'J exercia, até bem pouco tempo, ~ô.<;a~ ., à letra da denominada Carta. Ma'6* 
melo esdrú.xula de algl.lns COl1stitu. funçíJes. ~ l;a. da República, i.sto é, a oonstítuí~ 

; icionali5tas que jOl'nais c.presentarant I O Sr, Afonso Ari1l-OS -. PreciSa ~f..o, E.: como as e~peranças de grande 
Como da outra Casa do Con'6resso mente. .. Jal'te da- J;lopulação brasileita ainda 

, ' ~acional:, 9,ue dão. um~ jnt,;l'pre!~çã? O SR, AURltL!O VL'\NNA _ tst,ão dep-ositad!lS nos militares, de 
"t ~ let~~ i ; c d.o aI t. 1.)9, n r. ::.obre E,soou pl''Üvo<!ando o assunto, mas que_ quem depende, hoje Inais ÜQ qUe on
.. meleglo . .I_dade. ro dízel- que também algltn'3 juri~ta<;. lem (} fUllc:ona.mento dO, Congresso, 

~ ;uj~ implicação é a eXl,St~ncja do Es~ 
"C) até três meSes dQooÍs (la aIgun~ coustit'.:'ionalistas. já de:ram :ado demo'CrátiCtl, de dll'erto C0I\10 .de 

cessadas definittlamente ãs fun- uma lnl~rpl'etuçãQ elá~tica ao art. 7.0 d 
l;óes, os Ministr:;s do Supremo e ""'u ~ 20 ~qto, e ,pera-se. espêl'amOS e ~s~p, 
Tribunal Feder.al e Q Procuradc-r~ O" Sr. 'ÀiO~so ATinos _ Não ,nos {[ue a COfl-"'ttiuü;ão. da Re'pub .. l~Ú 

lll{- .permiH1t!ça, seja cumpl'lda, seja o~~. 
Geral da Repubik3, os chpft;i:; d~ lest.avit r'2.ferindo a. êste. decid:l. Mesmo porque, Se o~ pnn. 

,Est~do-]I1"aiOJ·. os ,luíz~.s. o pro~( O SR. ~UR!t"LIO VI!\N:"JA cípiO.~ rundmnenl.ais do mOylmento 
curad:Jt""Gel'aI e Q':; prtcurado' 'in ' a· ~ .' \')·'0"',05' fo,'um o cr.mbate a anru~ res ' e-'"c '.,. - CC,. o que tornan o a matenll .., ..., 

.... ." I cantl·o~·e,·t1da. Um jeíto se eS}:I-P.ra quia, à d~S{)l'dem, à ile~alidad~ ~n~ 

'O Congresso e dêsse ente12dlqU'11. 
to urgir lUna. fórmula, que. em d,;'s .. 
respeito à carta. Magna, ,saU3frtça r" 
coloqUe os Sena<iores e DeputadC'$ nu, 
ma. posição respeitável perante o pov\. 
brasileiro. . 

Com altivez, sem mê-do. corajOól,. 
mente. num tipo de coragem inlp.re.s· 
Eionf!ute, pl'OClarna"se vago o lugp.r d ~ 
P-resJdente e em:po.ssa-se o seu $tu:es~ 
SO!" na nnna. traçada pela Con.~titui .. 
ção. Com nluita coragem. num pfrzC'~ 
do o mais ll<Jrmal, qUe nf:o eXig~ tc.r~~ 
ta pressa, B.cal'da-se em que, cum~ 
prindo_se oS preceitos consthuclol19.iS, 
n Congresso eleja 'O Pre~idente t! 'O 
Vice-Pl'esidente da "!?,epÚbJica. 

Se o Presidente <ia Casa cQnq!ti.s
tal" esta grande vit6ria, que 5~rú ü" 
democracia bra.siléira, terá p~'e· t3ôo 
grande serViço, valoroso setvl'fQ a 
ê.ste pais, à causa demo':l'átic.1, à 
causa da legalidade democrãti(:H, 

A.r;-sÍm, Sr, .,.P'residente, nOb!1('.5 Se. 
nadores, ten'l11Do est.llS &P.!:'ecbçõ:s em 
tórho de um Pl'Oblell.1a qUe m ee!;J; IV"! 
ímptes:5íOnando e me colocanl!O 'J~~ 
l'ante mÜll mesmo, nu:na po·';.:çáo Q 1)).. 
'oe ulsnst-entável. M.inha cor---tei":1L'ia 
está t:rahquila, tranqui'i.""-ima. t-' .}.') 
men,os dest.a vez .AuréIí'1 Vianh' e'1á
sutiSifeito c,:lm Aurélo Vianna! G;lIi 
to bem! 1.IU.iOt bem!) 

O S·R. PRESIDENTE: 

Continua. em discussão o P;·OjI7.0 • 
O SR, AR'rRUlt VIRGIUO: 

Sr. Presídent-e, peço a pa:·SI1·;.1. 

O SR, PRESIDENTE: 

...... Ent9.o, éles illlerpl'etur'.m est'(l ex. porque éste nãQ é o País dos sem '3enti.d::'l. à indisr:iplina, vl.San-do 11 ma 
pressão da lctn'. c: "Os ch.efes ('\:1 jeito, p~:;-que :IQuêles mesmos _ para nutellc-ão da hierarquia selll a qua: 
€st.ad0·maior" camo "0 cheff;! d~ p,s- argumenta::- _ que- hOje condenaul () nenhum Pais po-de ~o:~r~-"'íver, o fo.t··l 
tado_maior das F5n;as Armadas'. ln1Pedhne!11o do ~tu8:1 Presidente, fn. talecl.mento das imütUlçoes dern'Jcra~ 
Dign.-::.e: "OS cllefes d=> (!:';Lajo-maior" rrtm, de al?'J.m lnodo, no seus FarLi. ecas. o bDm funciOí'lamento dela!';, 'u 
int(',rpletep~e c.:;mo "o ch"fe do est,l. dos. os re.5:pon.sáv-eLs diretos pelo im- ~rc},Elrvnçáo do regime ameaçado pO!' ( 
do-ma:'Qr 01'15 F'Ô~'Ç-35 .Armadas". pedimento de dois outros Presid~l1- elem'~ntos estranl10s a êle, que () com \ 'rem a palawa. o nobre Eenljo!" 

Reconhec;v qUE', .'.:;.0 s"ndo consti. teso ontihm e o combatem; logo,_ tod~G ArthuJ.' Virgílio. 
tucicnali~ta ma~ m~l"O b.::lch::nel enl Como veIl1os. ~<;te é o país em qUI! cspe:'am-cs que haja compteen:-,ao .. en_ O R • 
1:líteito ~e p:qncnn, far~)'d;de do l'tor_ICMa qual. d~af:a cada qual a ).·ogar tendimcnt.) mút'J.o; flssim, PrlhC1PUt- S. AR'J'HUR VIRGll.!O. 
deste'. nQO L:.nh') 3.t:t:JlJ.d:ide para in- a pl"lmeU'(l Pedra. Inver.sa,m~nte. te-m(ls a acertar. Afinal de. c::mía<:;. (Sem revisão do orador) t=::r. 
·terPi:et.~r o cla~'<1, com ti pC':'f"~çã'! »,qUêl'2S que luU'l.ran1 contra o im:pe.. nenllum Flesidente se mantem setn Presldente, 81's. Senadol"es, p Pl<Jj~t.O 
com que 0<:; ccnfjtuc~onali~~as, for- diment-O de doiS Presidente. SRO o apoio dps, Fôrçae, ArU1adas. Está que, neHe mOn1ento, o Se:1.ado t.:r.>te
D1aC!o5 noutl'2'S eLc:J:::s, Q interPreta- aquêles qLi.e hoje advogam o imped!- provado IMO. e c:Julprovado. ~ia, disPõe sôbr(!: a eleição tio Presi .. 
ramo ment,o elo at.ual. conSiderado ex, e e_"- O Sr. Viv.:t!do Lima _ permit~ V. dente e do Vice-presidente çla Repú-

O Sr. Afonso /:'~nos - permit~ rato, E já a.gOl'a, por 8e encontra!' Exa, ma.í:s O!I1a interrupção? blica. ' 
:V. ~a. um oparte? fOla do Territól'io N<4cional. o ex de O SR. PRES!~T:E; (Jt'azen~o Vali. na oportunidilde ,def:.rt\!' fi, po" 

O <;::R A URf:L10 VL~NNA direito. . _ ~oa" as campainhas) _ C) o-rador d'5_ sição do meu partidO. situá-fa d€ for. 
C.om s'ãti~fação. ~ .E~ smtese .. Sl',.:resl~ente, se ês!~ põe apenas de dOJ~ minuf.OS. pedmu ma inctmfundfvel perante a, H:...<;t6rjr" 

O Sr. Ajonso Ari1~os -, Os a:rgu- â~~Je~in~~:~:l c~':;sti~~~~~~~~;'. ~en~b, ~o bOl)l'e ap<ll't.eat:-te que deixasse pa- ~~ ~~;~~ir:. ~~a~~Ttl~n~:n·~gu Pf;~~; 
tnent?S .que me pa!t'cdu maIs. ade9~1n.. viQ COIIst.ituciol.1al éle é" <.:enão nãlj! a vl.ltra opo:tun1dade as oonsldera~ la sobr~tudo pa·ra. dar mais,. um' de-
dos a mte"pretacao dê~se dlSpO.';JJt1V0 ' c'.., t' i .-1 .. " ~õe~ que de~cJa fa~er. . .:lo 

'~a C.On'5tl.ttliçã.o Há .... ~ão exatamente e FO· .,nso 'qtuuce,Ch","e 'U'OU" ' tr." ))'. ,.....' O Sr. Vi1.:aldo Lim.a - Pernllta-me mcn5;tt:u;i'io· ao Brasil de qtje o nos.~o 
t la "e a l ... U <J p3 " a t P!'GpOS1tO é e. pre.servação ele insti ... e Clonaaos com os Que V. Exa. ilC&· UIna. questão de con~"iência . V. Exa. és1e pegl,len:> ap r e.,. tU.ições que nos col';o ta'o caras, d,f"-na. de exp;n'. O Que se apresenta à, .... . O" SR. AUR.ELlO "VIANNA . '""'" 
oonject'Jl"R. de técnicos são as segulD. O Sr. Vh-'alào Lima _ Permite V. Só tenho doís mihutoS. Quero ooe- ~f!·s .de <:onql!Ístar e de Hrm«r, mas dr. 
te.s sitlla.{'Õ~·, a in'i';le~ibiUdade é ins- Exa. outl'O aparte? (ASsentime?l-to do decb"r fielmente aO Regimento. ..lCeJS, lambem, de .serem renunciadas. 
tituida como nJl-ma de Djreito Cons- orador) - conbnu3.udo a interrOID_ Q S V" lil L'm }>ara d~ O Projeto, nos tênnos el1l Que estA 
titud?naJ com Utna raz'Jo objetíva - per V; Exa.,· com Ima permj$são e . r. zW Ou z ~ f ~"da Eme~~ vazado, Sr. Presid.ente~ no repr2Senta 
c?nt~'1bui1' para que o uso tia. auto· a-pr.1Ye!tando a g,enel'osidade cOm que ~eJ: 81) ~. ~XIlC qm~~s~o d:Ccon.stHll;ção nenhum.a a.front~ à Constit'tü1;ão. T('~ 
.rldaOe- ~':-~15teute em .determmad<?s me po~sa. tolerar. q~ero est.ranhar ou_ a

J 
n t. ,oa ;~ u;a_se o seguinte: No) mos uma S!,tuaçao de [dto, djaJJ;e i.f 

pootQs huo pa~!'l- preSSionar o elel- tro preceIto do IlfoJeto. l\ão estamos e . u~ IÇO., ;on 19 de ales 'ual- nós, qUe na() POdemos de~K3.r de re-
~ort!d'G. Então, discllte se - e di"icute- aqui legislando de a.foga.ctHho. A U!'- BH(sl1, n~ll:~ és gr!\n S fi ,q :.:o~hecer. Houve uma; revo:ução, vi. 
6e t-om fundamenta - que a inele- géncia não imPlica Pfi se- \'otar at:l~ quer a.sJ;Urma serve.,.. tor1o;s-a. Que lev.Qu o Presídent.e da R~-
:gibilida~e; ~H.:ma~~ em g~ra1. se 8;.p1i~ b:.ühcadarn'ente. Tell.l~e que leg-:~la1 (,) SFt. AURELIO VIANNA PUbl1cB: a ..atn;-entar-se do Fais. O r~. 
,ca às. ~H'!,:,oe:,> dIretas. p-o"que é s,?b~-e c.orretamente._ Veja V. Exa. o p:ece:to 8 a.o..sim, Sr. l?residen~e - Hgo-:ra. c~nhr;cJmento dessa. situaç~o de ta", 
a eIelçfl:J p-epular. em que o sufra';'lo Que constitui o § 8°; :l:"e faltal'-me meio mtnuto. ou um :1aO lll1pol'ta - nem de .re,·e _ ert 
é eXprf'i:::'o nc:O c(li~'Jr, q'le êsse tipO minuto _ concluo na. esperança d? ade,?ão,. em aceitação ou .em !nttu-!. 
de p.!&"§O .'1.? f.cne txerccl', mas que ~ 8°. Proclamado' ó resultadQ da que esW lei ~r-ja aplir,aüa através de daçao ~lante dela, ~ a re8pdnde, ap.:-. 
'não é ap::cau'l ao f'leitorrdo e<;'pecial, f'le-if;ão smpeuder-s-e-á imediata_ um lnútúô -cn.endimento - e a habt- ~als, ~laI?te ~e nossas olhos, a e~jt.': 
ao cOlé~iD eleH':ral, comtituido pelo .mente ti. S~s:;ão. pelQ tempo ne- lldad~ ele V. Exa. e a sua. coragem ~O-.ucao lm~dlil;t-,a ~.sDJuçã(J' Que- 1'(~. 
c~ngr~o~D ~aci:?mH, De. m.al~ei1'a ~qUf c:-, sár~o a q11e ~t: lavre a re"p~~;- ;e.~pondf:o:;n pur lt>SO - para que os gua,rde as Illst,!ttliçoés, qua ]1.-Ue-ll-e ( 
1100 ha apl1c~ct:o do pr:nc~p:() a esS0 t.v8 «<1<-"1.. a qU~. re?.bertç:" os tra- próprios- líd~l'::'S ml.litc.res olh~m par~t regIme. 
tipo de eleit::.ra.do, O &('~undo atgt'!. b~1has. será suome.LHta a aprovtI_. nó sa~endo que sJlTIOS cal1azes dc~. _ 
mento.é -o de 9~~ p$sas el{'i~õ(,5 011 ('&1) (:03 Cün3l'es~lsbs, lndt.pen icot~lJara;r e ele r('~~lver gi'3ud,es pro- ~A"> apllc:a7 ... ão d~ Pl'OJEtO!, (1':1.:'0 ã 
~.a'i lllcempa timhd~d&> C.li ~ m~legi_ tient-€rnente de quorU1n_ I iJL:;:tn2 s dentro d-o es:pil'ito da letra. da ~-' a,'o ));rev~to .lJe-a Carta.~,:...: '1J, j';?, 
l)1l1dad~s vi~:,m aqtl.c,3..'i e~urcE'S OCD}'. Q;.te acha \T. Exo. do final dê5L' C0mti:;'J.t".ão, e qu~ ~Ó lht' damos aL ~e,_~. fe.ta" ~oJe, Sr, P-re,~cente-, Vt 
renL~s fi.:; })1'2Z-::::,3 c.e:ermm::r.dDs j:)an prc(-eHo em n~f' <.:f~ 'ccnStiilU o ~ S'} 'L'la 2'l"9nh;'0 CJu=:ntlG não é posst~ tl~ ... \.~der-,. arnd~, de mu~t[J, ('/(';1'1' 
• CO"""''',',· P Z~, q t ' . '" • , • '.' • ~. O tPll"'lS lD~Illi)lve O e-o· . • " • ...o\h ':r<l{). :-01""J" p ,ra os na:5 .e;st('l11OS fazendo diálo'l"o íntt-!'es"'3UtJ> vej P"Gc::-Ô.:: .. -~r d~ G\.ll~·a lúanelra , .... , ..... ~ 't 1' .. : ... l~_'~ :~~;~. 
OS :pon~'::s C~ndld?,t0-: q:l~ ex~r~em enhe li'1l mét1ic'J e um. ba~::tr€'l e':h Ü'C·.'),f2S?d'.) t::':.'u llu:rtl. va:'c prcf>1nd,) 4e, uma $lt1taç~~o de.r~to Ci:I: t I r ,: 
lhses P::',C$ .tel~.h::y~ tem-pD .~,t.;t~lc;ell. D:reí[l. l./, .IDm. é b~1][ll'el ezn Dil'í!i. e €;,~ n. morle. n:z O jnci.eu: a L'!l a :InJ)cr o ,~et?:no a tratt~ :'lh .. ..:{.:o. 

, te p.ar:1 ~e- :%1':'1'1' a m~J.rn"'J::\t10111daá(' ~C!, n5.3 é meSn1Q? H\.l"aica ér Í-:,'ida se d~ur1l1, n? ~- v:~ ... a dos c:.trel~~..s .do C:-d.J:'.:'.:.J. t u,; 
para s.-: d:c.sincom!JP~ti?ll.za'-' .. m~s que, O SI{.. AUn~TJO VIANNA ,t.do, f1tento.ndJ c~r..~ra ela, Qlr'gIf_ g:lIa..'"lça da.os PICteJ.to,s nqmJ~'i. 

,no cr..so. de ll~'Qa .e;Clí'aO, s'l~~1Íad'1 par Sim, rr~f:.<, há m€'í:(('c« qne 5~O !t.l.a~~ ~ ao ebi.::.n1o para s:tlval' o lie::graçu," .Não há cemo recU6:u''':,~ E7. !,I;'f 
a.cD"~te(.'lmf'n_~".; lm!,n'C;;~to.s, q~e ~e b3U.-~aréi.s que muites baCharéis. de). Então, Crislo r.!~p,';.,nà~ .çp:e roL .\~dellte, a .situação em ql1e ~,e eDc:,r 
reahZ.Em ~{I.tt ~~.~ p~a ()t; nOlma.R1 ". õi:'r2córdia Q4er e nno .sacrrhClo; que ha o nosso País, Se ('O::'·_~r.llC.5 a Yk 
haV~l'la. r.. l:TIpo-"<'w:li''::::dc de- o cand~... O Sr. Vu;al(fu l;:m,a "- 1?-U,5~ V. s vic:1a hLL'1lana PDdé mais qJ.e a Le~ ta P.:;los. p.arág.!·~ . .fOO. do ~t. 141 .>I 

dato se s:lbtne~r - amd, que o qui- Exa., eQm ::mtoriaade ~ lnl&tnn151m. N!,<Jsa1ca C nstlt f " 
sc5.Se _ a e~ü dC'5Cllco:n:patlbiliznç50 em suas lemgas e bl'ilhante3 coru.i<te-' •. o u~çao, dl l'ClIm€'ntõ en-contta:c 
:Então, p-:d\'ria dizer a V. Ex.9.. qur ru~3ez que a Constituiriio SÓ :pode ser Se há:, silnilitudt!, nã-o sei; é qUe ti lhOS 1,lm que e-steJa sendo Cllmlll'ldl 
esta c-Jin12:>, ba.'iesia neS[es doi$ ar. alterada através de OUtra. ~mencta. Presídent-c <testa CaoS!" desde qUe a obed~'cido, l'Csgua'l'd.a4o. Se pll-s~a.Ql( 
gume!'t:s - que é única, _ lüio p-t)_ Tudo ~rfeit.o. Agora cha.mo a. a.t(>n- lei nerttüte quI' se cumpl'a. ~ Cons~_f. as VISta.s pel08 jOrna1S {Eirios do na: 
jIeri3. t:: ... ea'Jimento aqUi. S~ndG V. ~ão de V. Ex-a. para '\J fina.l do pa- tuição 'como pei"tníte qu~ a. OOn.stl.~ so. p.aís, depararemos vi'Puliões r .. Ot i .Exa., COtno eu, pal'tic~pante do pro_ l'ágrafo em que se dispensa. o quo~ tmçM seja ferida de _1nO~te, o Presl~ t...'H~ ... -ao.s preceItos da. Ce.rta Maq-nr 

[ .

.... tesso politiCQ, tal opiniãO seria el:rada rum pR..ta uprvvação da. ata, im:pol'_ dente <iesta. Casa pode entrar em en~ prl.w~S <te pa.rlltmenta,re.'i. n, nió 
de ~"'l.~,pelç~o. Mas tenhQ, neste mo- tante CClmo e a ela e1ei.çã.o do Pre. t-endimento.s C9ID êsse mUitar~s - se preceIto que deve estar lliClm.a dr.. J.. 
mento. a. t\D'Ortunidade ele transmi,tir s1ll.ente e Viee~e5ídent-e da Repú~ é ql1e OS Inihtar~ e:;tâo pr~i~n~~do porque 'represente o ~arda do ~~ 

~." . 
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f>6trimônio talvez o mais caro de cada nos resta de democracia. Não cria:-,~i I Carneh'o e Beiau Neto. para. apre:- . expostos, pública e notàrie.mentei"-" 
um de nós _ o. preceito que resgua::~ obstáculos de natureza acadêmica; não ciar tt constitucionalidade e ]undici· to"d05 os f,uünentes colegas. ,>-" 
<la a. inviolabiI!dade do lar ..,.. nao resta de democracia. Não crif rei 00';- dade da proposição e tambem o seu Por conseguinte, agiu bem 11 Qoro:!.' •. .., 
,rem se:1do obedecido. táculos de natureza Qcsdômic'J: não merecimento. em virtude d~ compe· são de" ConstitUição e Ju.stiç~. DecH~ü.l 

f Essa situacão de fato, que temos levantarei barreiras de feIção blzl'l.n-! têncla iXpre.ssa que lhe ê atrIbuída '1') acôrdo com o preceito constituclo'" 
Colante de nÓs não pode deixar dt tina.. . 1 pe:'o RegImento desta Casa do Con· ).<1al, regulamentando-o, cerno fôra re~ 
t)e:" levada em' c~nta_. NOs dia.,;, que Estamos numa situação de fa'to e I gresw ~aclOnal . _ gUla~entado anterIormente pela LcJ 
bão de vir a aphoaçao desta lei terá t " " ., "d rl" i Em vIrtude dessa aprecIaçao, que Ide 19b1. 
hTf.amente de con~iderâ-la, A .ante-lc~~OSpa~~i~t~~glac~! ~~~!ni~e:ct~ a .•. , phe fora cometida ~l' determina.ção A~Slm, SI'. Presidente, acredito ,q~~. 

~ etpaçã.Q de um plelto, 81', PresIdente • ' I de V. Exa., em vIrtude do regIme voltados para a grandeza da FatrJ80 
! ~ pergunto à oonsciêncIa de cada Uma possível interpre~..aç3.o de v.n especial de tramitação aprovado pelo cOmwn e mteressados na paClficaçãO 

. !.tun; - ~ amputação de um prazo - passo amanhã, representando o retô"- Plenária, aco heu-se o Projeto com t:~s j dos e~pírltos> e para que seJll manti. 
"'i indago a cada. um do;, S':5. senatlores no desta Nação à pa.z, à tranquiU· emendas, dando-lhe feição adequada, da. a ConstItuição Federal, diploma 

, - r -, que fízesse cessar o estado de co:' dade, 1'0 funciofl>amento normal de para que. em, oportunidade propicia, lque irá resguardar todos OS brasilei ... / 
'ti ~s ano:rmaJ, seria: útil ao País? Cada sua.s instituições, mereceria e mci'€- pUdes.sernos aplLá·IO seguhdo a~ con~ ms, cio mais modesto ao mais erninen ... 

. : 'Um de nós vai responder: se aoS cn'· cerá o apoio de minha Banca<:.a. F}:;. venlências pl'e!entes e atento o Con· te, de qualquer grav6me ou de qua).. 
: tunstâncias assim o eXigiram... ~aremos ai d,ando a nOSSa c JUtribUl· gresso Nac~onal aoS fundamentos vi- quer afronta, - espero, COm coI1fian. 
I '1 5r Presidente é que ção, para que se institua {) J"e1 i l1!(} tais da segurança nacional e os in- ça em Deus, que Q nOSEQ ato seja belJl 
" te~~~~~;~' a Überdade e~ nossa que é a. e..:;pirr.çã~ de fato d'3 nlj~Su teréss:;s permanentes do país. :o;?preendido pelo P,?,!o e bim r~spei ... , 
. ,j?Ii,tr.:a. E' ~ssencial, sobretudo, que !Jovo, para que .se Implante de_f~\to ou Ainda há p-Oucos dias, citando um'! 1-8. .... 0 pelos chefes mIIIta.res, para que 
t jemb,emos 3m homens que têm n~.'i ~e resta!lre o Slstem~ de Gove ~G. qt;.e expressão de Sf nt.ayana, eU ref'f'rda- possamos, em paz, cOEItmuar. fi: lutar 
; tnãos, nesta hora, Os destinos 9-0 PalS .econ~.u:s~amos nos .Id?s de 1~1.) opa:. va que aquêles que se esquec~~ do ,pelo )lrogreSEO da, Naçao bras1lell'D.. -
~ a resultado de muitas re\'olUçoes qo;c ,o sacI~flclO de bl:asllelr~s .~o" c~~PO<' paooado são condenados a revn1e-Io. I (MUIto bem. MUltO bem) 
r derraparam pelo declive da.s persegul~ d~ ba.alha, cOUvra, pl.,ecl~amen~e, a .., ... S~ RESIDENTE' ',.. 
! ões e das vindltas e que terminaram I dltadUlfl, ~ontra ~ o reglJ!1€ de terlor :~a:nb~ ~_ql1i tem ~portunk.lade e pe.r.. O H. P . 
I ~vOlvendo grande número daqueles' I contra (L lmolaçao da llberd.1df'. Ao t.I?enCIa e.:>se conc_lto > lapidar, poritcle Estão presentes 58 Srs. Senadol'éS~ 
\ que as realizaram; é preciso que le!l1~ mesmo pa.sSo em que pro~edell1os _ a.<:·1 nos, ontem como hOJ.e, estamosf" ,e- Em votação o projeto, .s~m prejuízo 
t premas, nesta. hora, que muitos cuba- s~m: defen~erer~lO~ CO~1 fIrmc'~,~ l;'Ü· fende~1do a . democraCIa .col? ~ es OlÇ~ das emendas, 
I nos que subiram a Sierra M'lestra ü:uave1. lt.e o u~t~mo l!:stant.-e, a (,tg- 1~1tau~ItO,. pa,la q~"e os, dlrerto." COll~_ Os 8rs. senadores que o aprovam~ 
; para descer ao lado de Fidel Castro e Illldade da.s decli .. oes ?-este c<lngre. S-'11 !.tl.,UC .. OTIalS qu~ a.",~~eg.Ut:em aquê1e ~~. qu.eiram perma.necer ,sentad(}S. (Pausa) 
i tnlplantar a ditadur!l. na pequena re· lutando sem des!alécunentos e cum n~m~ de comemencIa .e de ,í,Obrev: Aprovado. 
i públka do ·Caribe, também fOr3i11 cC!ragem c-<?n~a toda e qua~quer 'Ee .. 1 \'enCla a::-s nossos patr~clOs possam ~-.. r As emendas são t-ôda!'; de parecer 
) 4;><'(ra o paredon; é pre~is::>, tambem, dlda que llqUlde a. s~a digmdade, Q':.:e, r:,sguard3dü:s an~e a ",sltuacao de. fa"~: favorável. portanto, no.s têrmos do 
1 que recordemos q~e mUltos dos com- aoobe com a segm ança de ftuaçao I de ·.que f'qUI tanco s~ fala. Porq:lp. .. o Regimento, Ee.!·ão votadas em bloco. 
\ pa .. '1he:ros de Lenme, que convu13io~ dos parlamentares, que transforme as.'Õlm· com o no.ss~ esf~rço, de ls-5S a Os Sl"s. Senadores q'Je aprovam as 
· baram a Rú:ss}a para implantar a di- é~te órgã~ ~wn inst~un~ento de viI~ '1 1964,.,. a .. de~lOcracla pode :pl'eval~cer Emendas 1, 2 e 3, dtJ Comi~~ão de 
,tadUM. tambem foram tragados !lO dItas, de OdlOS, de amquüe.mento prQ~ no B.asll, nao 5e ~ayendo l.ust:tuldo, Constituição e Justiça, Queiram per ... 
i t.error e na- misérh da própria di- prio, Conh'a isto nós nos levantJ._lcontra {) povo ~rasll'aIro, uma dIt.adu- manecer sentados, (Pausa) 
'tadu1'a. I remos, Sr, Presidente, nos levantare- ra, de 9.u~lquel'. <?rdem, da. esquerda Aprovada.s 

E' p:-ec:so que .sp perue nisto, nes-I mos firmando uma. posição histól':c8. ou da ~lI.relta, nubtar ou un::p-ess(Jal e • 
t.a ho.ra., Sr. Pl'es~dtnte. A ditadura nos levantaremos n·J, certeza de qUf autocratlca, contra aquêles que, at:n,f' I E' o seguinte o Proif'~o que vai 
~ão protege a ninguém, mesmo 3.Que- estaremos lutando pela DemocraCIa e a cruz e perante os homens, mn.ta à Comissão de Redação: 

~ ! .. es: CI,ue a. i~pl~nt.am, A ditadu}:.:t \ pela li}'1f~-ctade; nos levantaremos para v~z ge}1uflexos. pedem um pOUo:lO ce PROJETO DE LEr DO SENADO 
R.mqll'Ia a dIgnIdade hlUUatl-a: a '11- ImpedIr que amanhã ê"t~ PZÍs, as-;l.J1 VIda p,ara convwer com Os se~ fa- N9 15 .. 64 

· ta.-dura c:-ia a subserviência, a ditadu- divjdido pelo rancor venha de faro mUlares e com aquêles que vivem lU! i ~-... 
J.a, e~m3;ga os sentimento>:; de hO:1l'd- e I'), &8 convu!sionar em ód:o:; e .'>e e:~l" mesma 15cc!eda-de, I Dispõe s6bre a elefciio dg Prest_ 
de dlgmdJ.de do cidadão! ,~apar inutIlmente com o sangue g-e .. ! Em todo.,,; OS momentos da história dem'~ e do Vice .. Pre<:ide11te d~ Rt .. 

Aquêles que a servem, de um mo,:b : nel'Oso de seus fIlhos. : o Congre::so NacionlCll tem tido esta públIca, pelo Congíe~lIo NaCIOnal. 

grraI. dobram a cerviz diante do di· I Es.:a ê uma pos:ção, Sr. Pre.~idi'n~e, latitude altiva, C'heia de grandeza. e11-1 O congresso Nacional decrela: 
: ta,dor e não podt'Ol merecer ores 1 ~ é uma defin:cão. ! frenUmdo tlmeaças e não, ~e preO- ~ "" de 
peito de nenhum homem de bem, e, ..' j cup.nndo COm as consequênclas q:le, de Ar~. 19 - Vagan,do o~ ~J .. _OS 

· $quê'es que não a. servem são trd- I E;tem?" com um~, Imensa mtert'o· crdnD pessoal, pudessem afruntar as: PreSidente e de vJce-Pf.c.,.dente da __ 
gedos por tôd'3.5 e'sas infâmia'i, por \ g~(:::t.O dIante de ,nos. 9 fut,:u'o e,')· nO'if<3S personalidades. IRepública f!.a se~unda me.l~e d?",.pe--:.,; 
tôdas e.ssas miséIias, por todo" <')5 ~onde-~e a:r~', da cerraçao mal$ de_'1-t . .... 'riodo pl'€sldencm1.. fn-sf>-~ e~~lÇã-() 

j bcnditiJ:mo<: que aco~rnham 6S dI- .a e lmplev:slvel para. quantos tem HOJe, como. ontem. o Senado . e- pelo congresso :-;raCIonal, pala ambos 
i tadu 'a~ ,a.sstnto nesta ou na outra C9l5a em~ deral se reune para adotar uma os caro'os. 
I, P~~~n isto nest hora todo IlS Ib~ra ~l~lU1.,) ain~a.pcssam ter um .".or~! propobição .que. irá atender ao »re- Art."2\1 _ Para es~a eleic;uo, Eerá. o 
:brasileiros. Pensem ~to êsses ues es_jr<SOt cmlc~ nos l~blOS, ~ ~ d~ve~ no,S:so, ceito const.itucI~mal, regubmentand?- CC11gre.soo Nacional cr~\'~ca?o <por 
t. fã . h; ~ d ·d· . q 'fi nes"a hOla, se~mos fIê.s aqUllo q'le o' como antes fora regulamentauo P(!'G quem estiver na sua presIdencIa, me ... 
'tl~iOal, d~ e;~~ga~ça~ 10 p~~se~ra{5:;) P!~ga~os. ao pov~ ao longo de nossa Lei 1.395, de 1951. Revog!!-da a lei, e diante edital publicado com pelo me
, p s d - .' T' . '> I VIaa pubhca. aqUilo que nos trouxe 9 llOfque não se llret.endeu a:provar 'J.ma nos três dias de ant.ecedência. e do. 
! Ilt):;;u~eP~~!a~i~~~t~r1er Vl Imas tam- 'I~t.a:l e à outra .. Casa. do Congress"J, lei repristinltória, restabelecendo a qual constarão a data e hora da. ses"
~ . ,aqu~ o 9u~ !epresenta. o susten!..áculo vigência da lei revogada, ilustres co- 8-0 ' 
t' Ouvimos muita~ preg?ções, 8énhcr Ida m.strtulçao que encarnamos. legas nosses. os 51'S. Senadores Eurico aA~t, 3" _ A sessão, sob a direç.ã()' 
J ~esidente. fe:~ em nome da 01"- \ Votamos, Sr, presidente favoràvel~ Rezende e Jo~ê FeUciano, apresenta- da Mesa do Senado Federal>, será aber';"-:,' 
i (tem, da legalidade, do forilllecimento Iluentr e. ê,~te projeto. deixallCt') parll ram uma prop.:-slção nova, que não ta na hora marcada e, logo que se ve ... ~ 
."<t.as instituições, represen,tado no fcn~. eX:l.~l'l:nar a oportunidade de S'l'3. apl:. i~fr~n_ge o § ~Q do !,-rt. 79 da Cor;.s- rificar a presença da maioria dos con .. 
i f,:m:'l-mento autô?o~a. l1v~'>ü dos 'l'res t caça0, d~n~ro do prazo pre·p.b1,O L$. ti!mçao Fe.d~ral, pOlS a norm~ mau>r gresslstas inicIar-se· á, a chlmada para 
~ .oderes da Republlca. FOI em no {te I COilsutuu;ao, em outra oportullldúde, nao tem vlgencia porque a leI a ho- a votação. .... 
! _ 1550 me.smo, em nome desse, legend:t na oportunidade em que cada um de mOlogue,. porque a lei a convalide ou Art. 49 _ A eleição p:-oce".s,'3r~se~á 
· ot dê.sse programa que foi feita a l'e- nós fór chamt:do a assumll' â sua a lei a ratifique; eta. tem vida pró:pria mediante. voto secreto e em escruttniO$ 
; VGlução; A re.v01u~ão foi fei.ta em I reSPo?S3billdade perante (t SU-l. cons- e vigência Qdequada.,))ertine?-tement~, distintos, o primeiro, para, Presidente-. 
!lome de.::ses pnncípIOs pr1llCíplOs que I :léw'!a e perante a própria h:.stória! ~em qualquer restrlcao, AqUI esta.mos e o outro, para Vice~Pl'esjdente. 

· .são, assim, a garanti(\ de todo,>, prifl- IMuito bem! Muito bem!). regulamentando o preceito e estabele~ Art, 5\1 _ Observar~se lÍ na VO~ 
: CÍpfos que, quando preservíldos, us . eendo um prato míni.mo para que se· ção o seO'uJnte: 
· ~uardam o cidadão impedem a inva· O &.:t, PRESIDENTE: jam resguardadOS os d_tos dos con- a) as cédulas poderão ser impl'e!sas 
; São de ]~l'e~, G...."Segul'rm o dirrito de. Continua a diScussilo, (PatI..'\a) ;?re.<1S!stas, qUe são oS eleitores na elet· ou datilografadas e conterão apenas a, 
; ~efesa, dnel!O que nã~ s.e pode C')!l1,- Mais nenhum dos Sr,s. Sen6.dores cão m1iret1, para que êles, ~enham designação da e1e~ção e o n"me, por "o, 

i p::ee?-der delxe d~ eXi,~tlr nl.Im P9i.~ IdeSejandO UM-r da pa1avra, encerro t. conher.mento. ,no prazo mIDm10 de extenso. do candidato; 
· CI'/illZ,),do. num PaIS democrátICO, n"~,1 dllicussão. luelo menos 48 u<.ra s, de -qUe irá rea- b) o CongreS5ista, cl)amado rl'c?bnA 
'P~.í5 onde se fêz ~lma revolução em Em votnção o Projeta, "em prejU!7-O li/lr ... <;e a p;?iç:;o t.lr~(.o?izada no. f !ri uma fiobreca.l'ta opa.ca- e ir:.;:1"(S'ar~ em,-
~(me 0'1 democracIa! . lidas emendas. II do Art, '79 da constItUIção Federal. gabinete indevaflsá','el; -

, rsta hl'\ra, Sr. prcslden·.c é em , , ~.. c) em seguida cobe: rá l1.1 -Dbre". 
! 1'Hdade de meditações profundas. O SR. JEFI"r:ns.O~ DE ,\Crl;l..ll: Nê~: n~3'i .{ ~tl'lba:d~ a c.ompe ... encIa carta a ced<lla. dé f:'ua f"'C.,.l'j!": 
'I.-rl'o se tomem nun". "mi:-trl" p'l lU;}. .,.r.no md.retJ porque o p.azo de d . d ", ' ' , ' 
:J'H" • -... ',- '. ~~~ ~~ Sr. PTe~ident? ~Hc a p~_la\-:-.;.., j}<>l;' '30 ~;a,> J. qae alude o § 20 tenha .f';c::; .: ao sl:ur o ga.~I'1f'.('. 1':;.): • para;, :hlv:a , C':'l'?10 uma adesaa. Q,L.O,l,e i?ncarainhar 2. votar;; o'. 1,. c';d ' ~ A <"l ~t.n.l.). J.· ... es.:\ a. sobrecarL.e !f':'I;J:b [', ·reri .. , 
· petIr, m.J1S uma vez, nc<;'.e FlenflrJo, . ' . tenDo ;-0 +~:J na'): no,,_~ cc::npc,. fi::-ando-se quo! é f. m ~:nJ a (:~p-osi-
.- Ô que já disse: não pac,·arei o altb:ii- C &."'{. PP.ESIDC!\'Tl:: ,ca pr.va~lva e :m:tll::~á\'el, so,,>er~nJ.. '." ' 

" o, d ,'~ , I é dc,:o':":,€nte do cump.nm€n:o da. lne!- ·Elra ~a urn..... , 
mo pr('~o da d .. onra e. da .. ndl:.!>nJ.- Tem. palavra o nDh~" ~f"'('C' d ' d 'd' ] ~ lv - Ante!': de 202rb :! u'!"n1. po-, '" d . . h rb d d I 0:;:;' ~ - ' ... ", ~de o peno o preSl enCla I 

, .... a e pt'~. mm a 1 er -~ e;. Jefferson de Aguiar. 11 Roie Como onfem vamos re!!,ula- dt>rá ,"otar qua:quer n:tI:'.111:l;-o co Oon ... ' 
~ Afmno ISSo com e tranq'll11dade de . . . . .. -, .. 2re.S"0 que I'.áo o ha '.1 f2it::> q:J:ln-do' 
! 'Q.n1 homem que não teme c();~a algu' O SR, JEFFERSON DE AGVIAFI,: menta r ~o_ preceIto Co.n'3~Ity('nna1. ~ chamadD. . 
i 1.O..l, n('lda teme e que, nesta hor;), . _ a comLsao de ConstItUlçao ~,;; Ju,<:,t:- t.-29 _ A~ tobrecn:'!ac; d:ül'iIJufdas. 
100 tE'm um desejo: deIxar '1m exe·l~- (P.ara tfnCamm.har a votaço?) _- Sr, ca, con:o ~odo~ os nobres C? .... gas v.· dever!iO ser r:r:1ro.s~ml"nt(' un;fo;-mes. 
:plo JY.lrG Os seus filhOs e p~!'a aquf!.- PreSI~enteL reunlU-.se a cornls;ao de ram, nao fe~ n~nhuma mençao ao tex- ~ 39 _ Concluíd'l e. Chal11é'\02. @ h!\-
".s que nele oonfiaram enviando-Q ConstItuiçao e Justlça, com a p.esença. to ronstituc.onal ou ao praz!> ali pre- vend "ot d . b'· d . 
, • d I t ] ", . "1" ca· " po ue ul"me t p"ecp ,· o a o a r.na Ol"Ja a "O,:":ia os · para a. grandeza da representação rIu e 1 u.s ·ra! C(. egas ~ malS ;g. - .. r}S,O,~ rq . reg -... no .ou _. .. - Ccng-reEsistas, a Me.:oA, n? prf'P<'!,!<'1 dI! 
I •• u T.·~tado neste senado I tegoria, como OS 81'S. Senadores Mil ,0, nao se refere ao prazo fuma0, mas S d d d 
' ~ t f Ari Al""...::jo d t rm·na o process leItoral COnlO um ena or e e um D2pllt:l o con· 
~,< OOlaborarel, sr. Presidente, col:lha~ on cam!>Olhos• A ons-2 t Mn~. "" u-"Ar~ e e a]', o. leloõ e sem 'seq"or Ylí13J03 para rscrutlnadores p:ocede-
.~~ com &te Sena.do. colabora.rel com de Ca.rva "Josapua arlDuO, • se re lzam "':" e ç e<;, .:: rá à apura fio. ' 
"'-.~esso pela preservação do que thur Vlrgllio, Antônio Balb1llo, RUy fazer referênCIa aos ia.tas que est.ao ç 
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C ~9 - o Presidente d.-l Me,:,;a ~trri
~"!' .. sübl'cc . .1!'ta e lerâ cada cédula, 
.... \, .. :"':1':1J ao" f:,ecretá~'j'J:' e e:scl'utilld.do
'Zv':> fi. r~n<>d.g~m e al1oW:l.ç.tQ dos vntos 
.ikw~. 

~ 3'-' --'- Coll .. siúer.'\1'-:e~á eleito o 
L.::1.Jid.3.to que alcançar o voto d.l 
I .. ':$ria ab.:-oluta dts'membrcs do COl1. 
D' lo :;·:v'.cna:<. 

IP .... ",T";.;- Sf~)do OJtiJ,l a míl~Ol'iil 
,,~l1!.a. i.;-01' qüa14Ucr des cln:1iJJ.tos. 

1,., ~il-')~-ú o es.cl'utinio. 
1'1" - Be, apjs d:Ji,s e,;;crutínfos, 

11~ .:"tUl1l candidJ.tIJ ~lcauç'H a maioria 
B J _ uva dos sU1iá.;;o.3, COl1 ~h.lcraf-se-á 
l:. ,b O c3.ndidJ.to ql1~ o;:dver li maio
r . ..: ,'.0-; \'o~csJ .apur .. 1dcs, e, 110 caso ~le 
e., ,':::e, O m915 VEUD. 

~'j -' protlamuC:o o re:mltacÍ..::l da I 
.... ~~.o, s~lpjmd,::r se-á ünediatamcJl
L' '~I s.'2.5âo, pe:o t..:nlpO nz:::.:s .. ário a 
q~' o':! lavre a respectiva ata, a qual, 
re_l..JCrto5 05 trsbalhcs, .'5erâ submetl~ 
O.c ~ ?prova\~o do,,: CCD;.'Tessl::.tas. in
d.:r.!ndentrmcnt2 -c:e quorum. 

1 bit - L at-\ da scssu.o dn eleição 
re~imará os nomes dos Con3r~<'sista5' 
<: .. e Votaram e oS do.:; que deixaram de 
,"c_cf_ 

§ to - Antes de encerrados os tra~ 
b2lhts, o Pl'~sident.e da I\:Ie.sa convo· 
c::-.rá{.. o congresso. Nacional,.a. fim de 
ré ~e"er o comprom1F.m eo Pre~idf'nte 
e- do) Vlce~Presidente da RePJÍblica, na 
FC!'rrla do art. 4.1, Hem I1r, da con.st1~ 
tu;':,~o .Federal. 

At1;. 6'J·_ Sàmente dl! matér!a da 
e:O_ição do Presidente e do Vice-PresÍ_ 
(~ent1~ cL.'\ República se poderá. tratar 
[J.1 4e3~ão a ela d.:stllUlda. 

Ant. 79 - N03- cuws omis'·os, obser
Y::;: r.e-á O di.<:posto no Regimrnt.o Ci) 
In"IY.l da Câmara dos ncputadcs e do 
::=:"1Jdo Federal. 

:, ~t. 89 - Esta iej entwrá em 'Vigor 
1.1 ~ah\ de SU:\ p'JblicaçJ.o, rê\'ogadas 
u· t1kposlçóe::: em contrÚ)'I-u. 

Oi S:!. pnE01~:;1'.JTE; 

r:~jhi (\:gota-da a lUatéria dá Orc.em 
,,} ':a, 

:-: ~ há oradcwes msr.rlt:'3. 
C'rl1Vo~O Os. 81'S, se-nadctes pa~.'a 

c-:tj';la .<·ç:-~'ão exttaordinúri...a à 1 hc"a 
-e 1 mmutos C{JID a seguinte Ordem 
ti'J ia. 

r apJETO DE h.1t1 no . SE.'\f.'\DO 
NJ 15. DE 1964-

'C;scus..,,-üo, em se-:;unjo turno, do 
P.-~·etQ de Lej do Senado n~ 15, de 
L j i, de autoria. dos 8r5. Senadores 
r ,1ica Re;::ende e J:'3f:: PelicislW que 
c'. v·õe l'iôbre a elei;,2.o do pre&ldenm e 
rr'l Vice-Fre~ident2 d9. Re-públiea pelo 
t.:~'jr,rf'sso NacfonaI (eJn regime de 
1, (.:inda, nos têrmo;~ dO art, 326, 71-,9 5 
"'l.J" do Re~im'2nto tnterno, ~m vll'lil
a~ do Requerimento 1L60, de lf .4 d.:JS 
SI.'1. Sertado1'es Dan:el irtieger, l-Viison 
l..-:(;Jtr:alves~ Aurelio vrimna e Mem de 
b,t" resvectit:amentcl,. Lid:!res lia UDN 
do lSD, do moca l"'ar!amcn~ar lhde
;;::'ldente e do PL) e aprovQ.do em 
pr4neiro turno, com eme!1d:1S, nn s'es· 
:-"!:j Ill1terio~', tendo Perecer d.q Co~ 
m 4!sfo de Redu~ão com a RedllÇão do 
'\'·í.c'd·o. . . 
~tá encel"ra1ia. a sessão, 

, fLevantaw$e a $esJéio a :::Cró ho~ 
It ras e cinq-Uenta miJildOs}. 

---l--____ ~~--__ 

MA DA t8~ SESSIíO, EM 7 DE 
, ABRIL DE 10$4 

I Extraordinária 
;rRES1D<;NCIA DO SR_ 

ASDaAUE. 
MOURA 

A 1 hora e 15 minuto.;, adUllll
I se presentes os 81's, ;$enadores: 

Adslberto Sena 
~o...~ Guioma.rd 
O.scar I?asSCll!j, 
VivGldo Lima 
!Edmundo Le1.'Y 
Artntu' VIi'gUio 
iZacha.ria:,s de AssUlnpçáP 
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=. 

.. vIoura Palha 
Seba..'itião Al·cher 
Victol'ino Freí1'e 
Joaquim .parente 
JOsé Când'do 
Sigefredo Pache-co 
Menezes Pimpntel 
\>1 tcn'!o Jucá 
Wilscm. onr;alves 
D x-Huít Rcs-ado 
Dinnte M~rjz 
WalIl'f":'o Gnrge~ 
Ruy Caruei,o 
Argemiro de Figueiredo 
João Ajríp'no 
Barros Cnva lh.o 
Ermh':',;) de :Moroes 
Herjbl1.1do Vieira 
júlio L2:te 
Leite Neto 
AloysIo d~ O..1t'1'f.\1ho 
Antc...'1:O B3.lbino 
.I4saphlt MUrinho 
Jefferson de Agi.l;ar 
Eul"ico R.o::-zenàe 
Rnql Gilberti 
Míguel Cout.o 
AarAo st ein bru{' 11 
VJ.~conce-lc3 Torres 
MQnso ""nos 
Autél!o VianIla 
GlIberto rvta-l'!nho 
Miltcn Campos 
Be_ledicto Va.llad:Jrcs 
Noa-ueiro.. da Garn..:. 
Padre Calnzans 
Lino de M;lttos 
Moura Anel.l'ade 
José Feliciano 
Pedro t..udovieo 
L-opes da. CG2ta 
Filint..o Müller , 
Bezerra NC~o 
Nelson Matlúl.ll 
Ad.olpho F anca 
Alllaw.'y SUva. 
Antonio Car1o~" 
Atillo Fnntana. 
Guido Mondill 
D'1niel Kriege-r 
Melh de Sá 

() SR. PRE31nt:.Nl'E: 

A lista de presen;(a reg :;tra o- evUl
p'1,rec:ment.o de 58 $r8, senedores, 
trá nútnero regimental. Declaro aber_ 
ta. .a sessão, 

Vai ser lida a ata, 
O 81", 2" Secretário 1~ a ata. 

da. sessJo anterior que é a.pro
vada sem debat-es: 

O SS, PRESIDENTE: 

Nú.o há. expediente a SeI' 
NEio 1111 o.radores inscritos, 
PaS!ie-.s.a à 

ORDEM DO DIA 

lido. 
(Pausa), 

Discussão, em segundo turno, 
do projeto de Lej do Se1Lildo n,9 
15-04, de. fl.,ut:Jria dos S"rs. 8el1ado~ 
re .. Eurico Re:;;ende B JOSé F'elt
cic:'1t.?) que dispõe $ôàt-e a eldçllo 
do Presidente e do Vice-Presi
dente da Reptíblica, pelo Congres_ 
so Nactor.-lU. Em regime de urgi3n
cio, nos:;,)Jrmo.s do .1rt, 326, n0 
V, letra "b" do Regimento Jn
tenlO, ,em vir.lud.e do Requerimen
to n~ 60-64, dos Srs, Senadores 
Daniel jCrieger, Wilson Gonçal
ve"", Aurélio viana e Mem de Sd 
T1:s]Jectitlame~te Líderes da UDN' 
do PSJJ, do BlOco. Parlamentar é 
do Partido Libertador; 8 atlt'ova: .. 
do em primeiro turno~ eom emen. 
das, na sessão anterior. 

O Si'_ 19. Secretário irá proceder' à. 
ldr'1'..ra. do PaTecer da Comissão de 
Redaçã~. com a redação do vencido 
de qUe foi Relator o Sr _ Senador 
\Valfl'edo GÚrgel. 

E' lido o seguinte: 

I
· nado nO 1:3. de 19tH, qne d ::p6e só-- 1 , 3° p~'cclamado ~ .resul.tado da 

h'e a e:e.~\Q. pda C-:n: ..... t.,o Na- Ic:.e_!,.fro, smpen-àl.:-~~B a l!lledlata~lf!n" 
e~cnal do P.L"éden,e e Vlc:'.1-:l"e.;-~_ Ite a :;.f'.l.5ã:) p3-1a t:;-;npo n:-ces.:;;s.l'Io ti. 
Q.m'e da R'ó.!1úbi:ta, lque :oI'! lavre a re.::.pec'IV~. at31' a q~\l~ 

Sala dr.-:; ·S2!.~Õ::o. em 7 de ,'l.~1:·:I! .Ç.,\ber~o.~ os traba:h1)s, ~era subtl,e~ 
de 1964. - D,;r llu"t j[C.1 J ;·~":'I.;ida a ap:.ova;-ão G.os con,Jrc.ssi.st8.'5, 
d"'r..f~. -- r'C'Jj':'f'i:.o GU,',_"!, r,~:~~!'r, .D.6.cp~nden:..€m~;!.te c.e quorum. 

1

_- JIJ,I.O l.f·:tf'. f ~ 911. A ata da s~!'-!áo da elejç~O' 
Al',EXO' AO PAl'C::CER :\" ~), l.<5i'-~L~'râ.· c;:; nane, dC's Con5rE~Ejs· 

DS 19::1 I _:~.s ql.::.' rc ·'r;- .'11 e O,,> d:s que de )t.a. 
• - d d p .. c·oJ am de v:>.ar. . 

,Re-a~c,o o v...rw." 0;.. >lI'!~~ 'l, l'(} :\:\~~":-- d'" er.~f>rr~.J.os 0.'\ tra· 
l.e L!}l (/0 Senado 'f1 b, d~ L.ll. . 'h .. p. "·CPl1'--- do ].Ie~CI {'D11VO· 
.. (~p." .sJbre a c C·I"' o '~o t ~J.J.. c.:. o .lt). .... - f' d q",e t., o..... . ' ..... ".j,~" 'clr.'l. o CO:'~L(;:~O U::tcional a 1m t. 

L-Ongr('~;;o d(l-c:~n'l!, à? PJl.~J.~~, n'l "ec"o?r o C'.:-.lp: ~n1::so d9 P,e.,id<:n 
te e Vlce-Pre.sL(;.etl~e °a ReJ:l.wit~ t.e ~ do Vi~c.Pres'dente da Repúbli. 
ca, ('a n? forma rio art. 4:, item IIl, df 

O Conzr{'~;:;o Nac;onaI d.:~rct?: I Con~titu.i(';jo Fede!aL , 
<lO < • ..,...., ~, l\:rt. 61/ SemetH:! de. m,lt~l'la ~~ 

Art. 19 V.1'o-ndo o.:, Cd1.,O" d ... P4e~ I !e "'o do p~-esid€nte e do Vlce·P\e-· 
$ld\.'n~e e v.c.e..,prt~ .. 'i~dt:nt.e dA RqJ.ll.. C·d_~~e d:l R<'nub1ica se poderá trataI 
lHlcd. na .;;:egUl1IH\ metade do pt!dO .. ~ ,:10;-. u" e~? de''-'t1nad,3. 

-d<'.t .,.:\ ·1·-0 p"l()naVe~sJo, ""' .. prf01 el .. c a,,_ aJ"~.-~ t; elÇf! ~~ I Art í" I!:cs ca.sOs crnisscs, _ obser. 
. Congl"es.5-o !';:;lc:cnal, p.l:-a ambv-s C-3 Pl'~<;;-á o dl:\)ooto no Réglmentt 

I cago!:.." . . , ' Comum do Congl'es,'"'o Naciona1. . 
A~t. ~; Pala e.::>s~~ e~(:(J? ... o CLln. A:-t. 8~ E:sta lei entrará em v:~o] 

g:r(;~<:;o .:.·~.l.c.{)nal ~e .. a ccavu" .. d\,l ppr data de ma publicação. revI). 
Q\lf'll"!. se encontre no el!.cn.:ici<;, da. ,~'J.d" a dbp;:>s!r;õe.s em co-utrário .. 
Pr·€Si.uêllC...Q do SenuCllJ, mtdmnt-e \ <:""u as .s • 
edita.l pUbHcado no r;iario do CÚ1i-r O SR, PRESIDEr-.'TE: 
,p'esso Naclonal, com a unte..:càen.. Em di.?CU5sã o Projeto. 
da de, pelo m~l1OS, 4,8 (quarenta. I! 'o 
J to) horas, e do qual d~'.::'!rão C01l8. Se n~'nhum dos SeuhGres senn.-Clo':' 
ter H. da t·a, e lHH"a da S&i.s:lQ. reli quiser us.ar da ll:tla vra, encer. 

ArL. 39 A .se.ssão, sob a· di!.'eçáe. rarei a à.:.5~u'~ãO, {prtu"a)_ 
d,-t Mesa do Seua-do F·edera1. .será. _Está encenada. 
.toertrt na hora marcada e, logo qlH~ Pa':SB.-ee à votação. 
qUe f:e Vel'ifiCíl.f a llre.sem;a da maio. 
rL3. dos CCllg:l'e-ssíst.as, ínicíar .... ~e-á !$ 
.:h.amnd.J. p.ua o. votação. 

.PDrá~r:lfo -unjro. A s~SSflc. ulo 
de xará de ser aberta nem será :::i"US~ 
p~n;:;a" por falta de q-lo~·um, devendo 
;~to,..je~;u~r :.tw que êste ,se veâIlqut:', 
\ote, pelo menos, a menmon.:l,d·l rn.l!.)~ 

r~a. e term:.ne o pl'oce,sso de vo:-ação, 
com u pmcI",mtu.âo (,OS e:eitos. 

Art. 49 . A elel;á.o processar-se o. 
mC'dJanle l'pto sC'C'rei-O e em ebcrutl. 
1110s distin~os. o primeiro, p::ua F,e. 
5 dent.e e o OUt.l'9, para Vice.Presi· 
d::nte. 

Art. 5° Ob5erV9.r-~eÂ. Xla VOt3ÇJ.Q 
c .s,;guint"~: 

a) ílg c,'dula.s poder§.() ~e!' iT(J:m_'~ .. 
.'las oU dZ!t·j]o;Zra.!;:ld:ls e -conterão 
f!p('uas a de!lj'ma,;,ão de pl~~Ç"ão e o 
nome, pO\"' extl:nso, do can'liduto; 

b) o Con.-.,eps'st:!. chr.JllaC:o ... -_I!

ra. uma so!ner.arta cp:lca e il1:Jre:::sa.. 
l'á em gabinete ind-eva.:.sã .. -el; 

c) em .!!~,:guida CC;"CUl'â UH 50. 
.sobrecãr~a a c-êdUla de sua eMôiha; 

d) no sair do g·a.blnete exibirá 
para. S. Me~a a. sobl'ecarta fechada e, 
verif.e:mdo-.se ~r a mesma que lhe 
fOi entl';:-;Ue-, a d€1)Ositará n:--l" uma. 

~ !f' Antes de aberta a Unltl pO
derá vota.r qu.alquer membro do 
Ce;ngresso que nã.o o haja feito qJan~ 
do ch8.lnado. 

§ 2'l- A8 .sol.>recart.as d;~I.J.'ibu!'ja~ 
<leverllo ser rig(lro.~m-ente unifor_ 

mes. 
§ 39 Concluída a cham~da e ha. 

vendo votado a maio;·jit absoluta d03 
Con~~s'.st.as, a. ME"oW.. na prrseD;ç3. 
de um Senador e de um Dcput:1.ao, 
convidados pa.ra. e,:crutmadores, pro~ 
cediorá. à tl.pur!tÇlto_ 

I 4Q O Pre.sid-ente- du. Mesa. abri~ 
rã a. sobl'ocartu. e lerá cada. cédula, 
cabendo aos secretários e E'4.:;crut:na. 
áore.o:; a contagem e anotação dos vo. 
tos lidos, 

§ 59 COnsider-al'..se-á. eleito o can~ 
d.ldato que aJ!.!ançar o voto da maio
rla absoluta dos membras do con; 
gres~o Nacional, 

§ 6\1 Não sendo obUlia a maIo .. 

Sobre a mesa. Requeflment Qd~ 
autor .. à do Sr. Senador Felinto M'"J
ller, que vai. ~er lido pelo 8r, 1~ 
Sc:erctál'io. 

~' l:do o seguinte 

Requerimento rt9 62, tle 1964 
Nos· termcs dos artigos :112, letr;\. 

t e 310. b;:rra c. do Regimento Inte~
no, reQJ.eiro de<:;taque para, rejeiç~O 
das .tc-gu:.nt:-s kp21!avras dO Proj3't~ 
"pOl' extenso", da. aline8. "at~ db 
Jrt. 51. _l 

Sab c:-.5 S'!s.,õcs, 7 de abr.l de 19M 
Fzlhto ~j!yUer. 

O SR. PItEõtjJ}.:N'l'E: 
Em vou-v;ií-o o Requerime!?ú.. 
Para encaminhar a votaçao. t~I? to 

palavra. o nobre Senüdor Fllmtp 
:\'!uller. 

o SR. li'l'(.L~'tO I\IlJLL~it: 

(Para encaminhar a votação -t-

Sem, rCVl,,,do do oradvr) - Sr, Presi· 
dente, coroo .se ve:iflca da leiturp 
que acaba de ser fcita da Red'lçã-b 
<.IpI tst..utada à primeira discussão,.;a 
alinea a do Art. 59 dtz o sPg:u:ntq: 

a) as cédu1as po::!erão. sel. 
imnl'e.i~aS ou dn.ctilcgrafadas·' 
conterão apCllttS a d~ignação dP 
-eleiçã.o e o nome, por extensQ. 
do c.ancUdato; 

........ , -. -" ........ , .. ".,. ,. 
Tenho e. impressão de que a. exl .. 

gência de figurar, por extenso, o n.).
~e do candidato, senúo a ~dula d~ .. 
t.llogm.-f",dla, pode ca-.LSar equlvocdS 
prejudiclals. ccmo a.presentaçao dif 
questões de ordem, dlr:cultando a 
apuração das eleições, 

Nestas condlcôe.$, para facilltar 'o 
processo elei.tol:al, tlve· opOl'hluidade 
de COl15uttar 03 autores do projb-.. 
t.o, bem como a maioria dos ment
bros. da comissã9 de Con,,"tituição e 
que se retirMS?, dQ projto.a exprell-
Justiça, e todo.-s cQl1cordaram exn 
são "por extenso". Fical'á assim 1~· 
digíUG: 

J la. abSoluta., por qualquer dos candi. ~< As cé<iulas pcderão Ser in~ ... 
Parecer n° 20 de 1964 uatos, repetlr.,se-I\ o e.5critinlo. pressas oU datiloJl'afod's e cop-
~. ,. _ , teTão aoena.s a. designaçã-o d.l 

Redaçao .do vencldo projeto de fi 79 Se, ~po.s- dOIS €,.<;:.crubmcs) n~~ cleiç'ão ê o nOme do candidato"'. 
Lei do Senado. n9 15, de 19"64. nhum candidato al@nçar a maiona . 

• . - ., 1. \l'tb.:Wl:tta. das s~!rá[!'jC'-tS, considerar..-, Oreio qUe ~de.ssa. forma Ílcará nill .. 
E.elator., Sr. \\11~Leodo Gurgel '3e-á el€'ito aqi.1el::- Que oY.ivt'r Il maio· :hpr a 1'I1daçao da lei. 

A Comissã.o ft!)t1:8ent.a a l'eà:H:50 do ritt elos 'iO~'J$ apUt'ados, e, !.lO O:U;O F~ta. a l'fl.z:to do meu requel"imento 
vt:ncido ao projero de L-el. 40 Si!" tde é-'li..Ilate, Q mai$ t:lo.so. Ide- dCStaqti6_ CM:lito bem). 
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o ·Sr:.. PRESIDENTE: 

Em votação O requer:mento. 
Os Senhores Senadores que apro

Y"ant o requerimento queiram pel'ma. 
n~_cer s[.utados. (paus,,). 

Está aprovac.o. 
pana...se à votação de projl?to, jà 

agor.;! sem a expre':.''lão "por exten~ 
. 30 de'tacada e rejeit2.<la 110S tê:rmo~ 

<lo r.2quer mento que acab-a de seI 
Rpr01'( do. 

Os Senhore;,; S~nadOl·€.s que apfC-. 
vam () projeto queiram permanecer 
lientados. (pausa). 

Está aprovad.Q. 
O p~-ojeto :vai à Re:!açn.o F'inal, que 

será am'cciada ainda. nO curflO àa 
p.:;:.~~.te ~e::,-,ão. 

Vo-':.l sl.L.<:uendc!' a S~Sf:.ii.o por dez 
railÍutcs, a' f~m de que se elalHlre a 
Reda-ção F~n(ll. 

F..stá sW5pensa a fe.:sáo. 

OIARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seç~o 11) 
_w_ 

ANEXO AO PARECER NQ n, 
DE 1964 

• 
g'dbineCe fndevassá\'eJ e colocará na 
l:iobrecolrt.a a cédula de sua escolha; 

c) ao .sail' do gabinete exibirâ pa~a 
R2dação fino.! do Projeto de Lel a MEta a sobreca:rta fechada e veri. 

d? Sen"ado n9 15, ~~ 1964, que dI:>- fícando-se ser a. mesma que lhe foi 
poe so!lre .a ele:çao, pe~o Crn·· I enrrecrUc.>, a depositará na urna. 
g~t:.i,~O N~c:onal. do Pr~l~c:J.t~ e § tq. Ante,.<; de aberta a urna pode_ 
VIce-presIdente aR Repub.1c<t, . rã Votar qualquer me-mbro do COll-

O Congre~sO Nacional d.ecreta: gr€s:so qUe não o haje feito quanoo 
chamado . 

Art. 19• Vagando OS cargos de P,·p.- § 20 As sobrecartas distribmdas de-

Abril de 196/, 757 

e do Vce-Presdete da 
ma do art. 41, tem 
tUição Federal. 

R;!J:úblca a to..."l: .. 
III, da CO!1.Sti .. 

Art. 69. Sômente dê matéria dt\ 
eleição do Presidente e do Vice-PI"f'",51 .. 
dente da Repúbl:ca: se pod.erá ~·:r"ltar 
na sessão a ela destin.\!da, 

Art. 79. NOS CMO om:SS{).<;, 'Jose!"
var-se~á a disposto ll{\ Re~im€nto .Co .. 
mum do Congresso Nacicnal. 

Art. 89. Esta lei entrará ent vi..;or 
na dab. de sua publica-çáo. rev<l:::'-3.das.. 
8S diSpocições em contré.XlO. 

O SI:. PRESIDENTE: 

sidente e Vice-Presidente ds n~pú- verão' ter rigorosamente uniformes. 
bl:~a na segunda metade d? "penado § 30, conclu1da a chamada e ha
presidenciJ.l, f:;l.l'-se-á elel.,;'ão pelo 1~·e..'1dO "OtaQo a rua:Ol'ja absoluta do,'3 
Congr~o Naclonal, pal'a alnbo.:; os CongrrssistRs, a Mesa. na presença 
ca.rgcs, de UIll Senador e de um Deputado, Em dlsc'Ussão a re.!ação final. ('11/:)" 

Art, 2(). Para essa eleição. o ('vu- convidados para escrutinadores, pro~ aVUl..."<>S acabam de ser d\strib'J"dns 
5fESSO Nacional será, CO~V?cacto lJor I cederá à apm'ação. aos S1's, ScnadQre..s. (Paus{t) , 
quenl se encontre no exerClC10 dI), f'.'~('", I § 4"", O Pre.."ildente de. Mesa ab .... !1"à Não hJVendo Quem qUéira fa'7.er "J.'m 
5:dência do Senado. metútnte ectltn.l a sobrecarta e lerá cada: cédula., ea- â.a palavra, encerro a di.scu~si'i.o, 
)ubI~cado no Diario do p01.lgreSsO Na- bendo aQ.S secretarias e escrutinado- Em votação a redação finaL 
~lOllal, com a alltecedeIl:cI2. de. PE'~O Ires a contagem e anotação dos votos Os 61's. Senadores que fi .'1prOn;lU. 
menos, 43 {quarenta e olto) ho!"s.s, t= lidOS. . queiram permanecer sentados, cPa'l--
do qual devefão constar & data e .'lora. ~ 50, Considerar-se_!.\:· eleito o c:tnra- sa). 

A. sessão é SUspe7rsa à 1 
e 35 minuio,~ e reaberta à 1 
e: 45 m:nutos) , 

ja .sessão. 1 dato que nicancar o voto da maio~·ia Está aprovado. 
hora Art, 39, A s..e~são, sob a ditE'çao d0- ,abso'uta dOs membroR do Cong ces&u O projeto vai à Câmara do.~ D",Pll-
hOlo. I \1:c.sa do Senado Federal, será ab-cl'ta Nac:oflel. . todos. 

.La hOra marcada e, logo qUe se "{'- § f)Q. Não sendO' obtida a maiOrIa Está esg·otada !l. Ordem do DIa. 
dficar a pre.se-nça da maioria ':1.5 I abSoluta, por qualquer dos candidatos, Não há hora dores inscritos. o s.<. PRESlI>IlNTI::: 

Es·bá rea.berta a sessão. 
E.stá sô~re a lflt'sa a Redação FI. 

%:la! c<J proj2~o de Lei do S::nado n'? 
]5.64. que será lido pelo Sr. 19 Se~ 
Cri,', á~':o. 

5' lido e. teguinte 

Parecer nQ 21, de 1964 

Congressistas. iniciarrse-à ·a chamada repet:r-se-á o escrutínio. .• . . 
pa·ra. a votação. § 1". Se, após dois escrutinios, m~- Nada mais h~vE'nà~ qll~ tUl,ar 'ou 

Parágrafo úmco, A sessão não dei~ nhum clndidato alcançar a maio!'ía. [encerrar a s.esSao. desi~nando OO~a a 
:ará de ser aberta nem .será susperu;J, ! absoluta dos sufrâgios, considerar-S(Ht se&ão ç-rdlnaria de h?je, às 14 horas 

,:)01' fa.:ta de quorum, devendo pro!:.- eleito aquêle que obtiver a maioria e 3:l mmutos, a segmnte 
·e~u:1' até que êste se verifiquE', v.Jte, dos voto,; apurados, e. no caso de ORDEM DO nIA 
;leIo menos, a menCIOnada maio!'!a e empate, ô mais idoso. • 
~ermine o proc~so de votação, com a (> Discus:sât>, em. primeiro turno (apre~ 
prc-clamacãQ dos eleitos. . §. §.. proclamado O. resl~ltado d9 dação preliminar da constihlcionali· 

.Al't. 4<:>". A eleição proce.$sar-')e-â ele:;çao-, suspellder .. se_á llned!~tame!1te dade, nos térmos do art. 265 do Re
mediante voto .secreto e em escrutt- a sessao pelo trmpo necesSárIo a que gimento Interno), do Projeto de Lei 

Hcda,"táo final do l?rojeto co; =lio.s distintos, o primeiro, J)o3ra Prt'- se lavre a respectiva ata, Q qual, rea- do Senado nll 130, de 1963. de autoria. 
Le Co Senado n'! 15, de 19G4. sldente e o OllU·o para Vice~f'rest- bertos o~s trabalho,~. ser~ submE:t~dn à do Sr. senador vasconcellos Tôrres, 

nela:or: Sr, Walfredo Gurgel :lente ' aprovaçao do" Congress:stas, indepen. que cria o Tribunal Aeronáut:co e dá 
A Ccm:ssfto aprese!,f.a a reCi.{\çào fi Art: 5Çl. Observar-se-â na "o~:'IçãO dentemente de quorum. ,outras providências, tendo Parecer, 

na! do Proje:o de Lel do Senado J)9 15, o seo·umte· § 99. A ata da sessão da elt!lçãl' b d .'3 A_ C ' - de 
de 1964 que dispõe sôbre n ele,çflo, ~ ~ . registrará os nome.:;: dos Congres::;lstas sO n~ 892. e 1il\.> ,\.lU omzSSao 

) 
'ü \ d - \ h d d i COnslituiçã,o e Justi~ f:, pc!'.; LICon:-:ti~ pelO. C!)ngre.~so Naciona: do .pr.esidente a) os c~ u as po eraO ser _lUPl'o?'S- que VOl.Uram e os os que exaram tucionalídade. 

e V~(!e-Pl'esidente da RepublHxl. :5as ou datllogr:tfadas e conteraa s.pe·· de votar 
SaIo da..'; Sefsões, em 7 de ~!:>TJl nas a designação da ele!ção e o nome ~ lO,. 'Antes de encerrados os trd~ Está ~ncerrada a se:-,s:1o, 

de 19CI. - D~x fItot .Ro:ú:ln, pl"i:'s:-I::o cand!dato; talhos o Presidente da Mesa convo-
dente-, - Wflljreà.o Gurgel~ R·ela~.J)r. b) o Congressista ch>Jr.nadO re~e!}"'ra. carã o Congresso ~acional a f;m ~e (l~e1)anta-se a aessão ti 1 hora e-
- Júllo Leite. - uma sQlJrecart~ opa<:u., u1gre!lsará. e:;n receber O compromLS.SO do Pl'e.slden~e 48 flúnuiQ3). 

--
/ 
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.DlÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

COMISSõES lP'ERMANENTES 

Prcsiãmte _ MDUr.:l Anjrade IPED) 

BLOCOS .PARTIDÁRIOS 

22 Senadores 
17 SelUdares V'ce.-Presiãente - Nigueira da Gama CPTB) 

l.Q Secret.1rio - D'.narte Mariz €UDN} 
.G S.:crctárin - GillJ.e'rto Marinho tPSD) 
3'.' srx.etârio - Ada:1herto Sena (PTB) 
~p &.c.re!árlo. _ Cattete Pinheiro (PTN) 
1" ~up'ente - Joaquim Praente (UON) 
2? Supl::'iJte - Guido Mondim CPSD\. 
3\1 SUpfen~e - Vasconce!Ios Tôrre3 U?'I'B.) 

UDN - 15 Senadores 
PL - 2' Senadores 

17 

\a_.,_ 
lU - BI~o parlamentar lnltependent:e 

REPRESENTAÇÃO PARTIDÁRIA 

fARTIDO SOCIAL D~OCRATrco (PSD) - 22' representantes 

1. J·}OO Gu.omard - Ac.e 12. An.àn!o B.1.hino - .Bahia 
2. wbão da Sllve.ira - Patá 13 . .1effe:son di'!" Aguta-f - E. Sallt<:· 
8 . .l!.ugênio- BJ.>r.03 - Mara-nbão. 14. Gllb.:rto Marmha _ Guanaôd~ 
4. ticblstião Archer - Mal'annâ'J '15. Mou.a Andrade _ São Paufa 
ti. ;J.torino .i'reíre - r'lfaranllão 16. 4tillQ Fontana - Santa catarina: 
ti. dgeLedc Pacheco - Plaui :17. GOlid'o Mondl - R. G. Sul 

8. Wil,s()n Gonça;.ves - Ceará 19. Filinto Müller - Mato GrOô.iG 
&. Walfrerlu Gurge: - R.G. Nar~e 2JJ • .José Fe-llc.a-llo- -- Ckdá.s 

PSP ~ Senadores 
PTN 
PSB 
PR 

MTR 
Pile 

Sem Legenda 

2· Sena-dores 
1 senadoJ:l" 
1 Senador 
1 SenadOl' 
1 Senador 
2 Senadores 

10 Sen3.dores 

UIl ERANÇAS 

Abril de 1964' 

..... !.1c.IT2z&- P".J.uente! - C'Ja_á 18. B,;'I~dJ:o vt.!nadàres - M. Geraml 

10. R.uy Ca.neiro - Puraiba 1'21. JlllcelulO l!tu~chEk - Goiãs 
li, ~.te N::to -: Eergipt. 22. Peà'ro LUAovlco - Goiás I - BlocoS" 

, 

r.i.!lTJ..:JO TRAHAl.HI3Til BRA3'L<:1RO '(P'FB} - 17 'epre:rentaatea 
11. Ad3~berta &na - Acre 1:0. PeS:Ol de Quell'~ _ pern·ambuco 
2. OSC..l. Pass.._s - A:re In . .To;:.e Ernur,() - PeruamIJuco. 
2. ".VJ1G;)- Lirn~ _ Amazonas 12. Silv~stre Pé icLes - Alagoas 
14 . .F.l .... munjJ L':!\li - Amsaonas r3. V~eonce.ros T"drres _ .a. de J1;I.-
!ti. Ar~nur V1rg··Ho _ Am"zon:t9i ! neIro. 
16. Anlôn o Sacá _ Ce'J: á U. NeLson. Mac.ulan - Paraná 
1'1'. J..7.x ,Hu t Rosado ._ R.O,. N.xt~ 15. Amau:y f:iiiva - paraná 
,8 A!·g-emito de F '1;UelrE-é, - .Pd.ra!oa 16. Nag:Ue12·a' da Gama. - M. Oersta 
~9. B;irf03 Carvalho - P2rnam.buco 117. Bezerra Neto - Mato Grosso 

UNIAO DEMOCRATICA NACIO:~Al (UDN) _ 15 representantes-

11. Za h3. :3.- de As um~lo, - P-4 rá 9. Pa.:i1e Calazans - S, Paulo 
2, J:laqu m Paren~e - PlaUl j l{). Odolpho Franco - Paraná 

13. Jo e Când.do _ P.am 11. Inneu Bo.l.hausen - S. Catarina 
4. D nal te M .nz - R G do Norte t2. An ôn!{) Carles - S. Catat'lna 
ti. João Agnp1D:) - paralba 113' D~nieI Kneger - R. G . .ia Sul 
,6. Rui pa;meira _ A:é",g:cas 14. MIlton Campo.'> - Mmas GeraiS 
,7. Ellr'C(I Re7f'nde - E ~anto 15. Lopes da Costa _ Mato Grosso 
,8. Af:::nso Ariul)s - Guanabnr~ 

FARTIDO LIBERTADOR (FL) - 2 representantes 

1. Aloys'o de Carvalho _ Bahia 2. Mem de Sá: - R.G. do Sul 

!PAflTrr:O TILA'3ALHISTA NACIQNAL (PTN) - 2 representantes 

, 1. C3tt~te Pmh~iro - Para 2. Lin:> de Matos - S. Paulo 

PARTIDO SOCIAL PROGRESSISTA (t-'SP) - 2 representantes 

t. RaLl C":..:bê.ti _ E, Sant"} 2. M:guel Couto - n. ae Janeiro 

PAR-TIDO SOCIAL BRASILEn.O (PSB) - 1 repre.:.entante 
1. Aurério Vianna _ Guanabara 

;MOVIMENTO TRABALHISTA RE~OVADOR (MTRJ I repre.senta~lte 

1. Aa:ão $t.enbl'llCh - Rio 'de Jan~iro 

"OAliTIDO REPUBLICÀNO (PR) - 1 repro.!5entante 

1. Júlio Leite - SCl gipe 

PARTIDO DEMOCRATA CR-:STAO (PDC) - 1 represntante 

1. Arnon de "M~lo - Alagoas 

SE;~.I ~EGENDA 

1. J03apha.t Marinho - Bahia ~. Heribaldo Vieira _ Sergipe 

RESUMO 

.t"t\n!Uo :SOClal lJemocrat:co (PSD) 
Partido TrabalhiSta NaciQll:l.1 (PTB) 

União Democrática Nacional (UDNJ 
Partido Libertado! (PL) 

l?artido Trabalhista Nacion.a.l (PTNJ 
partido Social progressista (PSP) 

Partido Socialist.a BrasileíTo (PSBJ 
Partido Republicano (PR) 

partido Democrata Cri.'5tão (PDC) 
M(Aimento Tra,baJhl.Sta Renova:lpr tM'I'R) 

Sem legenda 

22 
17 
15 
Z 
2 
2 
1 
1 
1 
1 

64 
2 

66 

MaionG 
Liàer - Barros cal'Vall>o (PI'1J)' 
Vice' Líderes: 

_19 Vict.orino Freire- fPSD) 

Minorta 

:l9 José Feliciatno (PSD) 

Lir!er - Joa.o Agri~i11l> (UOm 

Vice-Lideres: 
3' José Gulom,.<d (PSD) 
4Q Arthur Virgilio (PTB) 
51? Be.6erra Neto (PTB) 
6~ Vasconcellos Tqrres (PTB) 

Daniel Krieger (UDN) 
Mem de Sá (PL) 

Rui Palmeira (UllN) 

BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDEIIITE 
Luur: L!no de Matos (PTNl Jo.""phat Marinho (sem legenda) 
Vice Líderes: 

Aurélio Vianna (t'SB) 

n - PARTIDOS 

PARTIDO SOCIAL DEMOCRAnCO PARTIDO LIBERTADOR (PLl 

Líder: Mem de Sá 
(PSD) . 

Lider: Filinto MjUler 

Vtce ·Líderes: 

Wilson Gonçalves 
Slgefredo PachecQ 
Walfredo Gurgel 

PAATIDO TRArlALHISTA 
BRABlLEffiO (PI'B) 

Líder: Arthur Virgílio 

Vice-Ltderes: 

Bezerra Neto 
Oscar palSSoS 
Antônio Jucá 

Vice-Lider: Aloysio de Carv,lIha 

PARTIDO SOCIAL PROGRESSISTA 
(P S Pl ' 

Líder: MlgUel Coute 
Vice-Lícter: Raul Giuberti 

PARTIDO TRABALHISTA 
NACIONAL (PTN) 

Lider: Lino de MatOs 
Vice-Líder: Cattete Pinheiro~ 

111 - Partidos de um só 
Representante 

MOVIMENTO "TRABALHISTA 
RENOVADOR (MTRl 

UNIAO DEMOCRATICA NACION.l1 
Representante: Aall"ão steinbr~ch 

PARTIDO DEMOCRATA CRlSTAa 
(PDCl 

1 

I 

(U D Nl 

Líder: lJaniez Krteger 

Vi()C;Lideres; 

Eurico Rezende 
Adolpho F'ranco 
Padre Calazans 
Lopes da Costa 

Representante: Arnon de Me[1o 

PARTIDO REf'UBLICANO 'PRl 
"Representante: Júlio 'Leite ' 

PARTIDO SOCIALISTA 
BRASILEIRO (PSB) 

Rep:-esee/.inte: Aurélia Vianna. 

AGRICUL TURA 
Presidente _ Senador José Ermirio (PTB) 

Vice Presidente -Senador EugêniO Barro.3 (PSD) 

COM?OSIÇAO 

MeioJ1a 

'l'itula.res Suplentes 

Eugênio Barros 
JOISé Feliciano 

PSD 

1. Attílio Fontana 
2. Benedicto Valladares 

• 
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Titulares Supl€'ntes 

I'TB 
1. Melo Bnli:J.;\'I José Ernlirio 

Dlx-Huit Rosado 2. A -~emiro ele F'iguciredo 

Tituhucs 

LOpe.s da ..,;osta 
Antônio Carlos 

Titulo1'(;s 

[Y1;7ioria 

UD!':; 

"I. r/J,niel Kt'ieg.el' 
2 .• JoalJ Agriptno 

suplentes 

B P.I. 

Raul Giuberti ( .. ~r J Júlio Leite 

Sec1 etdno 
R8U1!.tÕes 

Jo~ô Np~, Dal'ltaS, 
q:linLa.~~feira.s. <1.-9 10 hora~. 

CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA 

presiue.. te Milton CamJ..'.Os <UDN: 
Vice PresideIl te - WIlson Gonç3·1Vt:!S 'PSD) 

Titulares 

Jefferson de Aguiar 
Antônio Balbin<J 
Wilson Gonçalves 
Ruy Carneiro 

COMPOSJÇAO 

MainrlU 

pso 

PTB 

Suptf:'nles 

lo Mfneze,<: Pi:nentel 
~. LeIte ~eLo 
3. J~é Felu;iano 
~ . .rlJ'into Mu.ller 

• 

Edmundo Levi 
Bezerra N et·o 
ArLhur VirglUo 

1. Argemiro de Figueiredo 
2, Melo Bnga 

AloysiG de Carvall)o 
Afonso, Arinos 
Milton Campo: 

(PL) 

3, Oscar Passos 

Mi'toria 

UDN 

.. , Daniel Krieger 
a, Joo.o /l:gl'Ípilno 
3, EUtico Rezende 

B ?, .I. 

Jot:aphat l~arlnho (sem legenda.l Aarão Sl.einbruch (M"TR) 

Secretária: Marin Helêna Bueno Branàão. 
ReulltJes fl\.\$.rt3.f-feiras, às 16 horas 

DISTRITO FEDERAL 

President.e - J\.UI'CHO Vianna. (P3P) 
Více .. Pre.s~dent" - l?~I.'() LndOV1C'{) tP~E) 

Titulares 

Pedro LUdO\- ico 
FiUnto Müller 

Oscar P~L%OS 

Edmundo Levt 

CQM?OSlÇAO 

NCioTiC~ 

I'SD 

Suplentes 

1, José Felkiano 
2, Walfl'cdo Gurgel 

.. TU 

1, Melo Bl'aga 
2, !mtÔnlO J~lCl\. 

Minoria 

.B 1.1. 

Aurélio Vianna. (PSH' Lino de Mattos (PTN) 

secretária Julieta Rlb-eil'O ô"g Sant-os 

Beuluões - quiní.af> feiras, as 16 horas 

ECONOMIA 

Presidente - LeIte Neto (PSDr 

Vice-Presidente - J~ Ern:nio \P:1'B) .. 

COMPOSIQAO 

M(!10rl« 

psn 
Titula..res· Suplent ... 

1. Je!f~rs.o:n. de Ag,nwr Leite Neto 
AtUlio F'Omana 
Jo..~ Felicia.no 

2, SÍgefredo paehecô' ., 
3, Sfbastião Arçher 

! 
I 
I 
I 

J 

José l<'!:.'míl'io 
~elo B;-aga 

Adolpho Franro 
Lop€s dfl Co~t.a 
l.-Ülell BOfBha\i;:€U 

P'1':E\ 
1, BeZ€fí'a Neto 
~, Oscar pMS<;>ll; 

,Mtnona 

UDN 

1. JOSt: Când:,do 
2; • 'l.3ch~rias de N'surnpçãQ 
3, Mem de Sá iPL) 

E PI 

J,uréli-J Viann::t. (PSB) 

S'~re'á-:-tR - Al:zl::y O'R?iUY 
R~uniõ 1.5. - QLllí1t<1,~~re,n'l..' às 15.3Q 

EDUCAÇ.~O E CULTURA 

Presidente - MtU<:z€g P~:l~"'ntel (PSD) 

Vice-Plclltd,ente - P<,cb~ ·C'liRalll,.; ,p'rll} 

T'tulaúcs 
~\Ien::',!{3 Pln!~n[l'l 

Walfa'de> G ,\1'~'E'l 

Pe&';OR clt' Q,JelfOZ 
Antôma Jaca, 

padl't' Ca aZflns 
!.1etn àe S,a, ~ PLl 

COMP..::,·..slQAU 

1I1'lJona 

PSD 
Supletlt.~8 

B-:!l'Cl"kl v a .. , ,'_1'f'S 
2, Slgt fredJ tldch.·1.O 

PTB 

1. Ednnm<lo LfVi 
2, V,\'lunJ l~:tlia 

/.!l1IoT'a 

l lJ.i'; 

1. Afoll.":O At';m>,:; 
::! ~lllWn CampJS 

BP 

ISem lc~enda} UllO de 1-,Iat~Q_~ (PTN) 
S' {l.I.a.- Vê' lo A \'p.l'erl.~é'. lvl«IJ'D 

'JOSC\Phat. !'.1:flL1ÜL 

I Reuniões - Quarta,s,·felras. as 16 norr.;,s 

~INANÇAS 

P,'e5ideníe 

Vtce·LJres,âen t: 

Al'gem~l'v de Plgueiredo ) PTB, 

DaIn('1 KrH:í:\ú ~UU.sJ 

Tltuia~~es 

Vic:orino F'rell'e 
Lobão da SHVell'a 
Slgefrel'lo Pachec'o 
WiU;C'l) G<:tDcal V(S 
Le1t.e ~et-Q 

COMPOSTÇ,.'AO 

M a7ort{Z 

I'SD 
Suplentes 

1 Attí'iD F0n·.;;l,na 
2, J.:;".~ G.HOn:.3.l'Ü 
:~ Eugênio Barros 
4, MeileV's Pl.ment.ei 
!). Pedro LuãOV1CO 

PTB 
r..rgemll'O de Fl;?11elredo 
Bezerra "~f'to 

1. Joé Rrmido 
2. Ecinnndo Lt vi 
3, .U,:,;,) ·?"1\"u pessoa de QUçll'OZ 

Antom-o Jucá 

Daniel Krie!:!er 
Irinl."u Bornh~' ~€n 
Eurico Rezende 

Mem de Sá. 

4, O"-cO-r P:t.::;.';o,'i 

l!DN 

PL 

1, '!\.1i tI{!!) Crtm pos 
'2 Joâ,,) A'1,np'J10 
3 Ado.pho f'ranco 

A!oysi-c de Carvalho 

llPL 

Lino de Mattos (PTNl 1 .J~tlio Lf'it~ (PR) 
AurélIo VI9,nna (PSB) 2. Jc..s:.np!~at .\laJ'tnnc (5 l~gf'!1'Clat 

Sorr("a~:a Cid B~'U,>;er 
Retlniões Quartus-fr;ras 

LEGISLACÃO SOCIAL 
Ptesidente - Vlv}!ldo Llma IP'J /jl 

Vice~Preszàe11te - WaHl'eâO G~pgei (F~D) 

Titulares 
Ruy CarneIro 
Walfredo GUl'gel 

Atiilio Font.a,l'la 
Eugênio .aa~ 

CO:vlTOS1G AO 

Leite N: t<0 
2. Jo.s:P G'l' ~ "d 
'3 S:'!c!'r-d' p!F'prC() 

4, Lobã.o da Sllveil' .. 

,-~=' 
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Vlvtdctc Uma 
A.nJún~Q JLHá. 

El,tic-() R'?f'r"ie 
Ao ,ón:c L'<,: Q; 

íPSP.) 
der1'2'§.ria 

Reuniões 

t'TR 
1. E-àmllndo ~V) 

2. P'~,.:.!ôa de. Qllel1'QZ 

111 ~11011U 

L0!" 

1. tope:. dll Cc,çte 
'1 ZaCha;ld~ Oe ASs lr.':'\O 

B P L 

Aarão Sfelnbfuch 'MTR) 
VeU"i A!varru~a Mafra 
T::,rç'''-l},~f:'lra~~ a3 15 O(,.as 

POLIGOI':C DAS S~CAS 

Pre~idell~e - Rui Carn2Ho (PSD) 
Vice Preslde7lt.c - Aal'é~l,O Vianna tPSB) 

COMPOS]<..~AU 

Mmona 

PSD 
Ti\llhHeS 

R:\: rarr.plr.: 
Suplentes 

1 Sigefredc PaclHl.'O 
2. LeIte Neto S 'se Archel 

PTB 
D :{-HUlt RC:í'1áo 1. Al1tôn'~ Jucá 
AI:: '- mi: o di! !,'tgueired'Q 2. JO,se Ermlf1Q 

Joaf' Ag;ripino 
Jc~e C1ndic:o 

MPlono 

UDN 

1. Lopes dn Costa 
2. Antõmo f]atlob 

B P.l. 

Julio Leite tPR) 
Secre'áila - Aracy O'~iny 

Reuniões - Quart'k .... feira.s, às 16 horas 

Presidente - Dl:<>-HUlt P..osado (PTB) 
Vice-presIdente - AnUmiQ CarlOs \UDN) 

Tiwla.re& 

Wla]fl',do Gl1Igel 
S~ba,. titio Afcher 

Dtx-HuH Rosado 

Abtônio Carlos 

J~!:O V·it-p. (PR) 

COMPOSIÇAQ 

lHaJo7Il!

PSD 
Suplentes 

1. Lob:io da Silveir" 
2, José Feliclano 

PTB 
Edmundo Levi 

Mmona 

UD~ 

EuJ'Í.c·o R,etende 

B P.I, 

,Josaphat Marinho (sem legel).da) 
Secretária - Sarah Abrahã.o 

RELAÇÕES EXTERIORES 

Pretside-nte _ 
Vi~-Pl'p.';ídente 

Benedito Val1adai'~s (?SD) 
- Pessoll de Qm:iro~ íP'I'B) 

Tltware3 

Benedicto V~l1adare3 
P.ilinto Müller 
l\.Jenezes Pi nentel 
Jpsé Guiomard 

Pessoa de I Queiro3 

Vivaldo Uma 

Oscar Pal,:SO':' 

AniôllÜ) , Car·lol~ 
José Cândido 
Rui Paimeira 

COlolPOSIÇAO 

SUf)lent-t8 

Maioria 

flTB 

1. n.uy t:arnetri) 
2, Leite Neto 
2. Victorino Freire 
4, Wilson Gonçalves 

!, Antônio Jucã 

2. Argemil'O de Figueiredo 

3, Melo Braga. 

Minoria 

(\DN 

1, padre Calazans 
3, Jollo Agripino 
3, Mem de Sá (PI.) 

= 
llPl. 

Aa,'âo Stdncl'uch' fMTR) Lino de Mattos IPTN) 

1 

Seul elti7 iO 

Ht'mllot'~ 

Jcão Blltlsia C,h",ejoll BL:nco. 

CllJintJ.l." ;-pi as. &,.<; 16 horas. 

SAúDE 

~Prf'.~ia?nle _ Bj8;?frcão Pachf>('.c 
\,jCC-Plôjdetll~ - J-;"é Cândido 

·1 
I 

I 

o 

S:gefl'E'dc P,1('ber.o 
Pe-dlo LtIClodc.:o 

José Cândido 

Raul Giuherti (PSP) 

COM.?OSlÇAO 

}Ilaioria 

} .. ~D 

Suplentes 

1. ",VRlfre( r. Gurgel 
2. Eu'!pnia Bauo~ 

P.I:'B· 

Antônio Jücá 

llf#no"la 

UCN 
Lopes da Costa 

BPI. 
Miguel Couto (?SP) 

S'eGl etáriO 

Reumões 

Eduardo Rui Ba;ocsa., 

quintas feiras, à! 15 heras. 

SEGURANÇA NACIONAL 

Pl'eSldente Zucharlas 
Vlw~Pt'esidente - Jose 

de AS.<;lllUpção (UDN) 
Guiomal'à. ,PSD) 

Titulares 

José Guiom:ud 
Vict.ol'ino Frehe 

Silvestre Périctes 
Obcal Pas.s03 

Irineu Bornhausen 
Za-eha.rias de AsSumpçãG 

" 
Raul Giubf~rti (PSP) 

COMPOSIÇAO 

Suplentes 

~laiorht 

PSD 

Pl'B 

1. Ruy Carneiro 
2, Attílio Fontana 

1. José Ermírio 
2. Dlx-Huit Rosado 

;.'1 i lloria 

tfDN 

. 1, Adolpho '!"ranco 
2. Eurico R.ezende 

BPl, 

Aurélio VUlnna 

secretãrio Alexandre Pfaende. 

Reulliõ~ - qu1ntaG feiras, às 17 horas. 

SERViÇO PúBLICO CIVIL 

presIdente Aloysio de Carva.ll1o tPL) 
Vice-Pl'esidente - Leite Neto (PSDJ 

TiLulalfe3 

Leite Neto 
Filinto MtiHer 

Dix-'{uit Rosado 
Silvestre Périclei1 

Pa.dre Calaza.tlQ 

Aloysio de Caxvalh!l 

Aarão steinbl'Ucli (MTRJ 

COMPOSIÇAO 

Maioria. 

1. Victorino Freire 
2. Slgefredo Pacheco 

- PTB 

1. Melo Braga 
2, Antônio JUcá. 

,Ninoria. 

UDN 

Antônio CarlOG 

PL 
Mem de Si 

B.P.I. 
Miguel Couto (PSPJ. 

Secretárl......- José Ney DantU. 

Reuntões - terças-feiraa, às 15 hOl'Q3. 

--
j 
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TRANSPORTES. COMUNICAÇÕES E OBRAS PúBLICAS I E) Para efetuar o levantamen .. ! H) Para o estudo das Mensa .. 
,1 to da PRODUÇÃO MINERAt.1 gens do Peder Exeeul"O re-

Titulues 

Eq.gênio Banos 
Wll:,on .Oonçalves 

Be~rra Neto 

Lopes costa 

l-fi~uel Couto (PSP) 

CO:\iPosrCÃO 

Suplentes 

i1.. (lEria 

PSD 

1. Jefferson d,~ Aguiar 
2. José GLl:o,nal d 

\ 

Melo B:'a~a 

M nOria 

UDN 

Irineu B:Jrnhausen 

B P.r. 

Raul Gil.lb2rti CPSP) 

$~'cretário - Alexandre Pfaen:ier 

lteuni6es quartas.-fejrao<>, .\.s 16 horas. 

COMISSõES ESPECIAIS 

DO PAIS e estudar os meios ferentes à REFORMA AD-
cWazes de possibilitar a' lV1INISTRATIVA 
SW .. industrialização I C ..... ~da por lnlClatJV~ da C~m-,~e 

Cnaod em \'lrtude do Requerl :n~). cl~ lJepu{.<ldos aprovada Ot"1O :=Jell,lOC 
to 11" 66:Hi:i riu Sr Senad,)f os.:' em 1 12 1963 
ErnlltlU lJP!,,'v<:tQ(, oa se&'.ã.Q ele U J( ; MemtH'OS 113) Partld\.ls 
setembro i:le l!Hi3 I S~n<t,1I.JI'es: 

DesJ..gnaCl3 em 19 de setemoro Q( ! 
19.' • I 

Pro:-rugaàJ em vtrtude do R~qu.;·: 
t:menw n'" 1 )~l:i·o3, do Sr. Send./lo! 
M1nOD :;ampo~ aj.,..Hivildu na se&>aO 
de 10 de delrmoro de 1963, 

~1emo!o~ 9, - partIdos 

Jose t"e!!c.ano _ PSU. 
A~tJllv t'unr~lia - POSO, 
EugeUJ'J Bd.!'rvs - PSD. 
J ISe E:r'Uln\J .ReH.~tQn -
Bezerra r>.ew _ P'rB. 
Melo Bl'C:lga - PTB 
LOpfr~ dd CW;l a - ODN, 

Ml1~-OIl Campos IP.'e511enteJ 

\\-·\,.5un Gonçalves - PSD. 
Lelt-e Neto - P1:iD 
$lgetredo pacneco - PSD, 
Algernlru de Flguerredo _ p're, 
Edmnndc t.,eVl - PTB 
AOOlphO Pranco - UUN, 
Joa(; AgnpJllO - ODN, 
.~u;'plio Vianna _ PSB 
JOHlphat Mannho - Sem !ev,t-r,jn. 
DeIJu! <t(lOs; 

Gu,sfaiiO capanema 
P~lJ 

AOerbal Jurema -

I Pre.:.tõentt) 

PSD. 

Lélerle Vlll'8 - UDN ,S'lh-"t!~U'do 
pe.o eput.adO Arnaldo N -'guel ai. 

He.tm DIas - UDN. 

A) Para Revisão do Projeto que 
define e regula a PROTE
çÃO AO DIREITO DO AU
TOR" 

l
uu.:-..' 

C) Para o estudo dos efeitos JÚl'o Le;t, 'v ce?! ) - PRo D<J'Jlel de Andrade - pTb, 

l!l,.n3ldQ Celdplra _ P::W, 

Juarel fttrora - PUC. 

Ewaldo ?llllO _ .\lT.:?:. 

da INFLACAQ E DA POLITI... Secn~tano AJXllHlr Legi"31~1"t. 
CA TRIBUT ARIA E CArv:BIAL PL-)Q A,exonOCt .\1arque. de ."'u· 
SóBRE AS EMPRItSAS PRI.- qu,rque ",no 

CnMa em virtude do Requerimento 
J'l9 480 62 do Sr. Senador Mmon I 

CatnJlU6, aprovado em ::lO de ja.ae.rc 

VADAS ReUnJoe;i ,)",:, :e;r~ as 16 h;:lri~, , 

de 19,32. ' 

Des:gnada em 22 de novm'oro de 
1962. 

CrU\da em vIrtude ,10 ~eque:'imE'n
LO n" 531-63 do SI !:3pnaaor U'JUVefl 
Vieira. aprovado Da sessão de 41 de 
agosto de 1963. 

DesIgna,da em 8 de agôsto de 19{)3 
Pro('t"ogada até 15 de dezembro c.~ 

1963 em virtude do Requenment.(i 01).' Prorrogada em vlrt'ude eto ReQuen· 
mero 793·62) ap;,ovado em 12 de de-: mento DQ 1 161 <:te 1963 do SennOl 
zembrc de 1962, . . \ SenadoT Attn~o Poot.ana. apNVajo 

1 em 10 de dezemOro de 1963. 
Completada em 4 de janeiro de I 

1963. COm a des1gna~áo aos SennoJor,es Membros (5) - Part1dos 
SenadOres Vasconcelos Iones e AttiUo Fontana PresIdente 

. Edmu-U<!o Gevi. PSD. 

Prorrogada até 15 de dezembro de José Fe~lciano 
1004 etn vlrtllde do Requenmento nú- PSD. 
mero \ ,,!:li:! Ij~ Qt> Sr Senador M ep.e· I 
zes p:~;,,'t. eJ ap:ovado em 15 Je de. JOSé Ermlrlo - Relator - PTB. 
2emb. -l UI:' 1963, AdOlpho p-.. enco - UDN. 

~lemlJros 17) - Partido.s AurélJo Vianna _ PSD, 

Gllbtrto Marlnho - PSD. 
Men~zes Pimentel - PSD 
Heribaldo Vielfa. - UDN 
MUton campOlS - l1ON. 
Va..sctmceJo.s Torres _ PTB 
Edmundo Levt _ PTB, 
Aloy~10 de Carvalho - pL 

B) Para estudar a situação da 
CASA DA MOEDA 

Criacta em virtude do ReQuerin1(=!n· 
lo n' 061-63. do Sr, SenallOr Jerrer· 
son de AgUia-r. aprovado em 14 de 
lI8'Osto na 1963, Design.da em 28 de 
~asto li. 1963. 

Prorrogada até 14 de mar<;o de 1964 
('90 dlll,f ) em virtude do RequerJmen .. 
lo núm>ro 1.160·63, do sr. Senador 
leffersotl de A~ular aprovado em 10 
de dezeínbro de 1963. 

ltembros (7) - Partidos 
Jefferk-n de A:;uia.r (Preslde;'\tn 

PSD. 

WilEoD Gonçalves - PSD. 

ArtlllU Virg!lJo - PTB. 

Edmundo UvI - PTB. 
Adolpho Franeo _ UDN. 

l'lurlco Re.ena. CV!cePr .. ldenle) 
UDN, 

SOOl'e-tár1a: OflClal Legi.slath'Q 
PL..-3! Julieta RlbeIro dOIS Sanwa. 

O) Para estudo das causas ~ue 
dificultam a PRODUÇAO 
AGRO PECUARIA e suas re· 
percussões negativas na ex
F:""Itção 

Orlada em virtude do Requerunen. 
to n' 569·63 do 8r. Senador Jo>. 
Ermirlo. aprovado na sessão de 2'() de 
agôsto de 1963. 

DesIgnada em 22 de agOSto de 1963. 

Prorrogáda por 1 ano, em virtude 
do Requerlmenw n9 1.19'1.63 do ~ 
nhor SenadrJr Sl-refredo Pacheco, 
aprovado em 15 de dezembro ~ 
1963. 

Membros (5) _ Partidos 

José Fellel'no - PSD. 
Slgefredo 

PSD. 
Pacheco (VicePr ,) 

JOSé Ermfrlo (Presidente) 

Lopes d. Oosl. - UDN. 

Aurélio Vianna f Relator) PSD, 
Seoretâr1o: Auxiliar I.egislalilO, 

PL .. 10. Alexandre Marquf6 de Alhu ... 
Josaphat Marinho - sllegenó.. querqu. Mello, 

aecretárlo: Oficial Legfslativo, Reun1ões: 21l1s e ,~s re~ M lf 
l'L-I. J. B. C""t.ejon Bra.noo. '. hotao. 

I 
F) 'Para estudaf a situacão dos CO~HSSõES ESl'ECI.HS 

TRANSPORl ES MARiTl·1 I'.'\HA O ES'IT!lO DE 
MOS E FERROVIARIOS (l'f!(!.JB":OS, P,g ,b:,ll~~~"\I-

Cnao' em \'''''ude do Requer.lI,e,,' , Df'.S ti. COl\;S111 L H. AO 
w n~ 7;.:! tiJ o:) SI Senador Ju~e I 
Ernul'lo t-lprO\,,:l\ n~ '5es.:;,M. de 13 ;;t~} Projeto de Emenda à COI1S~ 
novembrt. de 19f3 ! tituição nl? 4/61 

DeSotgnaaa em l3 de novem.boro \)t i ,Qt:'1i OISP{;j! SO[{RI!: \'F.~('t:\H:.:\I. 
1963. rus DOr:, ;\!AtHS'rHABOS, 

Prorrogada atp 15 de dezembro de E:ell em 27 de Junho Oe 1961. 
1964, em v;rrUrle ao Requer1mct,f.( I a 
D", 1 16:!·(jií do Sr Senador JÚi:t Prul"l'o6a.da: 
Lelte aprot"aau €:n lu de dezem,rl--I _ ate 1;; -de dezembro de 1.962 Of"O 
de 196:1. • Requeflmentu 6U9 61 ap, em 14 O~ 

Membras '51 _ Part.idos Idez.emorc de .9til,· 

Att1J;o f'tmtana _ PSD. - até 15 de dezembro de 1963 ,elO 

I Reque~lment.o 179·6~ apr em 12 Ot 
S:gefn:dO Pachec~ - PSD, Qembr<.. de 1962. 

JOSé Ermlrio - P1'B, _ at,é 15 de dezembro de 19fi4 :.:-flo 
trineu Bornhausen _ UDN Rfquenrnenw 1 138 63. apI' em ló 'le 

.:iezem oro de 1963. 
Júl10 Lelte - PRo 

Secretàrlo: :'\.uxiliar Legl.slatJv<, 
PL-1O. Alexandre M de A Mello. 

Completada em 29 de outubtC' de 
1962. 15 de malO de 1963 e 23 de a~J;'U 
ne 1963, 

Membros 06) - Partidos 

Jelterson de Aguiar - PSD, 
Lobão oa Sdvelra 123 Qe abrl] de 

.963) _ PSD. 

G) Para o estudo da situação 
do CENTRp TÉCNICO DE 
AERONAUTlCA E DA ESCO. 
LA DE ENGENHARIA DE Ruy Carneiro - PSD. 

AERONAUTICA. DE S JO- B,nedlcto valladaree - PSD, 

Sf DO S CAMPOS I Wilson Cl<>nçaJves !23 ti, .,>'" de 
, 1963) - PSD. 

Criada em virtude do ReqUer-lmer •• , Da..lllel Krle"'er _ UD:;-.r 
to 09 768 63 do Sr. Senador Pa.dre Q ~ • 

Calamns, aprovado na sessf.o de 13 Lopes da C~ta 129 de .Jutub.o de 
de novembro oe 1953, 1002) _ UDN, 

DeSlgnada em 13 de no\'embN tl.'t 1'.1Dt-un Campos (Vt~e.-PresldCili.e) 
1963. Herio.t>do Vleira - ODN. 

Prorrogada até 15 de dezemhro dt' I Rui Palmeira - ODN 
1964 em virtude do Reaue11men~D "ú. . 
mero 1 158·63 do Sr Sen8dor An'ó~ Silvestre Pérlcles (23 de a..'Jrll fe 
nio JucA apro\ado em 10 de :1eZf'I't'\'j-'963J 
bro de 1963. Bezena ~eto r23 de abril de 1963) 

Membros 15) _ Partidos - P'J'B, 
José Feliciano _ FSD. Alonso Celw - PTB. 

Ruy Carneiro - PSD. 
;l.nt-ónJo Juc:l - PTB. 
Padre Calazans _ UDN. 

Jo,saphat MarinhO _ S:Ie2'ends. 

Nogueira da Gama _ PTB. 
Barros Ca.!'Valho _ PTB. 

AloysIo de Carvalho (PreSidente) 
- PL. 

Mem de Sá - PL. 



762 Têrça-feira 7 lJlARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) Abril de 1964 
I~'- ~~--~~----~~~,~~~~~~~~-=~==~~~~~~~~~~==~~~~-~,~------~ ----,-
,1) Projeto de Emenda à. Cons- 'L) Pn ieto de Emenda à cons-I - até 15 de dezembro de 1!164. prlo I Meneze; Pimentel - PSD. 

titUlÇfl0 n9 7 ;61 1I titUlção 119 9/61 :e~mbl~4J;ôi~6:.provado em ~O ,de ~;:;:;~ld~a~l~:a Víc~~~esíden~" _ 
~QFU Ol~PóI'; Soma: A.S MAT€- iQUE MODIFICA o REGIME DE c;ompletada em 29 de outu1)ro dE I OUN 
J~L'lS 0,\ VO;;'!.I'ETK ... C.'A PlU\'A~ D!SC"U:VlI~AÇÃO DAS RENDAS) 1962 23 de abril de Hl63 e 22 r.e jU~ EurIC() Rezende ,<23 de abrj lãe 
'Yl\.~ 00 ~:~l'iADO tNCI.VINDO I' lho de 19-63. - 19~3' - Rela,tor - UlJN. 
Ft.:."l Ui': t>ú.OJ.-'on A E:"O;\jidiA(,iAO EleIta em W de novemQro de 1961. Membros _. Partidos I c-llvestre pe~lCJes 123 de abru Ci.e 
liO.!l (.'REFES 01<. iUiSSAO IA-I Prorrog<iaa.: 1963) - Presidente - PTB, 
l' LOi',l .. \l H A pr~ielANi:':~TE fi: I Jefferson de Ag1.l1sr - PSD~ Nogueira da Gama - PTB, 
A;' ~~U • ,.!{ O í:.Sl r1.nSL;~llMJ<:~~ - ate lo o.e dezembro de 1962. pelo Bal'~os Carvalho - PTB 
'10 H ;{O.Ui';J,'1J:...'i'iU r;: O ltEA. Rf!qu~j".mellto 60,)-ô1 aprovado em 14 Wilson GonçaJves 123 d~ abnl de AlOYSio d~ Carvalho - ?L. 
T, •.•• ~:.,"'J.() OE f{EL.~-(.:ÚI<..'8 1J1~'de dlo::6f;;IllUf<- de 1961; 1S63) - PSD. LlllO de Matos - PTN. 
l'Ll;;\l'L'\..Ut::, (,Uit] PAíSES ES~ - 6,t-e Iv de ae~elllbro de lS63, pelo ~gáoc~:e~~V;;l> P~·PSD. Joâo Agripino t23 de abril cte 1~3) 
'l.:,' ... (it-:iROS" aequenmento 78'2-62 a-provado em 12 ... - UDN af: de,!;emoro de 1962: GUldu M.ond1n ~29 Cle oJutulJro dI: DanIel Kl'ieO'er _ UDN 
Ele.tu em 4 de outubr ode 1.951. _ ate 15 de dezembro ele 1964, oelo !962) - PSD. <>. 

, l-Iurru~rwla; Requel':mento 1 141~63 .aprova.do em Milton campOs - ODN. I --
" _ [ite I,) de- dezembrQ ct-e 1932 pelo : lU de ae~embro de 1963'. Heribaldo VleJ.fa - lJDN. . 
R:-q...ll'flUlC1lt0 3v7 -iH. lipr, em 14 de I Membros '16) _ partid().S Lopes da Costa - ODN. Q) PrOjeto de Emenda à Cans .. 

~Qr'l.. -r.:UfO de 19tíI; JeffeL"!ioll de AgUlar 12~ de abril João Agrlplllo ,:.la de a.brU de 1963) tituição n
Ç 3/62 

i - até lo d;; dez{:mbrc de 1903 D~IO : de 1963, _ PSIJ. - UDN 
'Req idIJ-oJ. apI em.,if) de il~zem~ I Menezes PImentel _ PSP. EuriCO Rezende 123 de ab:il de (AUTORIZá O TRIBUNAL BUFE .. 
"tuv de 19lj3 FUllltc Mttller _ foSD. 1963) - UllN, RlOR ELEI'rOR.~t.. li FIXAR ii,:.I.-

C!.)mplera.<ia em 29 de outubro de OUldo Mondin 129 de autub-ro de Silvesu'e Pertcles t.23 de aur1l dt TA PAR..4 4 nEALIZAlVAO DO 
119:$;': e <!4 de ab-:-U de U16:J, 19621 _ PiSD 1963) - PTB" PLEBlSmTO PREVISTO' NA 

MemOtÓS 11tH _ ParUdCJ Ruy carneiro t23 de a.brU de lti63 Nogueira d.a Gama - P'I'B" fiDENDA CO~3TITUCIONAL N~ _ PSD. Barros carvalho _ PTB. 4, - ATO ADICIONAL). 
I UenE;'ZeR p,mentei - P6D. A1oy' d C 'ho PL 
,', . \\' Usou Goor-alveg' 123 'de abril 00 Dan.lel Kneger (Relator) _ QlJ.N. SlO e arV8J -. &.le:l,a em 10 de jUlho de 1962. 

y ~ d Miguel Cout-o - pSP. -
19<iJI _ Pre.31dente _ P::;D. EurlcO Rezende 123 ue aonl e Cattete Plll.herro ~23 do abra l1e Pro.rogaçao: 

u>oá.o da SUvelNl' -' PSD. 11963, - QDN. 
Ruy Carneíro ,23 de aonl de lPtJ3) Milton Ca.mpos - ODN. 1963) - PTN. I' - até 16 de dezembro de W63' pe!f<l 

-' '_ I?SD, Heribaldo Vielra _ UDN. I --- Reque.runenro 187-62, apl'()vado ~tn l!! 
UUJdo Mondm t., de outuoro de Rui Palmeira -UDN. 'O) P . ~ d E d à C de dezembro de 1962 

: lGij41 _ PSD. Amaury SLlva - a3 dO' abrU do t'troJe~o ~ 1'(11
6
e
2
n a ons- n- a~ 15 de dezembro de' 1964 P61c 

.oo€UflOO .?.ezende 123 d-e abrtl de 1963J _ ?TB. . I Ulçao n· equerUlleDtc 1 146, aprovado em lV 
J 19u3' _ UDN: Barros Carvalho - Pl'B~ de dezembro de 1963. 

K UDN A'.ge~lro de ~.ue·,redo _ PTB. (O.BRIOill'ORIEDADE DE CONOUR... Completada. em 23 de .krU' <I 
1.XlUlel fleger _. 1U n~ 60 PARA· lNVESTIDt'RA Dl 1963 v D 
MIlton campas \ Vlce-f"e-esideQ[e) Bezerra Neto 123 de a,brU de 1963 CARGO INICIAL DE C.'\..RR.t:IR.A· . 

, - "UL's à V. VD"-AP'lIO~10' de C.~'alho _ ~L. f E PR0l3IÇAO DE NOlUE.·WOES Membr<l5 - Partldoa 
...... d.:oa1 li lelra - H. ';" _. ~ lNT~RlN:\.SI. LvP€~ da Costa _ UUN. Lino de Matos _ PN. Jefte~D de Aguiar - PS. 
oS"'estre Pi'ríol<s " ...... ) i"fB El.,ta em 10 de maio de 1962. Wtlsoo GqnçaJvea '23 de e~r!l de 
VIVu.lcto Luna _ PTB. Prorrogada: 1963) - PSD. 
Am.w-y Süva '24.de .brU de !963J M) Prol'eto de Emenda à Cons- - até Ui ele dezembro de 19t1Z, pelO Ruy Carneiro - PSD. 

_ PTB . Req._ 185 .. 62 apl'ovada em 12 de ci.e- Lobão da Silvetra - PSD .. 
Val!a d.o Senador PiOro Ferrelra tituição nq 10(61 ~eU1bro de 1.962. Menezes Pimentel - P)SO. 

(i!' d-e a-brll de 19631 _ Rela:-Ql (APUCAÇAO DAS COTAS OS Dl- _ a.té 15 de dezembro do 1963 pe.!.ü L.eIte Neto 123 de abril de 1963) 
P li< POS'l'OS. OE&TINâDAS AOS MIl- !teq 1.144-6~. aprovado em la ae de- P~;i. 

i!.lOySlO ce Carvalh~ _ PL. NICll110S). ~embro de 1963. ",OD Campos - fJDN 
Lmo de Matos _ l?'ltN. Eleita em 28 de dezembro de 11ki2. Heribaldo Vieira - UDN. 

f'rorogada: completada em 23 de abrU d.e 1B63.r João AgripJnO 123 de abrll de 1~>J-' 
Membros _ PaJ'udOn - UDN. 

:q Projeto de Emenda 
tituição nq 8/61 

à Cons- _ até 15 de dezembrc de 1003 pelo JettersOD de Aguiar _ FSD. Eur~co Rezende t23 de a.or'.J ele 
Reg 183-6;;) aprovado em 12 àe t1t~ Wilso-D uonçalves (23 de abrll de 19(3) - OUN. 
-zembro de 1962. 19"63) _ PSD. Daniel Kneger - UDN. 

([;IlI~I:~,: ti~-H):;En.\','i'iO, llOR PRO... _ até 1.5 de dezembro de 1964 pr.lo .Ruy CarneIro - PS. Silvestre Pértcles '28 -de abtil ti:; 
f'o:na 00 SE~N.!}{) Dl!: (.;l:'E!<"U Menezes PuneDteJ - PSD. 1963) - PTB. 
iJ~ .,ü:;SAo UU'LO.\lAflCA DE ReCJ· 1 H2~63 aprovada em 10 d.o OU- Milton Campos _ UDN. N-oguelra da Gama - P'l"B. 
l..\:L~l·l'.~t i~.L!.':'CH,.I.~t:NTrIZL tubro de 1963. Herlbaldo Vielra __ ODN. Barros Carvalho - PTB. 

E 
.,~ 1 b d 19 1 Completada em 30 de março de Eurico Re:tende l23 de aór1l de Mem de Sá - PL. 

1t:",WI em ... '.U;; ou u ro c 6. 1962, 29 de outubro de 1962 8 3 de ll)63) __ ODN. Aarão Stcinbrucb - MTR. 
f'rurrü~uaa; abril de 19-63. 
_ aLe 1., de de-tf-moro de 1962, oe1o Membros- !l6) _ partidOS João Agripino 123 de abrU de 19a5 

Rrque:unltn~ O{M-tll, apl'-ov~o em 14 Jefferson de AgUIar _ PSD. - Vlce ... Presidenlie - UDN. 
ti~ !d.neln$ de 1961; Wilson Gonçalvea t23 de abnl de Daniel Krleger - ODN. 

-:. ate li> de JaneIro de 1963, pt"JQ 963 0SD 
Rt'<.,lut!fUller1w ISl.a:'. _ aprovado em 12! J - ", • Sllvcs-tra Pér1a!e;s (23 d" abrU de 
de Jt>zembro Cc 19&'2: Ruy CarDelXO _ PSD. 1963) - PTB. 

_ até 15 de dez.embro de 1964-, i)61o Lobáo da Silveira - PSD. Nogueira da Gama _ PTB. 
Requenmento 1 140-63 .aprovadt;; em Ouido Mondin (29 de outubro do Batros Carvalho - PTB 
lo de aezembro de 1963. 19621 - PSD. .Aloys!-o de. Carvalho - PL. 

R) Proje~o de Emenda à 
tituição nV 5;62 

Con~ ... 

<DISPOE $08RE A ENTREGA I\(,g 
MUNICI.?IOS OE 30% Ol!. tl.r<'8ll:
CâDAçao OOS ESTADOS QUAI'J-
00 EXCEDER AS REND4~ ~ 
l-JICli'AlS). . 

Outnplew.da em 30 de março de AuréU Vi t23 d d 
1962. 29 de ou-tubrc de l!)fj2, 2.1 de Milton Campos - ODN. ,o a.nna - ~ .abl"fI e ~ 
.OIH de 1963. HeribaJáo Vlelra - UDN. ,'1963) - ael.ror - PSB. 

Eleita em 13 de setcmbrG - d.e ladU~ 

Prorrog-a4a: 
Lopes da COBta - UDN. 

~letnbrOO- '16) _ Pa.rtldoa; João Agripino (.23 de abril de- 1963) -
Mevezes Pllneotel _ PSO. - ODN. P) Projeto de Emenda à Cons-
Ruy CarnelrQ 12'4 de a.l>rtl Ile 19t)3) lO 2 _ Pr"",dent~ _ PSO. Eurico "ezende 123 de abrlJ ao tituiçao n9 /62 
Lobso da Silveira _ i?SD. 1963) - ODN. 
Jefferson Oe Agl.üar 123 de a.bt"U 4~ Silvestre pér~cle.s <23 de a.brU de 

'INSTITUI NOVA DISCRlMINAÇAo 
D2 REND.!.S EM FAvoa DOS 
MUNICll'lOS) • 1963' _ PSD. . 19G3i - P'TB. 

, Guldo Monilln 129 tle outubro de 
19621 _ PSD. 

Uli oJe! Krleger _ UDN. 
EuriCO Rezende 123 de a.brtl de 

19ti3> - UD!'J. 
MIlton campos •• UDN. 
Heribaldo Vieira IVice-Pres1dente) 

- UDN. 
Lopes <la Co.st. - UDN .. 
Vaga do senador Ptnta Fe"1'8ll"a 

(23 de abrU de 1962 - il<ll.tor -
lPTB. 

Bezerra Neto (23' de abrll de 19$3) _ PTB. . 

oNgueL'"tl da. Gama .-; PTB. 
Barros carvaJ.ro - P'TB. 
Josaphat Marinho (28 de abril 

1963) _ S. leg. 
AloysiO de carvalho - PL. 
L.ino da Matos - PTN. 

EleJta em 23 ele maIo do 111112 o. 

ProrrogaçfW>: . 
do _ até 15 de dezembro de 1962 'pelo 

ltequerimen\O 786-62, aprovado em 12 
de dezembro <lo 1962; 

_ até 15 ãe dezembro de .t96f ""1<> 
Requerimento 1.145-63 aprovado' CID 

N) P 
• . 10 d. dezembro de 1963. 

rOleto de Emenda à Cons- Completada em 23 dO r.bril <I. 
tituição' n9 11/61 1003. 

(CRIAÇ!lO OE NOVOS) 
MumC1PIOS) 

Amaury Silv. '23 de .brU ~. 19U3) Ele!t, em 28 d. nmro<> do 1962. 

Membro.! _ PlI1'tld<t'l 
Jefferson de Aguiar _ PSD-. 
WilsoD Gonçalv&,3 (23 de a.b':1l de 

19631 - PBO. 
- PTll. 

Vlvaldo Uma _ PTB. 
Aloysio à-e carvalhQ - l3L. 
Llco d. M,.tos - PTN. 

I Prorrogacão: 

\ 

- 9.~ 15 de de7cmbro de 1963 oPlo 
Req 194-62 aprovado em 12 tio ~~ 
zembrc; de 1002. 

!tUy Carneiro - pSO. 
Lobát- da Silveira - PSD. 
t,€lte Neto '23 de abrI! de 19631 

- PSD. 

- até lõ de dezembro «e 1963 PSlo 
ftequerim:euto n.'i 1.147-63 aptoVaa.o 
em 12 de dezembro ae 11162: ' 

- até 1~ ae dezembro de 196e 11"-" 
R<l!juerlmento 1.147-6 aapro.or.o cn ,o de dezembro lIe 1063. . ' 

OOl1lple!;da em 23· de abril "" lC:J. 
Membros - partldCJ . 

JefferBOlJ <le ~ - PI3I) 
Ruj' Carnero - PSD. -"; 
Lobão da Slvem - 11131). . 
Wilson Gooçalv"" 123 de tl/:n; d' 

1963\ _ PSD. 
Le te Neto 128.4.63) - PSJ> 
Menezes Pimentel - Preslti..ntc 
Milton Carop"" - UDN. 
Herlbaldo Vieira - tlDN. 
]osaphat Ma.rlnho - Gl3.4.63) 

Vloe-Presldente - tlDN. 
Daniel Kr!eger - UDN. 
Vago do Senbar PlJlto Ferreh 7. 
ll:urloo Rezende 123.4.63) ..; tJDi: 

'26.4.63) _ E'TB. ' 
Noguelr<i do Oam.o - m. 
B= carvalho _ E'TB. 
Mem de SI\ - PL. 
MIguel Couto '23.4.133). - k'Slf" 
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'PrO'jetQ de Emenda à cons-\ 
tituicão nÇ 6/62 

Argem!ro de FIgUeiredo - PTB Y) Projeto de Ell"ênda à Cons, I 
Eurico Rezenàe (23 4 63) - UDN t't ,- I o 5/63 
Mll"'D campos _ UDN 1 Ulçao 1· 
Damel Krleger - UDN (DISPÕE SOBRE O IlUPOSTO DE 
Josaphat M.arlnho - Sem Lelienõ.> ~'ENDAS I! CONSJU.~AÇ()ES 

Abri! de '964 763 
-I 

Bezerra N etc - PTB 
Ed:lJundo Levi - PTB 
Al'gemiro FlgtleiredQ - ?TS 
Melo BrBga _ P1 B 
EUrlc<; Rezende \2;; 4 63' _ UDN 
Aloysio de carva.no - aD!'. 

IlMEN'f1\ PARA QUATRO O NU
"ERO IlE REPRESEN1 A"l'ES 
lOS ESTAIlOS E UU ()IHRi'fO 
,'EDERAL !'<O SENAOOJ, 

AIoyslo de Carvalho' - PL 
Des!gnac41 em 31 5 63 Afonso ArtnoF - UDN 
PronughuB Ilte 15 !.i 64 pelo Re~ ~ Josaphp.t Manr.ho - Re.~t.Qr _" 

V) proJ'eto de Emenda à Cons-I querunento numero 1 154-63, 'pro- S,m Legenda 
.. I vado em 10 12 63 Aurél10 VlI'lnna - ?l"B 

~rej', em 13 9 62 

tituicao n9 2/63 I Membros _ PartIdos JúEo Lel~~ _ PR 

(DIRE;TO DE PltOPRlI::DADE) I ~~~cr~~n~~o A:Uj~~IJ- PSD 

lr"rrogaclft: 

- àte 16.1263 pelo Req'!erirnenw 
1";5~,. aprúvado em 12 12 02: 
_ ate 16 li 64 pelO Requemnentc 
l48-03 aprovado em 16 l2 63. 
;orupletada em 23 4.63, 

Memoros _ partidos 

Deslgnaaos em 234.63 Lubâo da Sl;vell'a - Pt:>U 
prorroga<la: Wuson Gonça.ves _ PSlJ 
_ ate 15 12 64 pelo Requerimento Menei"es Plmt-ot·el - psn 

1.151·63, a.provado em 10 12 63, Leite Ne o - PSD 
Membros - partíóos Amaul"y SI1v!,/ - PT13 

Jefferson de Aguiar - P-SD J'efferson de Ag'"llar _ PSO Bezerr'él Ne~'O - PTB 
:t'-!Y Carnel.!'Q - PSD RtlY Carnel!o _ Pl'esldente - PSD Vaga do Senadur 
... ooao dá Silveira - fte~atot Lobãu da 'i;:i\;veira - PSD NedeI - PTB 
,1) Wl..sun (3{)nçl1,ves _ PSD Argenw l' oe- F'lguolredo 
Wil.sOD Gonçalves '-23 4 6.3) Menezes PImentel _ PSD EunCfJ ReZfode - UUN 
D Heribalda Vlelrs. _ V1.ce.f'reSiden~ Mií.tun Campos - UDN 
Mene-z€s P:mentel _ PSO te _ PSD D9.n~el Kr'e-I!er _ UDN 
Mll!.UO aampos -UDN Amaury Silva _ PTB A.dn',(' de Carva.!"ho - 1>1. 

PTB 

1" ) P:-t:? npl1nt ? R:"",!:,,,,·r:.o, 

W?'') Co',êrpo f-:"J:".'."t! dO"3 

Herloa!dó Vl€lr(l - UU.N Bezerra Neto _ !?Ta Ja.-saphal Mannha - Se mUgends 
cJ ç SE"rVlÇOS pu!":!!Cos e a 
Jl1~f)O(iêÇf,o ele o,:):I1?"j de 

"~Cu pata a ela ' S~Ll ... rur-

lasaphat Marinho - (23 "* 63) ", . VagJ. de Senador Ptn:o Fer~ 
JN reIra. _ PTB 
}ameJ K:r eger - UD~ Sllvestre ?€ricleS - PTB 2) Projeto de Emenda' à Cop,. 
$Ul'lCO Rezende - \23 4 63) - Vi- Artur V1rgllJo - PTN ~ () 6 
"Pre,''lÍdente - crVN EurICO Rezende 123463) _ UDN tttwçao n 63 ! gl('a Na('!Ol (I;" 

Vaga do SenadOr Pinta FerreIra Mi:ton campos - Relator - UDN INH FeIB" UADE ~ 
i 4 63) - Presidente - PTB Juão I\gnplnO _ ODN 1I I. "', J .ll·1 CI·a·1;i oe.!l r.~,"u ... <;..'lo tlu:,",'ru 11. 
'Jogueira d!l Gama - PTB Jú."'1Iphar MarinhO _ Sem l"egenda Dps!gnaQ:'I em '.! lO ó:i ,je J.'..:: 7'1~.' r,;!';.I .o,' .• ; ~u,n", {'o. r ,'00 

3arro! cttl'va~ho - PT8 A.oysio de Carvalho _ Pl.. pr..,núgucu tUe I;:. lil 64 oelo R~ .\l,H'~ "'t'1, (! '1. j,~ l'l Spnr)Jre~ ~PI.a-
\,-lem !te Sá - PL . {rjl~nmfn l> n\~meTO ,1 \bo'\Y~, ilp1\!1'i:la QOI ~ dO \'t', " .. 1'1 1:::' .1\ .. Cf ":', oe 
lúlio "Leite (23 4 631 - PRo I -- I do em ,10 l<! 60 llg.n:l 
.' w) P o' t d Em d à Con w MemonlS - partldn .. ~ I {)p;:..:gnal1a En' ;i' '!E' 'll I'r li!" iflG3 

~ Proleto de Emenda à Cons- r 18 O e en as. Jefter&on Q,e A<"ua! _ P:::-ll _ Ppu{. _ (~j., j,,~ t\te l~ (:,-!:; b.e .. 
tittiicâo n<? 7/62 I titulção I)t? 3/63 I Réi) ear?ell'O ~ tlSV • Lt·ell1'}:v df' 1ft,:::; 

.. , " WIISun Guncft·ve.s _ p:::;U 
F.\'OHA A f.:MENUA' CONSTITUo. fD!~I'ÓE Sl)81~~ ~ 1\[).!"~lN~STRA., JuH" /f-encHlnt. - PSlJ P~""'''21r." ... \~ I' _ "1 r "lne 
CIOl\lA,l, NU 'I, Ql'E lNS'I'ITt'!ll! o ~A<;l, .00 lHS1Rll~, f.lF.~~R.~t h( W.t,tredo G'Hge. _ p~U - t-'" 'lI· .... J.." 
S,IS'fEMA PARLAI\1EN'lAR UE I LUAIM~rA, DA ,(;<!"tPI<:Tti:, tt&l Ar~em.ro di' ft~'JelrNlv _ p'f"lj de <lP·"·lI 'lI ., ',,, ",WI,'·..> r.u-
GU\'É'Rl'tO l!. U c\fn 61 DA t:O;\;S~! PRIVATnA DO SENADO). ...' Bezerra ~ettJ - PTU l~;'~-'t,~~': ~~ J .... ~,,:' '(~' .. :~'-~;'l~f'~::~ 
l'n:\Jlçt\() FEUEUAL. Dto 15 DEi DeSIgnada em 2 ti 63 Sl,Vf'strr ppl':c,e,s - P'll:l "P'" di' 1'" l , .... ' ",:-' 
S,ETEMBR, O DE 19<161, 'I Prurrugada ate 15 1:& 64 pelo Re~ Edm'lnd<.. LFoVI - P"l;:l I _ 'J I 1 'n ','P ~'\ ""n v r~ Idf da 

~:elt.a em G 12 62. ~~erd'01e .. :nm'-"rol àlô.'-16;o3 aprovado em 10 ~~~~~~ ~;~~lp)~: :: ~f;~ ,J,t1'''''~ea<l -:'1 ~ . ,~"( tn "l" "1 \ .. ''1 
\4 ..,... I: q:i;;1 ot> Q;>f'\'Ot ':· ... ~t;l' I !-I'e 

?l'orrogada: Membros - pa.rtidos A,tJVS1o ri .. C<1fv'i,h[' utlN I :'\;e'( !1R ~f' ...... .'i.o Gt '2 d~ ::. (tl.r.,~J'o 
- Mé 15, 12 53 pelo Requerimento Jefferson de AguUu - PSD Ar m<;!' A":nO~ .- UIlN , 'je H)',:t 
l~6Z apru ... ·ado em 12 1'4 62: Ruy Carnetre - PSD Jus.~nh'3' \f\;lnnno -:::ern t..e-stenOA I 
_ ate 15: 12 64 pelo Requerlmenl-O Lobáo da Silveira _ PSD R8'1 GilJO:3'rtl P!:3? 1\Ip,n rv,,, - P"Ir':Q<',g 
l49-63 ap:wvada em 10 1~ 1j3. Wilson GoncaJvc$ - PSlJ Jo-:,e 1,IÕ'tte -- PR I Jl"fft'rs(111 df> '\~u.ar _ piiD 
=ompJe::.ada em 23463, Menezes Pimentel - PSU Il~", tE' N~t\ I-',.,.,-·(j~'fl'.o, _ tJS\' 

Membros _ partidos Leite Neto - PSD ~t> .... Ih Ma,',] "ln _ PTH 
reffers0n de AgUIar _ PSD Ama.ury Silva - PTa 2,1 Proi.eto de Emel1da à J "tl~() 6t./r'n no" RO,Il")f I - UiJl'l 

Bezerra Neto - P'I'B 's - nd. :tuy Carnelro - PSD .. ..1 'to J .}Sapl-,a' Ma.l'1n)lo - P:rI L..eJ"€ 
?edro Ludov1ca _ PSD :..:' ~a do Sena-uof" P1D FeM'elTa Constituição "ç 7 63 1

28 ~Vilson Gonçalves 123463) - I", Va!la do Senador Eduardo oa~ ) Par;} Rf'l.utar tatC's alJonta-
D - ITRANS .... ·.R.'N'·'" PAR" A RE- I S " 
3enedito VaUadarea _ PSD ItalãO lVice·Preslàente) - Pl'B seu\.\ nO 1\111.1'1 AR IH ".11\ 1\ dos: ela tribuna do enallO 
'.1eneze~ I?lmentel _ psu ." Vaga do Senador 'Eduardo A.s~ Qllf.~ s .... ,'AN"J)(IJA1'AU A (;A1t~O e outros te!aCiOnados (':-o:n 
Hilton Campos _ UDN i smar - PTB , , . El.E'I'f\'OI, 
:-iertbllldo VieIra'- _ UON E:U;lCO Rezenc;e - Prf' i~:.1te - il""re~lIlarida(l~S grllves e 
:;urico Re'.lende 123 4 63. _ UDN I Mj.to~ Cam~s - ODN DE'5tgnl'lda E'm ~ 10 63 corrupr;ão no Denartamel1-
Jániel Kfle.:er _ UDN Danle. KrlE' .... e-r - UVN P!"ol'rogaaa a:,e l~ J~ 64 oele Re· TI' f 
'oão AgripinO '23 4 63) _ O1)N AlOysiQ de Carvalho - PL {nerlmem,Q número ~ lób·ti3, aj.lH.,.~a.) tI)- de- Cone!os G e ~g"a os 
\maur:y Silva 123 4 63. -?Ta ~ .Josapha' MarmhO - Relator (1(> em 10 12 63 C'rh.láa o(',a R!"50,uçáo nomero 32 
'Jog'.leita dli Gama _ P1'a ~em Legenda" Membros - partIdos 'de /!J{13 a,,-<;lnad!> oelO SenOUf Jet-
3arros, Carvalho _ PTJ3 Jefferson de Agutar - PSD -. 'ferson t1e A;Z'J!1!I f' rnfW' 33 :::,"l1hWE'S 
~Aem d.e Sã - Pl R'JY Carneiro - PSD SE'nR.d'}re~ ap!E'6P o'ad.1 na se-*â\l de 
" <lU! Giubertl _ l'SP X) Proj'''to de Emenda 11 Cons- Wllsun (JuncalV" - l'SD , 
,I. Jv.se FellClano _ PJD 30 de outub-rn dE' IM31, 

) Projeto de Emenda à Cons
tituiç..ão nq 1/63 

'RABAUIO DE ~JULHERES E ME
NORES Il TRABALHO EM IN
OUS'fltIAS INSAl UBRI!SI. 

Jeslgnada em 23 4.63 
?rOrTogad.a ate 1S 12 54 pelo R,e a 

ernnento t 150·63 aprovado em 10 
dezembro de 1963, 

Memb!"os _ parUdQ.s 
Jefft'rson "e AgUIar - t"'SD 
:tu,V Carneiro - PSD 
.A)'oão da Sl1veira PSD 

tituição nq 4í63 Wa1frooo Gurgel _ PSD Pr920 - R.tf< o ftm Ud <;ess~o Jegts .. 
Argemiro de Figueiredo _ PTb la~jva óe 1963. 

(CONCEDI! mt'NWADES AOS 
VEREAIlOlIESI 

Designada em '20 5 63 
prorrogaoa ate lã 12 64 t)8lo Re· 

~uerlmento número 1 153·63, aprova· 
do em 10 12 63. 

Memb!'os - Partidos 
Jefferson de Aguiar - PSD 
R-IY Carneuo - PSD 
Lobão da S11vejrR - PSD 
W:!.s.on Gonça!ves '- PSD 
Mene-zes Pimentel - PSD 

Bt'7.E'rra Ne'o - PTB prorrogação Dor 9Q dia.s la~.é 15 de 
SIlvestre Pértcle.s - PTB' ma:-co de 1964' em vtr+ude do Re-
Edmundo Levi - P'l'B Querimentr numerO 1 163 6'1 no Se-
Eur1co Rezende - UDN nhor Sen~do! W~l .. mn GOrlc.aJvM 
Mi1~ Campos - UDN aprovado na c,l"ssào de 10 de dezem-
AlOYS.o de cal'VslhCi - PL bro de- 196:1 121 30) 
Aronso ArIno,s - DDN DeSIgnação em 6 de de7f"mbro de 
Jossphat Marinho _ Sem l..tgenda 196:.1 
Jú.11o Leite _ PR Membros /111 - partldn~ 

2,2 Projeto de Emenda':t 
ConstitUIção nq 8/63 

Jefferson de A~'l!ar - rSlJ 
Leite Neto - PSD 
At·ilh .. Fon!.Jnêl - psn 
Wilson Gonca~ves _ PresIdente 

l'SD , 

.vilson Gonc:a1ves - Rela"o: I 
Lê!'e r\eto - PSD 
Arnhury Silva, - .PTB 

- Bp2'erra Neto _ ?TB (AUT()NO~nA ops MUNIVIPIOS' Art.ur Vlrg1l1o - PTB I 
Bezerra Neto 8 11 63 - Vlce·Pre., 

D 
.1 ene'~e.s PImentel _ PSD 
.leIte Neto ,- PSD 
Ul:Utury Silva _ PTB 
3ezerr~ Nato - Vice·PresldenliG 
'B 

... vaga do Senador Pinte Ferreira esl}tnada em 22 10 63 
_ PTB Prorrogada at.e 15 12 64 pelo Re .. 

Silvestre E'ér1cles - ?TB querimento numero 1 157 w 63, aprova· 
Adalberto Sena - PTB I do em 10 12 63 
EU,f1CO Re'LeDde {23 4 63) _ O'DN Membros E-artlàos 
Ml1tcn CamllOS - UDN Jefferson de Aguiar - PSP 

Vaga do Senador Pinto 
PTB 

IlIvestre Pér10lca _ P'l'B 

Ferreira Joâo Agripino _ UDN {" RUy Cameiro - PSD 
Aloysio de carvalho - PL Wilson Oonçalveo - PSD 
Josaphat Marinho - Sem Le~end. Ja.é l'ellclano - PSD 

~'dente _ PTa 
Me!lo Braga - PTB 
Jollo AgrIpIno _ UDN 
Dan1el Kr1eger _, UDN 
EUrIco Rezende 123 4 63) _ UDN 
Aurél10 Vianna _ PSB 
Secretárw' A ux11la r LegIslativo, 

PL-9. J Ney ?assoa Oantas. --,," 
Lobil<> da Silveira _ PSD 

" 
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Abril de f !?5<1-

Comissão de Constituição e 
JustiQa 

ATA DA H R~UNIAO E.XTRAORD!
NARrA. REALIZADA NO DIA 6 
DE ABRIL DE 1964, AS 22.30 

HORAS 

ATA DAS COMISSõES voto: o seu parecer é de que"",,' 

(

ser restabelec-Ida a LeI nQ 1.31::). '~ ] 
Arinos. Antõnh Bal'oino, Ruy Carne!.. O Senhor pre3i:3.ente Qa, a palav!"J. de .1ulb~ de 1951, mas que .(l,>'~'ta. 
ro, J03aphat Marinho, AloySiO de Car- ao Senador Jefferson de Aguiar. re. prOjeto coJI! as emendas a,p,o"", .,." 
valho, Beierra Neto e Arthur Virgílio. lator da matéria, que pas.:'a a ler o ~~r,: que naQ se retarde a ,L!2l ! m 
sob a presidênciP _do Senhor Senador seU parecer que é pela con.dtuciuna- C.USaO. 
Milton Campos, reune-se a Co.'Ul..são lida de e juridiCidade do projew, ,p!e- Nada mais havendo a tr-:atar. ;:::..;~; 
de Constituição t Justiça para. Lpr~· sentando três emendas. A ma'.érb é ra~se a reunião, lavrando ~u .. '~dr. 

As 22,30 :lOra;; do dia 6 1e abril de ciar o Projeto de Lei d.o Senado no posta em discU':;32_~ e d:!)o!..5 de 'lárbs Helena Bueno Brandão, Otl~.2J Lt':;-i~ 
19ê4. e:;T'lndo p:'~sentes Os senhOl'es ItS-64 que "Dispõe sôbre a é'leição do debates. o parecer :Jdo é .?provEío, t-en· 11iivo PL-8, a presente .ata ,Iue. d,;,,)j 
2emed,Jres I\1l1ton cam;lDS. Jefferson. Presidente e do Vice-P~-eslf.iente da do [) Senhor sen'l.ior J"'J:?hU Jlo'l":iri- de tida e aprova<ia, é assin.lda pe.' 
de Aguiar, \Vl1.:;Cn Gonçalves, Ah>n30 lRepública. pelo CÚ,Q.gl'esso Na.ci,;naL" nho feito a seguinte dec;.dl'.9.ção d.elSenhor er.:sidmte. 

! 
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ESTADOS UNIDOS DO.BRASIL 
• 

DIA RIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEçAO \I 

AXO XÍX - .. ~.D 61 CAPITAL FEDERAL 

CONGRESSO NACIONAL 
PRESIDÊNCIA 

Faço sabeI' (.!Jj€, o Congresso NacIonal aprovou, nos têrmos do art. 66. 
fi? 1, da Gonst1tlllção Federal e eu, Amo M-:,ura An-drnde PresIdente do 

. ~enhao Federal, promUlgo o seguinte . 

LJECRETO LEGISLATIVO N' 2, DE 1964 

Apr~w as convenções de ns. !lã e 116 ,adotadas vela Confe
áJtQtU_.:.Tf1. ar4rOrâ'lffi!Pi:fãD!r~!!!Ji.ê!o1!qC!ÍOTfã15ãI!@_ em s_ua 44'> 
. e_AQ~ ~e:'i:1õ~e~ fealJza7U!~, respeélzvamente, a 11( W ~run]lo_d,e_ laiíq 
e2ú_ dt!_:P1~o_de~!.9!!lt.!!.~ ~i~ade de Genebra. 

Art. lO? São aprovadas as seguinteg convenções adotadas pela Confe
rêncla Ger~l da OrgaJlizaçã.o Intel'llucional dI) Trabalho: 

__ n? -lt5 voU!.da na 441L sessão, a 11' de junho de 1960, em Genebra e 
destulada à ortJteç8.0 dos trabalhadores coptl'P. as radiações ionizant€s; 

- ni' 116, 1(,provada. na. 45jj. 8e~5ão, a 26 de junho de 19ia, na mesma 
as di.Sposições relativas ao preparo do.:) relutórlOs sõbre a aplicação das ClJ'n~ 
terência em SU!1s Trinta. e duas pl'imelras sessões com o fim de unificar. 
315 dsposiçóes relat:vas ao preparo dos relatórios sôbre a aplicacão da.!; Con
venções. pelo ConselhQt de Adminstração da Repartição Internacion~l do 
Tr""alho. 

Art, 2\J e;sf,e. (t(:creto legislat.ívo entrará em vigor no. data. de SUa publi
ca-:;ão revogada,:) 11_5 disposições em cOrltrãrio. 

SenadQ Federal, em 7 de abril de 1964 

A uno MOURA ANDR!\DE 

Presidente do Senado Federal ---
Fa.ço saber qVE" O Congl'esso Nacional aproyoú, nos têrmos d~ art. $6, 

nll l. d:t Consclcuição Federal e eu. AtIrO Moura Andrade. presIdente do 
Senado Federal, pr(lmulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIyo Nl? 3 DE '1964 

Àprova o ACÔTdo que in.stitui o ce'!t.r--º __ r..C!t~no.A!1l.J!!fçano de 
ZL"!'Lt;.q~--.J)elº.])r«sjLtJ_v.4mL1}.!!fses americanos, no ~ 
Janeiro. a 26 de mar.QQ.B..llM)J. 

Art. 11). E' aprovado I) ACÔl'do que institui o Centro Latino-~mericano 
de F'ísica, assinado pelo Brasil e vãrlos paises americanos, no Rro de J:t
nelro, 9 26 de mar.ço de 1962. 

A~t, 29 íl:ste d,ecreto Iegislo.tivo entrará em vigor na. data. de SUe. publi
<laçã6 revogada.., ali dIspOSições em contrárÜ>,. 

Senado Federal, em 7 de abril de 1954 

AURO MOURA ApOMOS 

PTe3idente do Senado Federal 

r. F'a,ço snber OI,(> o Congresso NUc:ot:fll rtprovcu, no.<; têlTllCS do ar'. 
n' L d'-\ comt.Jt! :çao Federal e .eu. ALUO l.\jLura Andrade. 1-' ... .; ... " .. " . 
Senado Federal. promulgo o segumte . ' 

DECRETO LEGISLATlyO N\' 4 DE 19fi4 

t1Jll:QvCUL..Açºt.4º-8i!§.1çQ.JitL.~DpelaE.~~tlli:tuls. __ E§'adO.! 
Unidos elo Brasil e Israel conciU/do e.L't RecUe, aoU2 de J/WI cO . 
,de 1962. 

Art. 1\'. E' aprovado o Acôrdo Bá""~J de CJcper~;Ção Técnica enlre os 
f!<;tadoo Unido~ do Brasil e Israel, cOnc..1.lldo em RecUe, açs 1.::: de ma,.;() 
~-. , 

Art. 2" il:-'HR Decreto legislativo entl.ná em '/\gor na data de 'iU2. o:.lbj .... 
caç<loG revogada.-s )i(. dlSpo.slções em copt,all_. 

Senado ,Federal. em 7 de abril de 196-t 

_MMLf,IOUR,' dl:iDUA!?L 
PiesIiíe1iTe do Senado F'eaÓal --- -' 

F'aço saber ql.( o Congt'esso Nac\onal apl"DVCu. nos têlll1CS do lu'L 66. 
n? I, da. comkt .. llção Federal e eu. Auto ~\d~ur:\ Andrade, pre.'>lUt'IHe 31) 
Sen9dQ Federal, pIornulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N' 5. DE 1964 

. ~rQHLa_..Q.Qfl1}eMfi,J) ___ J)1lica ,~ôble E11toTllecentes assiuClda tml 
Nora YOrk. a 30 de marco de 1961. 

Art. 19. E' aprovada âCol1vençao Onica sôbre !!:ntol'pecenLes. a!:s!l1<l~a 
em Nova YGTk, a 30 de março de 196i. -

Art. 2\1 f::st.l. d('('reto legislativo entr!.1Iá em vigor na. data. de St\2, pu~:i .. 
cação revvgada.'i [ti; disposl'Çõas em contràrh. 

sen,tdo .l,'')del'nl, em 7 ie abril de HHi-l 

~pURA A~PRADt 
Presidente óo Senado Feãeral 

--- -, 
COD\'ocação de sessões oonjuntas par apn'cl;-H~ão de "\'etos prcsidcTJl'htis 

O Prestdente do $enado Federa!, nas têl'mos Cio art. 70, I 39 da Cons-
0.0 Congresso NaCloflal pira, em ses,soes conjuntas a reallzarem se nos alas 
22 e 23 de a,bm 00 an(l Cm cursQ as 21 horas e 30 minutos, no Plenado 
da. Câmara d05 Deputaa.Js, conhecerem (lOs s,egumt.es vetos pl'esIdencJa;s: 

H _ Vetl) (t-ot.aO ao PrOJeto de Lel 0\1 31-59 no Senaao e nl' 2.182-B 60 
!. na CàmG,ra. que estabelece prazo para O ;>rovmento Cioo cargos publicas; 

29 _ vet,o tparciaI) ao projeto ae Lel nO 201-D~50 50 na Câmara e 
n~ 38 52 no S~nficto Que estatul normas dr- dü'elto l"lnaílcciro pura ejat>o .. 
ração e cont,l'õ:ie dos orÇ-Eln1entos e balan;:-QS (ia Cnláo, áo,s Estaao~. aos 
1\iun:clplOs e OI) Dl.StJIT-Q Fedem1-

Senaúo Fedf'ral, 3t l1e março de 196-t 
AURO Mon~& A1'7DRI'lDE 

-" 
/ 

DA 19' SESSÃO EM DE 
ABRIL DE 1964 

AS 14 horas e 3D muwtos 
a.cham-se presentes OS Srs. Sena-
dores: . 

Adalberto sena 
Vivaldo Lima. 

SENADO FEDERAL 
Edmundo Levy 
Moura Palha 
Victorino Freire 
Menezes Pimentel 
Antônio Baby 
Wilson GQnçalves 
Dix-Huit Rosa,do 
Dinarte Mariz 
Arglmliro de Flgueir~" 
Ermirlo de Mora~s 
Julio Leite 
AloySio de carve.lho 
Josaohat Marlnha 

Jeffetson de Agu!ar 
EUftc-o Rezende 
Aarão Steinbruch 
Aurélio vtanna. 
Benedicto Valladares 
Nogueira da Galll? 
Lino de Mattos 
Moura Andrade 
Pedro LudovicQ 
FiUnto Müll~r 

Nel.o;on Macu:ac 
AtnlO Fontana 

Guido Monein 
Metn de Sá -- (29). 

Q sç !'RE§(DENTE~ 

A iisra de presença acusa o co-mpa,.. -.. 
recimento de 29 Srs. senadores. Ha ... 
vendo nUmel'{ legal. declaro aberta a 
sessão, Vai ser lida a ate.. 

O Sr, 29 Secretário procede .. 
leitura da. ata da sessão nnterior~ 

';:1; é sem c1eba.te, aprovada. 

" 
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,9 SR. NIESIDENTEI 
il'lâo hil. ."Pe<liente I>aro lei,,,,· •• 

I"f 'Sóbre R Mero requerimento Que vai 
1CIt-r lido pe:o Sr. 19 5ecrer~10. 

E' lido O seguInte, 

,Requerimento nY 11$, de 1.964 
. Nú,..q té-nnos do lU't. 212, leÜ'ft 1) do 
lRegimnct(J"'-ll!temo. requeiro t!'an~Cl'í'-:. 
;~ã'J nos Amus do 'sena.do da Mensa~ 
gem da A4~~ia.çãQ doo? I)ip\9lnad()s QA I 
€EscOla Supel'lor de G\lena. 

i Sala tiRs Soe::sQe.9., et;i .7 Qe ~brH ae 1 
.. 11964. .::..." Jejfe.rsolt de Aguiar,. . ') 

\, O 811, PRESlDEN'N::. 
,: ~';.tt:l l'<êCluerimento depen,je- de ! 

,! Sipoia-mento, • ( 

! _os. s';nho:'es SenadOtcs que o llPOi·i\..! 
~ r..,m tl~venw per~nul1ecer ;,~nt~{do~ ) 
IlI..pollsa) # • 

DIÁRIC DO CONGRES.!i>O N/!ICIONAL 
• :z __ A,,* __ 

''''=.- -
(Seção III Abrjl de 1964 

"".-_~:-<_"" __ ~_· ___ ~"W_~""-="_""",,,,,,,,--.',,,,,, 

eXPEDIENTE 
OEPARTAMENTO DE IMPR~$A NACIO:~AI.. 

CIRIlTCR GIfRAl 

ALBERTO De: BRlTOPt?REiRA 

, 
~mp_'tSôSCi fle! c:ficinu Cio Dtíp.(ITtpm,mic Ce {tT;):.-r,E-068 ·NI:l~h~HJ(\. 

\ 

.lo S S I 11. A T U /I A' S 
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Il'ronlover o desespeJ:'lO pela. fOiue. oa I Ce.S30 comunista nO B_"asil. pos:nbHl- C!.á l'cpre.s...'tiva. nã~ de UUi processo de I n'l meu di.-<;curso, a. primeh"a. vH:rn!. 
ol'gar0.za.d<ll'es da SUD1!í'NE; sã.:> ficha- tundo essa euforia em direção _ aliás v,oleut3.çào de ldél:ls. mas de wna po... d:-ssa in.s'!.lbordma~ão seria O 'p!-~ ... 
dcs cOmo cQ.!uunistal5 no D~pg.rta.men- maldita - da cubanização do País ilO litica de defesa bem orientada, q.ue n;O'l)te João aOulart. 
to de- Segurança l--H!cional. Ei.3 a =="')-I renunCiar. e renuncial' sempre, '10 St;,U não p(!_t'mu.is.~e, sobretlldo nas e.'icolas I ' 
vu" . ..il: me ex1biram &3 fOlOOÓpi::t9 pnnciplo de autoridade. V. Exa. aca- br~sHeiras, Q. corrupção da. mocitludc,. O Sr.. Amaury Sili.ia - pcnntte 
cunprovantes. A nunna !'c~1ta au~ ba de reve:iar um fato que reputo ÉS- felta, promovida pOr êsses líd&l'es jJe..r~ I V, R'{a. um aparte? . 
Inentúu. Denunciei o f~to fia triolma I tnrl'ecedor, __ -IV. Exa.,- ~?-en~~or oos yt>:"6OS. que, na ve-l'dade, têm tentada O SR.. ARCrEMIRO DE FIGUliI'I .. 
dó SelJ..3do. E a reaç:í.O !·ecl"Mdxeu. ma.~s honl'uaos, dos m~üs vlgll!mtes, mfellcltal' esta Páü'iB, em todós os I RImo - Com prazer. 
No Cavêrno do :::Ir Jânio Quadros o.::n~ I sustentou aqui o bom c:Jmbate. d€- instantes, principalmente nesta h(,l'a , 
ilLllCl lutando. E iu,Htnda p.Ó~.c,;'231'Í m.onst.rand-o categbrlc[!mente a, açá-o majs agudo: da \'ida nacional. OS!. Aln.«Uf1j Sil1,ttt - QUI',ro. 
quan-tla ingl'€&Ou no OOvell:o Ó j)O-u- subveniva da SUDENE, c. pOnto d.e ' . ap;,::,udu' a manélta 'VIgorosa como V. 
to.:..' João Gcu.art.. Mu.<J, ai jà a c9m. UT1l):: .. '3>J.onar o 5-r. Presldente da I},e- O $r, Ennco Rezende - ~,IUlto E.x:\.. cOhtestou o àpa.:-te do emine.ute 
panha llãQ tinh:l- ma.':,'! o caráDfr na-I publica, que o convocou- à. sua p-resen- bem. I Senador rrUl'iCO Rezende. HOje, nobre. 

'tural de quem d!J,:cuti3., D:J parla.urn-I ç8-, Con.s~dcrou unia ind.i.~njd3de os O SR. ARGEMIRO DE FIOVEI ... \ ~'Cnador A~geroiro de Figueiredo, m~U 
to e fO,l'Q dêle, um piano ú2 estL'uLu- métodos ad:>tados pela. SUDENE, mas REDO - Sr. pre.'Yidalte, a. oulpa mio l lHl-'i.tre e dlgl~O companheiro. de Bom
raGk'Ó eCCl"lõmica, TOlhal''''' um cará~rr não tOmou providência alguma porque cabe. portanto, exclusivaIDf:nte ao f:::r., ?ad a, é mUlto fácil prinél~alment.& 
p.:'s,5oa. Em Recife fi, SUD'ENZ ..;xd a. situação perdul'o·u. De modo que João Goulart. O prablema vem fie aql.!el~ que se eQnS1~er.arn vltorlQ~S, 
t3,ya, w gl'UpÓS comunjstas -e o meu defende,'ei sempre aQui (\. f,:;·rrnação 11~ mUlto tempo; velo do Govôl'no elo $:::. a.tl'JbUlf aO Sr, PresIdente da :..3epu .. 
entên-o ",'Lmb6li-co m'a f<,.it0 t'.S-..l·ep:1iO~ bera}, n ·fotmaçã,o rellgiooa e até n,:-e- Juscelino- KUbitl.chek. de OliveIra I' bl1CS,.~Ut. João Oou1al't.. }:lO:: d.CJ:O ou 
l::an'H'nte nàs ruas da cidade. A minha pug-nâncja extre-ma do ex Presidente continuou no Govêrno do SI' JillVÓ 0n:l~-aO, manob~·a.s que enseja,,:sem o 
p!'6pl'Üt vI'da co1'l'era pero:lgo. Oerta poao (iJu;ar:í ao CQlllUnU,mo ateu, ma.. Quadros a cuja atu:\.ção (\::.ij6~tmoli, atlv~s~,:~ eomuulSta. no :BraSIl. Tendo 
vez.! axnea.çaao de OfClliWS se saHa$e ter,alista e l'evolUl!iO~).:ário, Mas nâó ~qui, tC'lll9":'OtlOS e perplexoo, qua.ndo se i em V:f'l'a, que estive o.man.te 6ez, to'!' ... 
119 aetopC"l'ta. do Recite, ti- c(t!nmho poderei. já que V, E;-ta, está deselan~ liga~a à politica sangUInána de Cuba n).,e~l tos Os meSes à frente ~o ~Ul~ 'i_ 

Go me·ti Estado, tlve de receber- o aln- àD, com S:õiU d1.scur.::;o, compor uma e. onentava a poHtica externa do El'a- t~rltl do .TY?h.a1ho e ?revHienma ~o
'IHl,.1.'O de oentena.s de paraH.:ttno;-, que PágIn~ da .Ifl.stóru\., ninguém neste s11, ~ra justificar, através de tlm cral, VL1'el, mUlto em breve, à trfbu.n~. 
a~i OObl'ü'am o me-u desern,i)arque. 1.ra.s, p. ail! p.odérá negar qlJe o Go\-'êrno João I' pl"lnclpio .~alut.al', qu-al seja. o- da au- nO'v1'e senador, pOO'G presta. r U~PO.'
:na-D recuei, CC'lll a ajuCia. de Deus. Gou1al't, rn:>tInenLe de seis meses a tOdeterllliliação dos po-vOO', ao pol1t:ca men .. O que. ~nvOlv6':'á, pre,cisam~nt.~, \) 
.Pl'oss-egtll no Senado CQm o.~ meus e.;oo parte, foi o' que mais CI'íou tu.. bl'a,slleira na Vida extel"na, com a ap1í- e,xame co.nJunt-ural do PaIS, nooteB uJ .... 
.dt~!cUrsos. E já então dentons-trando ques de e~tímulo e de incentivo, pOl' cação d&sse principio, criado aliás tlm~:) dms me:ses, e p:wa &;.tual', nos 
(J. fraca.eso- da. SUPENE. Três anos d~ que não dizer, de impunidade e áe. pela. DemOCraCiA. americana-o • 'devICOs -iêl'mos, a poslção que a,g,<,u
VIgêhcla·· e pút1CO ou nada ela fI?,era falte. de yigi1á,nc.ü para com 06 a.gen~ Não el'a pos,stvel c{llnl':eender ap:l- miu. frente aI) Go,,~rno da RepúblIca.
par-l\ mlução do problelua eccnôm.!óo t.9S soviéticos da de.sQl'dem ex:te!'l1a. car-se a Cuba O princjpio da a.ut,od.eH o Dl'. Ja.!io. Ooula.rt, Mas é prec.êo· 
ioio no.nieste. 05 trabalhOs que apl'e- l'ünguém nuns do que êle abdIcou da té~m1nação d:>s povos, porquantv é um que, n~te ln.;;tante, n3-brc S~~atlo-r 
6entaV&, para lud;·bl'iQ!l· Q gotT.êrnú e a Sl..I€I- hiet'3J'qu.ia e da. sua. autol'i1.ade pnnclplo que, l1gitlmamente, [Ó pone Arr,c!lllro de FIgueiredo, nos dlrlJ-lmC& 
<ÔPi.llHio pública, nâo eram seus. Nâo f<l.zendo com (lUe o Pal.s alca~1Çab8e. ser a.plicndo quando o povo- tem llbE'r- àquelM~ que falam em n~me de ~nH, 
cmerg'iam dos seus técnicos, reCl1.ita.- n,Hl só as ~erC({n>as da domlnação- co... dade pa.ra elçgel' o.s SE'118 repres~ntan-, re'101~~çao demoorátíca, 1elta ele !'O.'l<l,-:-10 
~O.i, • (.'01111) era. notório, dos €!ea:ões lTIunl.sta, mll.e também, do caos eCO:lô- teso Nã,Q é -pos.::lvel aplicar a llen}llI- no, mao. em nome de DelW e p~ln 1'
lCteologwos da extrema esque-rda. Os mico. V. ~t\.,. réYelando o epl:J6dlo ma- naçâ.O fora do eistema. da demo~ berda.:l.i) - rooiu'lo que respfM,<1mU3, 
trnbalhos el"am. (lOS planos elaborados da Sr;DENE, estarréC-ê a N{lçáo. e co- cl'acia representativa., sob Uma ditadu- Dc'.lS ('lHe Ctnuunos e 11be1'dfUle que t);uc .. 
e e-xecu"a~ P}.~-.~. órgãos ~-Pe<:iaH:.m- lOURo na argum~nt,'\çãO dos. que flze~ ra.. -sOI,)::ctUdo. o pl'incípi~ de <tutrxl.~tel'~ r~mos - para dizer-lhes que seu o\;j.?" 
~o~ que- a Um.ao J!l pOJ.suia, quando ri rrun a revoluçJ.J democrática. mais Ullnaçao dos povos. tIVO n!h de~'erla. ser ô de lTI:ltar, per .. 
iSUD~N.E se msto'.lan\-., '~fndo que se I uma. tfn1cn c também a certeza de Dtrá V E?a m.eu eminente col .... n. seguir, invadir domiCí1Jo..~ e Jançar 1·11- .... 
Gl?oDI.a V~ COlho ob!"a da BUDEZ.tE era Uma ~b.'iolut,s. tre.nquilidade de cons- Sen-adór EuricO' Re~ende que o d' ',nica e terror em to!l.o o terrr~õrio r"J·
'l1,)U1:r-«ça-O de~:eal, pOlS tUdo _ cra só ciênc1i.~, pêla convicção de que. se (1 vêl'no do SI', Jo;';,O ('.rO~lart '~al ~; I c.onal. li: o que está ocorrí:.n.lo lyl 
e .s~ ~e~l1.zaçd,o d~q'..l('1E'8- órg8.os, -I mot/;mento íósse retardado, V. EXa. acentuou no Brasil ~ movü-n"'u' S (C- nome t1~ que, nopre Senl3d-or? .f,m 
l\t!'~l::tt:rl.!),.~a ,Ag1'icultura,.lio :,!'w!' lli'i..o.es,t~rja d~'pondo hOje, a9-ui, P'&.!1\j nlunj~,ta. V. E.xo,. '\18 na iJ.,jb;n~O um nome lb ódb concentrado, há m'J;.{\:\ 
fI.~'lCjJe.~t1,""llO,. ~HESF, no a~gul{) da a. HISto~la, é nem .em OQ..<"'8qU10 da sua homem am..ênLco _ leal ao· seu 'Pal-! fines. Na alma e no e.sp-ít;j:J, c: ~s 
~:pn~a(). enp.lgeUca; DNOCI:l, no que geuel'omd.ace, rea.flrmQndo a. su~' lC31- tido e ao SI;'U Chefe mas aut-énUco -I que de:;c:tan-d<l, que sen(;() de.u·.':-';()." 
~t:.-. r~pe~~() às ~bJ'aa contt ... ü- ó3.e!eivc.<: dadl" e a sua e.s!!ma ao CX .. Pl'eSldclltc, Cum a llbel'duCie daqueles que co!-)c-am llár.o.s. ês;,,.G Que compõ~r'l 3~i d:'f,." 
~ ~ .-cr' DNER. n-JS c-..!hUll1caçÔ(.\<; O SR, ARGl' .. MIRO DE FIGUr~~j acima dos homens e dos IP,"tldó<: c I fórç.::u; 1Q centro ts1vez .slD!'~ m n1\1 ( r 

x- ov ar os, elic. REOO _ Devo d~Clar:u q1!e me sillt::> mterhse.s- do seu .P'?<lS. • ., L"I rcspor.slb,~lldades nos aC:ln~l'c :l.1,oli:"5 

No a~e do combate, (ui chamado hon.rado com a m~cn'cnçao do eml- que o PalS Viveu, neSSe;s últlm'.)() :-eru. ... 
~O P'41aclo da Alvorada pelo Pl"e"'- Dente Senador Eurico Rezende,. cuja Sr, pre61dente, COnfa:OSQ a- V, E:xa. p:;~<;.. . 
d"'nt GC' t. C .... inteligência e superiol'iclade de e.':>Pí_11 que, na verdade, n, Govê!'no (lo pre-j ~ ,. ~ -
6Únt~ erí1U~al~uta o~r:~~t1~uq:e o emas: rito todo_~ nós ad.'-Uira.mos nesta. Cfl~O. si-dente JOão Góula,:,t as at,!Vij'lde" O sn. ARGEMIRq D~ l' ~un61-
pl'lnhfl-v C f Poderia simpl~tnente dizEi~' G Sua oomun.istas recJ.'ud.u;c';r~m, Verá V. ~"~O _. A~,~l!de~o a i~terve.:1';-.-o, h? 'l~ 
d ~ I a, (in. esso qll€ ,~nti arrepEJ':' Excelênc.ia que esrcu dando um ae~ I Exa. como interpreto o íenômeno, 110 .:? ~<1 do cnuneul-e S ... uadot AhlJ,ü, y 

C ttlnor, pelO CGn13tranf>'lmen:u que ! .. J 
me caus-at:u negar 11;0 chefe o a.pêlo poimento pessoal e c:Jm alguma cmo~ deootrer do meu d1SCUISO que POJ.~~lill;::· v.a. 
~e cessar a. ,batalha. pa\'~-amentf\.r _ ção. P?rque. na vel'dade. estou me re- desen.volver ?lais e melhor, dlzendo O Sr, Eur:.co Rezende - P",::ni:c 

~o~aà.Ol". filMe-me êle, tenho .~/do fermaQ a um, homem 3Ú qual me que esse fOI um fenômeno na.tlll'al. V, Ex:J. o'!lro aparte? 
:pr..sM<mado ?eloo amigo:'), pelas 31nd-1 .. prendem, amda hoje, C;t amizade e 0I V. Exa. sabe que Q,<j Govêrnos antl"~1 r' r'. ,." 

entoa ,e .pe;a !mpre.n.sa, para fa'zet' um dever da. solidari.edade, riOres sUl'gt:-am das lutas párLidâl'.a.s .. O SU. A.RuE1vURO D~" Flv.t.. .... t-
Pl'o-llU11c,'lcment<o sôbre ... ~,U"E'~ e ......... Tel'€\ll1os de confe.s't'Z>y 1lu-e O Vic"'~ amo - Com todo o praz" •. 
Xl'" "" - JJ n.c.. Podene ainda dIzer a S. l!<<\.a, que P es'dent d R' bl' • S J : S . /tO,. qUl.5 faz.ê~lo. TJot _ at:eJlcáo 00 6-0- agua:rdasse D contjnuidade do meu ,r 1 I' e ,. a" (.pu .ca! r. ~ao O r. E"1lnro Rezen.de -. V, E:;;:a. 
MO., ~!~, Q.ue:l:1a OlWl-lo". Del .. lhoe dIscurso _ pu..stes a concluir-s0 a,Hás Ü<>uIa.t, [lo. fô .. ça. da renuncia do Se ... !:~t.abp,J,;ceu como cbjetlV"O pJ'Jnc~pal de 
as rlU~Qes tôda.s de minha. atIt.ude e __ onde es,Gu dúvida de ~ Exa' sé"rá nhor Jânio Quadrós. assomou à prr= ';t>u dl:SClllSO a con~ribuiçãQ de daô(ls 
ao 'Ul"minar OUVI dêle estaos palavra..,- a. m~u ver beIll e$Clarcc:d~ . tilüêncl:.\ da Republ!ca ele1to que tau;. .. re1ÚS para 9.. História e vê V, Exa. 
(.'OtI.fottaQOl'a9, ",Ma!!.. i.S.%- fi uma. m- • . bém [óra pelo povo, O fato ~1gn'tnca que a pe.squi~(l já v~i" co!o~ando. na. 
dignidad.e. Contmue na ,sua, luta" Não me recU6() aO debate, 5=. PJ-e- que S. Exa., f::>í um lider que cmer- linha. de fat.âres para. o CXi!me ~u 
.Em outra. fase, c por inúmeras 'fê""'!?' Sidenté, re~tJonderei ao emiUente Se .. giu !'ias mass.as, que teve n sua .tN- a.tual pej'f( ~o, c1udos m~l'càdos ~om 
aqUi d~t,a. tribuna, OOn"l.l:r-d.ti, com tô~ ll~dor etlrlCO ft.ez;nrt~1II. no tocante ~o Ola~ao ~na.s massas pV~ ... Ula:'es. "I\:rcu gl'ande lntensidàde. Ainda há p::uco. 
<Ias as fórça3. a pOlitica externa do ploblell16- do c~n;"um ... mo no Bras.I. em!neI,li.e colega, V. E ..... a. á int!l1 .. () eminente St,\11.ador A!1lau:-y Silva 
liM.1:Il. CCtllbnti a inf-cia.tt"-v. Que- se se V, Exo.. vetlflC<:lr 08 Ana13 db<;ta ge-hte e cult.o, há-de con::.pl'eende; p~r_ clMSlfloou o -)eriodo de 10 meses que 
Vúilia tomnndio. desde o aOl''(~l'llo do Caso, hã.-de encoiltrar dtscu~ V€!- tanto Que Um h?I~1em cuja atlv!dade S .. Exa. PSS5ÔU no Ministério do Tra .. 
Sr. iJânJo Quadros. !lO sentido de dar el1lent~'i, pOr _num _ pronuncll\dos, p(>" pOlitica. Cu pr.set!glo poliUC!? enli~;.gls- halho, como <Iez tormentosos meses, 
a.p-~~~ ,ao GovêrllO dft:HÓl'fal é san.- c11n~ a a.tenç~o para êsses f~nômf'nos ~e d~s _ DlGs':iás e do p.ovo, nao êsta elU lo'ale dizer, haviu, pzlo mello,s no 1\.1:1-
gUi2lár~o de Cu.b~, sOb o pl't't"'xto d" da cotnuulzaçao do Brasll... condlçoes de selecl:lnal' os grupos que 1St":ll do T"'b lh 
se l'l'.speittu' e "'Ué \ '.. compõem assa em cor f l'ID <1'1'\ '1 ~. o .<-l a o. uma. túnnent~ 

• ll.y ar () prlnclpl-o da O sr, EW1CO Rezende _ Dou o mt"u as m ,s, } o .. ,":1: no Gl)lo'êrno do Sr. João Onu~árt. 
auto detmntnaçào (los pcn'os, tt:Stemunho c.om 5Ua$ l.nc.tll)<\ções, N:.\O pOderia Goro todo {} resp ,[to t-' 1 ~ 
, O . • realmente fazer seleçÕeA Se V E:K3. <. ao pl,,:c:,lOna hIDO 
ermf~' Eunco Rezende _ V. Exa O SR. aH.GEMIRO DE FIOU"!!.:'! .. 'Como êle, hOUVl'6iC conqm~taáo 'seu U~. Senador Amaury Slh.:a, ql1ero di .. 

P t um aparte? R:Bl.>O _ .,. em pleno Govê:no CIO prestigIo através das massas po!)ulaN ze que ~õy me jUlga vÜOl:iO-<:O, por ... 
O S fi S IIn K bl' h d I i ,>;... A que a vitt)ll\l fOI n. do BrasH da De .... 

;'1., ARG.E1v.IffiO DE FIGtfEI.- r, Ju.sce o u .<.Se ek. e O.ve - res, tl..-.v póueria. agir de ,ou~ra for .. mccracia e da Llb d d ' ui 
GlEOQ - Pois não, 1'a .. mil. Db:-~se-ã. que, na's, últim.a..q no: as Senado do. ROpÚbUc:l' e

a 
1:' n:~").ln~~ 

O Sr. EuriCo Rezende .... O S1". burla0 Re.:eJU!e _ Em depo1- dQ .seu Govê~n.o, surg'h a~ 11.3 n~ver.. glorl~n. prüvíncia. .!allixa.oa sempre 
Bando ~ nuo!ml'to da l1o,;a ~~~;t/~; mentos re:teratlos. Jt ju.stiça que faço :é~~;~05 d~s 1)~~~rlSle~~ne~~~, ti~;::~:;e: [.;)i·tnu!ei crítICas ao Goyêrno. Não. 
intr.l'nnC10l1al. quero, 00"1i1 a penm.ssão a V. Exa... ventura 'de pcnttrar e~ ~eLJ gaoln"te ~~:l~r:eIl?-en.1:-e, não aderi à !evOhtt;áo-' 
~:rXlli~" ~~ o :seguJntc: também O SR. AROa'M1RO DE FIGUE! .. de tMbalho, Jâ &el'la.. !Seo uma fOrça que ~~á;~~~Quj;~~~s: ~e;~~elt tanto 

a opJ aO de V. Exa" e ele R.$!)0 _ , .• porquanto eu via, Sr, superIor, um sentImento superior Que cara.va C1Y. nnúto ~'. eS$.<I, c?-"," 
mUlta gente ~~te Pala, no sentIdo de Presidente. COlllO patriota que hão todo homem de bem tem o dever dE' lI"ilêncí1) dâ.s' 'Jari pessll~lsnlO aquele 
que o Sr. Joao O-oulftt't não é comu- poderla. dar certo essa demool'acla' re':ipelt:.\lt' porque todo homem digno e 1 g sfosas FÔlt;as Armadas 
níBt-9:, quer pela sua formação rel,glo- uma democraCia. .sem defesa. sem re~ m~mo ;ntendendo a derrota .mtnen~ r.~;~m d': ~f~~~t niisn~l;~tU1da> a pre .. 
se,. Quer mesr:1o pelos Seus vultosos Ul- -ffistêneia, uma democracia .s9lll ínst1n_ te, não irm e.xelulr dos seus quadros ~fcio de 13 d~ tl;ro~ ~1 ares.j no co .. 
t91'êSS(>S eoonO,-"HêI)S. Mas uma \-·erda .. to de conservação. Sentia ô tenõme-I aquêles que o aOOIaram e o a.Judal'IUn ~oc1os n6s nã· li a.r"t i ~[, POlS, p:!.fa,. 
2e é irl'ecu~ávcl: njnguém nUus neste no desde o Govê!:'no do Sr. Juscelino embortt com intenções Sttbrept~daS ~\lrp"ê<;a. cfv,~~ W {:~ff 0, m(1.s urnQ. 
t'lats. &.traves de Ult1 a.:;f'.-fsSOramento Kubjt.5Chek de Oliveir4, E ai estão OSI com o propósito de I1fl hora opó(hma \n '''>"i' 'fOi c6'lo,a.d p'J lJ ... C-:l, porque o 
ierustrs.do, criou con~çõe:'i tão propj- Anais para prová-lO. DeClnrava que dlflculttal' 8. eção d~ Pre(,1dente da Re': '~n;o1 no cam 1:0 ;; tUO seu I..'utno cel'k)~ 
'~DS pAra., df..sCllVo.h'lD1cnto do pro-I havia necessidacie. Urt.D de uma ""lOlénwlPt.i.b~h:a. ]i; COmo V. Exa. "ai ouvü·t tr.rnnc:onal. lo loerno, C<J1UO nQ ln 



(Seção 11) 
'.' 

. 0.31'. lIrem de Sá - ~etllite o nO-lo-sr. Eurico ReE."["l1de - D~~:::e que tJrcre. ):)0:5 (, m2U tempo. está termi-/n. to!e:'ância com a liberdadE! de jdéías . 
.,re cr<:Ó-Q:' Ulu apart.e? . a vitótlü lQi do B,'as'! democráücD. e naYJtio. - E:'a, o Go-vêrno vivendo em funçào de 

• ,S t\RGIUMIRO' DE FIGUEI- - mua. das caracte,rls~:~a5 que cercam O sr. Amt/ury Silva ~ Só d23CJa-1 uma liderança. àute:J.t.·c, a. Uma jjde-
f O ORo F' 1-0 2&;3 vitória como s:gnifics.tiv.a .P'U3 :-;;1, nobre Seua'::or A:'gffiÜl'O de J:<"'i.- :'ança d.e ma~.sa" onde n&o i: po~ivel 
~ED - Or.s 1, a • . todo;;, nós, in:tst~n~Rl'delüe. ~:r::.d0'~e:n- :6ueireci.o, pór um ~'~pz_ro á g2neraliza- selec!on';ll' CO).!l s.egll:~anç~, o pe~H;a-

t' ó Sr, Alem de ~'á - SOu f?rç,ado (i jente de oondeiras parLdá;;.1s, e ~ o ç~,o tios {;()I1C~l,(JS e;l)judos, üinria há I Uló."U,O ~e ~ m}~maç(l.o 00'>, €',"l.lJ?J.S. 
',apartear V. Exa; em referencul ~o plEno funcionam.3nto d~o Congre-sO )OUCO, p".Q no.:,.,'€! .sena~or EürlcO ~e~ ?_z:.de nRO e D{)~sr::el faz.er tl~SCl'lmmf, .. 
! •. parte do nobre Se~dor .Amaury: 511- KaÓa!lal que permite a \'. E.-..:a, ~t&!' .:errti::, te qi.le r;:'::';'o: noS fomos vlto-, ~~~~~nem expmgO",\FaltOU",!he.o ?~n~ 

I
lY~' .que à~ejo ~co:ma-l' de' QuuJ.l~uer 'depo11do para a' HJ:;tóda . .'~s ~o!"ças '·;D.'iO.5 ,com a r~vo1uç«o d2?e!lcade~da I' gr:-o"f:J~ a e~"r~t\~'a5a~ . JundlCa 

,
~UVi~. Nao d~eJ.arla fa~-lo, p,oLQue Armadas fizeram és::::e mOvlll1En,o .em fl,O PalS. Eu nlto me con~ldel'O \"ltO- dn.: ~~~Olma~ d~ B:ls,_' .:'2'" terhlOs ~m 
~respelto imensamente a atItude de V. b"'nef(do do Congl'esc.o N'JcfQ!l~~, .sp ::~OSO. qu" eIe entendeu CO:O,-8. a quescao. 
~'. e a. dos ,demais ~:t;la<lcres .do é,- d~'~ instltuições d~mc{;rát:ca,:. ~or O Sr. lFurrco Eezenâe - Modéstiá ( ·0 Sr . .irfe,!~ de Sá - COm Os quai~ 

,Fartido TlabalbJsta. B.rasJJ~lro. ASSJ~, .5S0 dIgO que todo!> ncs f<:lln::.", v .. tollO- de V, Ex').. ' V. Exa. n80 concordava. 

~ 
JI'!.inha, 1.n~enção era OUV1 ... 1o. em .';.1- ~OS, e poderia diz!::r, t:ntã.o, n\ll\\ s'm- O S1'. Am.~1!rp StIta - Quero cop.-l 

; ênCIO, respeltando o pronunCla~cntO tido ,de síntBse, que ntono~o fOl ape- feSSal'-Ule o·e.f{)taoo, com _n1tu!a \ O SR. AltGEM:IRO. ~-g" FIGUE!
;ea.l e corajoso que V. Exa. e5La fo..- nas o Brasil. hou!u. Caindo o çiO\'érno d~ Sr. ?oa~ REDO - El\ mesmo dlVe.:.gl. em, pO~l

sendo. Mas deVo declarar ao Senador O SR. ARGEMmO DE FIOUEI~ Gou{al't, cai com ele e ~om ele fm até tos substane.:.0\s do, seu tDtendlmen-

!~ury Silvo:) qUe eu não aeusO o Sr. RE.OO _ De qualquer modo. Bc Pl'e- afim •. :evan:~o-o à. Cap1tal de seu-Es~ ~, e o fiz desta. t.nblL'1a. ~ul1ca_ pO~ 
IJoão Goulart de favorecer a conn;ni~ ~i<i·e.nte fica como a ta~uig:afja na- tado, Pôrto A!egre. Não me considero rem, chamou-m~ para sugenr:me um~~ 

Iliia,çã-O do Bra'si1. agora; eu disse 15$0 I t,uralm~nte regi.str'ou - a. declaração, YÍ.torioso como também não deve estar muda~ça. ~e atItude. ~em tao J.lOueo 
,quando êle era poderow. Foj o que embo,' ra já. num outro sentido que já vitoriow o me'.1 Partí<1o, porque O! desme.ecl d('! ,.sua conf:a.n~a nos qua,_ 
\fez a Bancada do. Ptlrtidl) Libert~dor. não é aquêle como interpretei a decM- PTB, como part.ldo do GQvêr.no, que- )'".iroo do Pal't!doQ. 
da qual faço p~rte. I ração do nobre senador EurJco Ft~- ria. real~ente o p"~o.gresso socIal; qJ.e~ l' . . 

I' O SI'. Aloysto. de CQ!,valho - Em z:ende, de que não se co:,úderaya VI- ria que 03 _ttabaIha<?or~,s, levando s~a~. Aind,l.. ag{)1'a. há }}OUC<J5 d:as. T.(~ 
.relação ao comiclo. do dia 13. eu tam~ "od-om. re:vinQlcaçoes 8.03 .smdlcatos. e àS pia .. Convençã<l. rec0l11el1dav~ () meu nome 
bém o acns.ei de chefe da subversão. ' D""va conclllir o pe.n~mento qUe ia (',as púbt)Cas, fõ:ssem atendidos dentr() como um do,s .vice~Pres~dente8 d.a C,J ... 

~1l10 Era~J1> e era êle ainda todo "pode- Jmitindo: realmente, SI'. presidente, d,a Ol,',ê~ID' e do r.e~peito ao regime .~e"lmissão Executiva do~ PT:S nacu~~~.l. 
roso.· " Srs. senactor-e5:, estou c~rb de que :nocxatlco, p,or lSL~ não posso ~el .... ar Fa.ltou-lhe o Congre.-:so, con:o CJ.lsse. 

H O Sr. Me-m .de Sá - Al!i.n.~, "y. Exa, ês.sa l'evOlução não se p~'oce"soll em :;Jass:Rt' sem e3tes lepa!:OS as ,,,,:flflJla- e ele recorreu ao povo. f?uer19, traJ?S'" 
amigo do Pl'êsl<iente da Repuo:1ca, ~e3,1 nO!Uê de qU':llquer Partido. Nós. dO ÇÕê.'i do ""'l1o·o.e s~nad\)r ~nco ~{-e_ f'::H1n~r.Oo taS{) numa ma,~·nrest3.ção pie ... 

·trab~lhist~, ~elll fawr aCl.!-2açao dlf":- '':lal'tido. Trabalhifül Brasileiro, não :q.os zende.' ~.!I.ssim c_omq ~eseJo expl1car blsr!'ta~'la e faze; cJ;le,gaJ:'i ao ,.p..arla~ 
,~ n:tO den;.ou de verberar ve~m~nt€- ju1Q:smos debaixo; caiI11:Js, realmentE', brevem~nte, porque sel que o temp~ menta:' o ~lamo. rel~,x;d.ca!óll() ~a=, 
ruente o p'.'oces':':o subversivo que se "'orque p,"rdelno~ a d~reção d~ um ho~ de V E.-..;:~ se esgota, que, quandQ me.2~'3.s. cer~o? Erraco. Na~. o !iel. 
iJ)l'o:::essav.:l nO l3Jas]l. ~em que~ assumig, até pouco tempc;, a aludí 'a' dez torm:mtos0"i meses ... qui' Sr. Pl'esí-d~~te, Imagi}1?: p(Jr~m. ~~le 

t O sr. Eurico Resende - MuHo b~lUt Suprema Magist:'atura do país,' sign:f:car. n.· o que o ()-.6vérno eS1-8va e.ss:l, c:.bces,-,ao de~o<:ra~.ca dfO. a .. ,~ta 
r o Sr. lIfent de Sá, - De modo Q,ue Mas a revoluç8o náo se p<)de ter em tOl"'l1enta mas que Q torm;~ta perdlça{). O pen_a~en;{) . e ~tLlm~~ 
1tI.6s acu::!>,r. ... o'S () Pl'eslde~te qu.ando e~e p!'Q:;.essado pOr. in~,pi!'ação .de nenhm:n part.ilia ~ dos ím;Jenit~nt~s advet'~~:'.cs !~r. "nda",s r1.la~a o ~,~~~'1CI~~e gr~fPoS 
~Ia podelo:::o; a.gora. estamos em S1- Pa"tido nnlítlco de nenl1uma orgam- do Gove!no qlte H-G.l11VCS de OU'iUen1 I ;dont,,; --: pop r, t ~'O' E o n,'nol"';'~ Jên' E . t . o:) 10j vv, d d - d 5 l? 'de V~ d . ·ooloO"lcOS e OS a rh 1 , a • ,,-"I 

~r,' S.1O~ mabIStrO~'eradaCdOlSSa'qu'<t quãe ', . .., e zação parti~ária. Se eIa., lU.' ,:er ;: e, os r,ecl:unos.: (), dr . rl~SII·tan~;~ uae oo'tnun1sta, atiuente. vrgQ.I'P6D.. audaz~ 
... ,soe", e ar 1 a!l. e, ... S o «- õe tivesse m.spil'ado em S€!1t.lmenws Re1?'ub lca a\rB.ves e -'>O,".C . .ço......, ,q, alçou o colo aumentando as desC'Jr..
,taIS, €m todo ~OV1mento s~bver~\;, polWco-pl.l1tidár~.~, '81', pre:;.;.dente, eu faZla ao c()n~:·es~.o Nac.lOn~l .. SObl.~ na.ncas e lq}râlundando as .tncompa:"-: 
<1:evlam ,le~bral se do que .... {!O~~~2':.- não sei o que dlr!3.mO$ nós, da g(;!'~- l'efortn,a? estrudra,s", e, lnst.tuclon:tb t.ibil~dades.' Se lhouve::&e, de~su. gente 

".13. ao Era.sll c, a- todos nós, 1l}-clU131'l1:: a r;ã() presente nem o qu= poderian~ ~ll-. nec.e.5381Ja.5 l'l~ el>"rf~lçoamento,.,.,.,~O miriol"itária um golpe vitoriosO peia. 
,'V. EXa., Se yve~e -preValecl-do o que zsr os pósteros, das n03.sfls. tradlçoes reglp1e, ~e delx~vam fl,c~r na J!l.e< .... Ja con uista. do poder> CDu]art, sr, Pre
<est<1;Ya. planz]2.?,o e Já, em J?"lt;.ml, exc- de patriotismo, das altas fi~pln~s de e s~ 5A~lam aPD.t: l'e:par_o.--. e argü,lT de! rid:hte. seria o l>rimeiro 6- ser traga
cuça:;) ~o .B:,a~ll, sob a presIdenclR do Tamandaré, Caxias e o:ltro.s Que (m- ten?enClo~as. ~s I?tençoes hones.·as e do na; e.clooão do processo subversivO. 
Sr. Joao GO.U,';!l't. , cher.am de gló~'ia o non1e de n?~s.';)S j sadIas do SI, Joao Gonlart. . Porque êle nunca foI. COU1Ulusta. Hoje 
. O~, Eunc?:!!ezende - Mu:.to b2nl. FÔ~·Ça.s Al'n:ad::'S, Não sei o ~U~ d!FlR~n O 81'.' !I1em, de Sá _ V. EX~ está tudo é fato con.sumndo. "E pos!O jurar 

O ... R, AR" .. T....:.1~IRO DE FIGDEI· se os atuaiS detento'e:; de.s~fls forças. 'ltingL.'1do o o!.'a<iOl', tambélll. a esta casa. e à nação que o ex-Pre-
1REDO - 8é'. presIdente,. agt'ade~o por tradiciou.:üs, que tanto honr~yn a 10- , . _ sidente jamais a~eit3.ria retornar <lO 
igual os ap!\i'tes com que Ule. honra- :los nós e qUe serJ~m de esmnülo ao O SR. ARGEMIRO DE :FIG-UEJ posto pelOS caminhos da violência, 
l1am o?, n~\Jre& Sen'd.dol'~ EUrl~? Re- .Q3.triotismo 'de nosSOs filhos .. , R~O - Agradeço ,~ aparte d.e me,u cel'1'amando o sangue de irmãos· "lI! 
~ende: P>l,l !:~~un,d,a ve, Z, o emmente I O Sr, Eurico Re,tende - Muiro bem~. em'.n~ntoe. companr:e',lo, que lll~glO enlutalldo a f~mília brasileira. Dirã.o 
SennC.or Mem ae Sa. uma das grandes O . SR, .t\RGEMIRO DE FIOlJE!~ o meu dIscursO, Na-o o comentareI - ° me::n1o' ()s. que lhe cmlhecem a sen
tigUl13S dl>te Pais. p.ela sua intelig5h-· RE:DO _ ". se estas fôrç;Js _ repito permita. S. EX~ - porquel como é no- sibilidade humana e crl,stã. . 
()ia, p21a sua cultura, pattíctismo e _ -inspiradas p:;l' eenUmemos sup.erio:.. tório,. meu, tempo está,-.se esgotando, 
espfrito pública", re6 em Í1on:~ da Pátria, fÔ3sem ouvir Sr. !,:re~ndente. ,,:oltando ao to! do Vou oo...'"J;Clllh·, Sr, l)j'psidente, de 

O Sr. l1lem de Sá _ 1v!uíto lI'ato r'La~S t.arde. enquanto não 'nml.nar o meu 5l1scurso. anallsava eU ~ mmha clJonsciênda tranqüila. - depois de ha'-' .0 ex:::e.~tO rle V. Exa. pl'oce~o revolucior;-:io, al,'Oz de quo.Ji.. atuaçao nest.:: Casa, Quando ainda. ~s: ver cumprido, n~ta hOl ... ·l. hjstóric.'l., 
O SR, ARGEAfIRQ DE FIGUEI- qlJ.er facção partidária. do Partido tava ,no Governo. o ~1:' Joá()· GOulart., um dever sag-:ado. O <1e\'el' de t'on

:REnO _ .. ' e o. meu grande com- Trab".hist. BI'asile,'ro, da unr ..... De~ fefetla.~me ao .pnnClp10 de aut<Jd .. et.(!r~ trapor a verdade (t caudal das »»r-
v d . xõe-s humanas. Sem os l'essábtos d81 

pa·nh.::.-il'O d.? derrota,- companheiro le:ll, mcc~tica Nacional. do Partido -Social minaçao os; pOYO&. ,derrota, t.enho o pensamento voltado 
tUjo e;SVÍl'Ho t.a.mbém conheço - e t<J- D!'lTIúcrático ou de outro qualquel' 61'- Pro~s:go, Sr, Prcs:dente: 'para a Pâ.tria. E estou certo de que 
dos nas conhec(>D10S - de homem .P'3_ gão politico do l?ais. ..... .- . as nOSsas Gloriosas Fôrças Armadas, 
trlota, hanlem que coloca 03 interês- Estamos certQS, Sl'. presidente, de (Le) pe-la evidente e tradicional desamblç§t> 
Bes índividu.a.~, os interê.sses pes~oai,s q\le a revolução, - certa oll errada., Cómo se sabe, a' bandeira Cubana e pa.triotismo C]Ut têm caracterizado 
~ ate m int.erêsses partídá:rics abaixo não importa e nem tenho aUtoridade estava tl'emulando nas .oonspí;raç6es as sUas marcant.es arrancadas hj.stórJ;:... 
dos altos interê::::ses da Nação. j).3.ra qualificá-la nest-e lnstante, ou comunistas, Até no campo ela. ~e has- eas, abrir:ão os eanUnhos da; reccm.s-

O Sr. Amaury Silva - Obrigaóo G jUlgá-la, porque obra., ~~a natureza t.ea.va. como simbo:o de reivindicações f:rução nacional, sob o pálio da lei e 
v. EXa, 36 no futuro. após o ato e a. a.tllação proletárias. Motívos &.pe<:iaÍ5 que não da, demoeracla.~ como o prestigIo di. 

O SR. ARGEl\1IRO DE FIGUEl~ ~os respon.sáve~ por ~o.vimentOs dessa poderei revelar, leY8ram~nle a ouvir, autoridad~ e· o impériQ das institui ... 
REDO _ O nobre Senador Eurico ",ra,vi-dade na. Vlde. poll~lCa do pa.fs, só sem tardança, a. palavra da' Chefe. çôe.s democráticas. '~ 
Rezende acaba de decIarat-nús o que maIS ,tar<;ie pode t~do, ~so seI' julga,do Era decisil'O a momentO'. Eu teria, de Era. o que tinha a dizer. (Mufti> 
já sabíamos' o que a No.ção inteira com Justiça ~ela Hlst"Ül'la -:- •. , ~ de:'t:ar o meu partido e despedir-me bem. Muito bem. Palmas. O orador " 
eabe -. Que 'êle n10 está vitorioso com o sr;. E~TtCO Rezemt~.- 1?erdao, a para sempl~ do seu COndutor se ou- cumprimentado.) 
.. reroIuçéo, a.pul'ac~o das l'esp<)~sabl1~da.d~s é ago~ ,'l.5Se dêle um gesto oU uma t>ala"ra 

Realm-:nte. Sr. Presldente, hão e-ra :a;á o Juljgamento aa HIStorla' é que de apOio no comuni.smo cubano. E o ,O SR. PRESIDENTE;: 
1l0ssÍvr.1 ouvir de S, Exa, de-claração "e depo s. qlu" ouvi? Depois de rápida dis.<;el'ta· De @.cÕl'dO com o Art. 163. ~ 21' d.o 
diferente, nesta Casa. Sol est.3, rcvO- O SR, AR,GE.i\URO· DE FlGUEI- çãO sóbre ft. poHtica externa, conchliu: Regimento In"Le1'no, tem a palavra t 
lução (}.ue depôs um presidente da Re- t=tEDO _ Nobre .6enádor Eurico R,e- "Pt"ossiga nos seus discursos.:O Dl.'. nobre Senador Josa:phat Marinho .. 
!pública, vlo:t:lu uma ConstituiçãO, vio_ ?,ende, não estou a par do que.se ~tá Getúlio fundou o I> .. '1' . .B. eXlIta
lent!:u liberdades .. , lJToce'ssando J)()f iH. Não sei COh1Q se mEnt.e para evitar Que as mru:.sas so-

O SJ"-.. EtJ.rico RezendC _ Pel'dâo. processam ê.sses lnGvjnH'nío,-;' nO$ 8(:- fredol't-ts, nos seus an.seiOS reh'indica-
Excelência, eU não di~e isso! . tora diretivos da. revoJILJcãb b::r.asHeira, tóríos. se incHnasse2n })a,ra. ri CDmu~ 

V ~., á ' nismo. Nós não SOlllOO comuni.5taG". r. O SR, ARGEMm.o PE F'IGUEr- ma.!'. . l!.oJI,a. e.st natma1mer.te mais O sr. Jose ENrtirio _ Muito hem. 
REDO _ Ou ..... i V. Exa. declarar qUe' a. par do que eu, pojs, conforme r.,.caba 'O Sr, A.maary Sih'a - Muito bem. 

de declarar. as punições serã.o agora. 
não se considera,'a vitorioso. "'ue 1 h ->. O ~R. AR,G~'=O D~' FIGuv.I-~ e p.~ ven 8tH e qUe '·e.l ..... ~am agora, '" .l!.l"V.l..l..{\; 1:> .1.' 

O S:-. Ett.rico Rezende _ V, EX3;,' ::lU que venham amanhã oU depois, REDO --: E depois, quan-do ma-iIi. ~ 
~uviu bem, DUlS interpretou mal, en- mas que venh,am dnetro do espírito de- esquerdistas exaltaY€lDl a figura. do 

, tão. $t'r,e.nidade, ae jUstiça, de correção e Ditador cuba....'tJ.o, éle, o" p.,residente 
~ . de dignidade, porque outra coisa esta GoUlart. ainda l1le mandava, pelo Se-
~ O SR. ARGEMIRO bll: FIGUE!I.; Nação .sGirid8. não 'pode e;sperar das nadOl' Barros <1e CarvaIho. a Ire<:O
l{iE1:'O - Aguardo nôvo o.;;al'te de V. glono38..s Fôrças Armada.'5 dO Brasíl. menàa<'áo paro que não ces...t:.ru5S1ê (.10; 

~!!xn. escI<l,recendo a. expressão que (Muito bem!) discul's\IS'. 
:S1'!:cll no 3Da:rte- com que me honrou. O Sr. '-"ury S,'lva _ ~er-"- V. . . 
1 "ijec' a d 1 ão . 41"..... ~ UU~ Na o..)m~çáo da seu Govêmo ha-
r·w; \~nn~d Que .~evo uÇ

Foi 
n~ °q~:-e Exa. um ape.rte? via, .~em dúvida, homens de :muitos 

\_ . : o VI • esC, ~o 1.0 O SR. ARGEMrRO DE FJGUEI- mat,ize.,. ídrológiooo. L. .... ",o €-sprinzil1 
~!11. OU"\'l. - R.E:DO - Só pf"t;o ao V. Exti. que t;.t'ja bem a .sua CQIlce-IX;:ão d(omocrA.i.ka: e 

. ' 

o SR. JOSAPHAT MAlUNHO; 

(Sem revisão do orador) _ Q. 
President.e, &te é o .fn~~illte dos de: 
"poimentos mais (lU m~o!', importan ... 
tes sób-re Os Últi.r:tl:OS Qcontecl.me:nt,~ 
suas ca.usas ptóxunas ou remotas I! 
P~l.? ~~enos, suas pl'imeirM canse; 
QU('J)CJn;<"J. ~ 'J 

~jnd~ agora ouvimos o l'a:10..<;o de.. 
p<nmen.to do nobre ~nadol ATgemt ... 
ro de Fi,gueiredo. Todos êlSSeg El-enten ... 
t.o~ devem consr.a'r dos Anais do 
Cangl'€5:w. como dado-:;.. para a 1nrer ... 
~r-etaçã.o e elucidaça.o de nO$!l bUI ... 
t6rla, -'l' 
, 'Thnhe tl-m mãos. também '0 tn.w.r, 
.. 1e9i' da 4!1't4> q~ ••• x-Pr.et • 
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lãnio' Quádros dirigIu a.o Sr. Gene~ 
:-31 de Exército Humberto ca.s~elo 
Bramoo. E' um documento que, sem 
iúvida. provocará controvérsias; c'}· 
e muitos divergirão. EU meSmo não 
} aceito na integridade de seus têl'~ 
nos e de seus conceitos. ainda. que D 

l-prove em grande parte. ligo. po
em do ex-Presidente Jânio (~:Ja
lro~ seu auxil'ar no Govêrnc> e ten
lo em vista a- importância do do
umento quero lê 10 para que conCit.e 
\o~, Ana13 da Casa. . 

Dema:s. dirigindc-se êle a Um ch~·· 
e do Exêt'cito e no momento em que 
e encontra no. planície, destituído de 
~dêres, não seria razoável que parZ4 
,qui vie',se analisar o doc~mento. pa
'3 fo;:a!izar algumas dlverget\c\aS. 
uando encerrEll muita verdade e apl'e
'iações exat.as. Que adoto. 

O Que pretendo, neste instante, _ é 
H-lhe o testemunho do meu ~p"e-
0, lendo à Ca.sa, para que conste, dI" 
eus Ann.i~, o teor da carta., que e o 
eguinte: 

lê: 
A 
Súa Excelência, o 

General de .Exército 
. Humberto Castelo Branco 

·~xcelêl1cia . 
Eclodiu, há di-as, no país, - e 

Vo.ssa E:xcelê·ncia é um dos che
fe::. COm alta esta'tura'·l-.Ol'al. -
movimento reVOhlcionarlo com o 
propóSito decla.1ado de manter as 
liberdades detuocráti"c'as. e a. or
dem constitucional, que estarIam 
ameaçadas pele. Govêrno, e pelos 
S!("I"emes da f,ubversão. Ec1odn1., t3 
v~nceu. Ao longo de m~nha ":lda 
pública., sempre aborrecl as dlta
cuas d equalqUer modêlo, Nu~ca 
a elas me acomodei, e delas Ja
m.ais l~~hi posições. Tudo. ~ue 
sign:fiquei e significo :ta pollt~ca 
VeO-II1e do voto popule..'l.: canudo 
na. l~<Jitimidode dos canudoo, SD
bretud-o dos humildes e dos pe
quenoo, e it1Yari~v~1mente "" 
eposiçúo aos comunlY·tas e aOS 'po
derosos do momento. Meus man
datos ai estão: o de vereador, o 
de deputadO, o de -prefeito dest00 
Capital o de govemadol', o de 
pre51de~te. MflTC3l-05, pureza ab .. 
soluta. A impessoalidade, a pro .. 
bidade e o trabalho cpnstaD;tes., 
Tenho mais: defendi e prest;1g1e l 

a autoridade, Quando. sa chetta 
da Nação, tentou-se alcançar, em 
mim, es~S 8,uto1'idade! c0l!1 o !n .. 
tuito de põr .. me submISSO as :.1.9.0,5 
dI! a.petites internos e exter:-;.os., 
que eu contTanava, preferi a, re .. 
nÚJlcia,. No documento, acuseI as 
'·forças terríveis" que me pres
sionaram, LernoTO-O po;rque a 
expressão "for 'as oculta's", Q~,e 
me foi atlibuída, corre por conta 
d()'·, interêsses dos grupos que 
eastiguei, proct1I?-·ndo .r:a....~ar Ol,
tros rumos, legaIs e cnstaos, p.a
ra nossa Pátria.. Não a usar 
nunca. Essas fôrça], àg \o'êzes, po
det'iam aparecer lll.ascal'adas, 
mas oculta,~, nf" O era.m. Ontem 
e hoje! Se desejasse, naQ..uel-a 
oportlJJ1idade, tornaria camInho 
diverso. Náo quia, no ~e~ bene
fício, rasgar a.. eonstitmçã() -
embora. anacrônica - dissolver 
o Congresso, - embota def<lrma.
do pela lei eleitots.l, e quase ino. 
perante, - IMlçando nosso ~~o 
à inevitável guerra civil. sacn,
quef-me, sem hesitaç6es. previ ,) 
martirio que me aguarda.va, 50S 
ataques covardes e lWI Infêm\l!S, 
sem nome, que desabariam sôbre 
mlm e " mlIlh& ramUla, uma vez 
l!lI plMllc!e, sustenta .... -me, c<>n
t-q<l-P, a. consciência do dever cunt
t>ndQ .. ' I)!) dever esgotado como 'J 
~tti, na ore,f.eitlU'a., na crIse 
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que induziu ao suicídio o grand2 
presidente vargas. Recentemén
te -enas condições mais D.dversas 
disputei o pleito suces~·órío de 
São paulo. Disputei-o contra os 
governos federal e estadual, da. 
época - e, ainda, assim, mais ,de 
milháo de paulistas outorgou-me 
seu voto. Venci, com rar.as exce
ções em tôdas a~ poderosas cidades 
p;·olet-âria~,. Venci, nelas, com a 
mehsa.gem que lhes levava _, fi

·lha da. ~xpel'iênci:t e cio sofrimen
to. ~ de renovação pn,ciricR> e de
mccrática, da. obsoleta eStrutura 
político-jurídi.ca da República. 
D.l sua atualização. que permi
tisse :li defes~ do povo e, paris
so. a presença efeti ..... a do povo no 
Poder. Que permitisse, a.final, o 
a:paJ:ecimenkl do nutêntico ESta .. 
elo Bra5Ueiro. V~jo, agora, esta 
revolução vitoriOSa converter-Se 
em instrumento de l'anCOres e 
conveniências de grup<:ls e indivi
duas. Em·. nome da Lei Suprema, 
desl'espe~ta-se, avilta-se a essa 
lei. Arrombaram~se lares e extin
guem-se vidas. Prendem-se c1da
<lãos, com ou ~'em nl'otJ.vo. A cen· 
-SUl"3I na imprensa, na teleVisão e 
no rád'(). s:lência a quase tOdos 
tuas, concede a. alguns tôdas M 
torpezas, Ca...<!Sam-se mandato~ 
.500 z; férula· da polícia. Depor
tam-se patrício<-" ou se lhes im
põem residência forçada. Elabo
l'am-Se listas para desvestir depu_ 
tad-os de seus diplomas, e suge
re-se subtrair, a muito'·" o patri
mônio da Cidridania. Encarceram~ 
~e jornalJ~tas, Profe...<'"f.Õ.l'es. Ope
rários. Estudantes, Inthnidam-se 
os tribunais, Reina o terror. E' 
nesse quadro de arbitrariedade::. 
que marginais. traidore!'", e, até. 
peculatá.rios. armam .. se em cava
leiros de nossfio Fé, e do própt'io 
regime. Entreta.nto, neste quadl'~) 
de intolel'â.nct:;l., distorções e fal
sidades, ouco ter sido VosEa Ex
celência, pela voz unânime' dos 
governadores l'ebelad05, propo' ~o 
para. a. Presidêncü da República 
Aceite a indica.ção. General. Elei
to, restitua. r.o B'.'asU a ordem e a 
lei. coiba. os abusos. Distingát os 
homens de bem dos gattmos. e 
dos esperto..<; contumazes. pon~a 
um têrmo à~, vilanias e brutalI
dades, Devolvn 9.·os trallalhado
deres a confianea destrutda. SubS
titua o 6di() pela Justiça! 

Sã\) .paulo 6 de abrll de 1964. 
_ Jànto Quadros, EX-pre.siçiente 
da RepÚblica., . 

E' só, Sr. presidente. (Muito bem. 
Muito bem!) 

COMPARECE~I MAIS OS SENllO
UES SENADORES': 

José Guíomal'd 
Oscar Passos 
Arthur Virgilio 

o SR fRESIDEXTE: 

Está. terminada 
diente. 

Passa-;<;.e à 

a hora do expe-
Enconstituc'onal seria se o Senado Ie 
gislasse em ma téri1\ financeira.. 
prOjeto, po:·ém, nãs:> cria um carg·. 
sequer, :1ão há a nomeação de quem 
quer que seja para êste ou aquêle lu 
ga.r, E' inc:·ível que possamos fica.f. 
L.'1diferentes a Ul1l.:l. idéia modesta-i' 
mente apre.sentaàél. p[)r mim, mas d« 
rCleVânc!.l· indiscut·ível e atuaL i 
. sabemos dos constantes acidentea 

;!~ii~ii~i~~~~11 aeronáuticos em nosso PaiS; EabemoS, 
que as regras intel'nac·onais de vôo' 
são l'epetidamente desobe<iecld!ls; sa--l 
hEmos cotno se improvisa a aviaçã<Jt

J
' 

pelos re;sultados dos inquéritos, !1.at~ 
dos qua,s l'equ'Zl'lqo por m:D1, quandct' 

da Comissão Deput~do .. FcC:(,rGl, sõbre Os prob!emas1 

d~;o;;~t~f~~~r,;~::?';;a:;~ Justiça, pelo da. av!açao ccm~)'cjal. deSde a sua,: 
i preçal':edltde ;\ trlltn de uniflcação dO 

eq~Ilramento de tel'l'·a, à carênc:a da 
I1a. um requeriment-o do nobt'e Se- eXlgenc·as mbimas ~ara o contrô:a. 

nador Vasconcelos Tôrres no sentido e a seJunwc-a do vêo I 
do ~diamento, por dez dias da. d's- Meu objeti\'D é fazer· COm que o Se .. · 
cu~sao do Pt"?Jeto, VaI ser lldo pelo n3-do :ta RepúbHça a\':"!.nce na d'~cus .. 
Sr, l° secretarlO, 16ao de.s.'H"-.$ pJ'ohlemas. encaran(lo_f).{ 

nOS estr, tos termcs CO!lstltuc~On(IlS tt 
E' lIdo o seguinte reg'menta'E 

, Pú<:es d" m~nor s,gl1lflCa(?o no. 
Requerimento n' 64, de 1964 campo ae.cnáuttco pOS.'llem ÓI'giío es. 
Nos termos do.'> arts. 212, letra "1" peC;all?ildo para o eX;:tme d.;t matéria 

moJvo po;, que COlllO e l'e-eo!ho o na ... 
e 274, letra "b" do Regimento Intel'~ recer de lnco .. Jt.st'uciorlalidade. ).I':ta_ 
DO, requeIro .l.diamento da disc~são mente ~ 
do projeto de Lei do Senado nQ l3G, ~ POl". cO.lncidêne:a. nU1!l dia "111 

Q}1e cpnstIt Jc:onal'd·1de e ltlCOt~:i.tu"" 
de 1963. p(}r dez d~a.s. jio-!1Rhdaae SBO coi."as altamente re • 

Sala das Sessões, em i.4 64. Vas- atIvas em no.s~o Pa.ib. 
concelos Tórres. C.ontesso, Sr, Presidente, que ao 

pedlr o tad·\\mento P.)!' dez :H-:l<:' da 
g: SR, PRE§lDE~TE· propOSiç.:10. tive ° 'e-copo de SO]!I...wtr 
Em votaçao. o requerimento. a atençao. dos meu; Eminentes Pares 

O SR. \"ASCONCELOS TORnES: ~ue s~ ll1ter~.ssam pelo asSunto _ 
aquI. todos sabem dos pr::-rJlrma.'i 

8r. Pl'esi<iente, peço a. palavra 
pal'~ encaminhar a votaçãO. 

O SR. PRESIDENTE: 

Tem a palavra (} nobre Senad')r 
Vasco:".;elOs Torres para encarnltlhar 
a votação. 

O SR. \'ASCO~CELOS TORRES: 

(para encaminhar a votação)--:' 
Sr. Presidente, a Oomissâo de Cons
tituiÇão e Justiça est,,;beleceu a pre-
liminar de inCOr1..sUtuc1o:laltdade, no~ 
têrmos do art. 2il5. do Regimento ln_ 
temo, do projeto de ~ej _ de minha 
autoria que visa à cnaçao do Trl
buna.! Aeronáutico. 

que a!lIgem a rv!.açãO, por ê'stl,jl!S 
ou eMao n~ própria carne, e não des: ... 
c~ll;-ec~m ... q.l:e, nece sit'].mos de UUl 
6tgao JUdJCl:ll"lO e.1t';mente especiali. 
zado : QuanrQ. há, por exemplo, ~01 
aballoamento de aeronaves no aero. 
oorto de BI"(lSi'ia ou do G3.1efio 011 
qUando _ aviõe.) invadem rotas de' ou .. 
t!OS nao e·Jt'emos a quem (lOS díri ... 
%Ir .. V~a de regra, é nomeada ums. 
Comltsao técnica d-o MjnistérJo da 
~eron~u~·!ca, (J:las .sem nenhnma ca.. ... 

1
1 a.ctenstlca jUl"íd~ca. pJra aplicar B.t 
eIs. 

o projeto não vi"a, repito, a dar 
empreg? a qUf:.Ul quer qUe seja, flp~ 
nas cna o Tnbunal Aeronáutico, dâ. 
a sua. ~s~rut.uúl.ção, determin9. a ~uQ. 
composlçao. através dos repre..:en~sn .. 
tes do Ministério da Aeronáutica, d:>$ 
aeron;J.~tas, do'> aeroViários das ~lll'" 
prêsas IDtere.sStldas e da próprio. 00 .. 
v~rno, .com a assistência técnica di. 
Dll'etona de Aeronautica Oivil. 

Zacharias de AS5UlOpção 
Sebastião Ar-cher 
Joaquim pa·rente 
Jose Cândido 
Sigefl'edo pachecaJ 
Walfredo Gurgel 
Ruy Carneiro 
João Agripino 
Barros Ca;rvalho 
Rui PaIm eira 
Heribaldo Vieira 
Leite Neto 
Antonio Balbino 
RaUl Glubertl 
Miguel Couro 
Vasconcelos To.rref 
Monao Arinos 

Sr. presidente, essa questãO d~ 
constitucionalidade e "inconstituciona_ 
lidade é mais do que relat.iva, Nr.s
te caso, ela é relativtssima porqt\c, 
Quem se der ao cuidado de examin.l.! 
a minha proposição, nos estritos têl'
mos da lei do Regimento e da nos· 
sa carta Magna, nela não verá um 
arral1hã.o sequer. Não pode padecer fi 
menor dúvida a absolt1ta constitucio
nalidade de uma proposição de im
portância indiscutíve1, que dot.aria o 
País de organismo judiciário e.:.pecia
lizado para cuid~r dos assunt.Qs da 
AerOll.á.utic-a, a exemplD do que eXi? 
te na. Marinha M~rcante, com o Trl
buna) Marítimo, 

Poderia deixar que o projeto f--.ss3 
aprov~do hOje como ôntem OCC.h"!'eu 
C"om outro de minha autoria, em no ... 
me~o.gem ao M unicipio de DllqUe d& 
Ca.xIas, Criava He o HOSpital de Du.a 
que de Cax:as Devo pois, agradeci ... 
mentas públicÓ3 ao ' nobre Seruhlor 
':1va~do Lima pOr ter lledida a veri ... 
fleaeaa da votileão at.endendo asSIm. 
mais aQ seu cOlE'ga .. Como Preside~ltê 
da Cruz Venne::ha BresUelra, l1ão 
de~conhece, V, Exa. que a explosiva 
B.al~ada Fluminense pJ'ecisa de inl
CIQtlV~ como es.::.a púis -lá existem 
apr,?xlInadameH~·e milhão e meio de 
habItantes sem hospital nem CCntl'O 
de sEúde, Mas estando sob o signO
do Duque de Caxias a inconstit1lclo
nalidade, felizmente, foi POSta PIlZ' 
terra. 

Estava. ~ estou, Sr. Presidente, vl
sando ã· codificação de leis da Aero
náutica naquilo que já se chama de 
DireH{) Aeronáutioo, numa' hora· em 
que o pa.ís é convidado a participar 
de conferência para um Direito acinlll 
dêste, correlato, na verdade, roas que 
é o Direito AstronáuticO, idéia que no,$ 
leva ao aderir a; convenção e confe
rências interna-cionais que regulam 
esta matéria, num Pais como disse 
o sau-doso Presídent~ Getúlio Vargas 
predestinada à aviação, onde OS trans, 
portes aéreos ocupam lugar de de.. . Hoje, e~te. inconstltucionalioode 
marcado deste.que, com apreciável dlScutivel, me traz à tribuna para su: 
tráfego internacional e com um trá~ pUOO! aOs meus eminentes COlegas .. 
fe,go doméstico .- justamento a linh~ gentIleza d~ ,um exame mal.'; profun" 
Rlo~Sáo .Pa.ulo - qUe aparece nas es· ?o 00 matena e pal'Uclllarmente ':IUS 

.tat-isticas ,mundiais,. em segundo lu- JUrIs tas,?a Casa me dirijo para que 
gar, depolS da lrnha. Nova York· me auxlllem a lançar por terra os ar. 
Chicago, é indispensável a criação do gumentos Inconsistent.es de uma 1n ... 
Tribun!ll Aeronáutic(). constituciorvaUá-adc-' Que não existi 

Gilberto Marinho 
Milton CAmpo,s 
Padre CalaZltlls 
José Felk:irulo 
Lopes da Cost" 
Bezel'T9. Neto 
Adolpho Franco 
Amaury Silva 
Antonio ca.dos. 
Daniel Krleger 

De~e.1ava S?licitar 90 S\nadO _. e: 11.um projeto legitimamente cons~.{tu. 
por este motivo pedi o adiamento - monal, QUe· Obedece à tÉ'cníca ie""iFlA. 
que examinasse bem a proposição. tiva e !.L"- elf>menb.l€"S re'trQs do Df .. 
que nad.l tem de inconstitucional, reito Legislat.ivo. ::I 
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._"''''' .. ___ ~ .. ::t=_t.u", _rl'I"_ 
·0 SR. PRESIDENTE, " 0,'81. Vivaldo Li11ta ~ Permite V. paNl. o Pai." e<lmQ ·eli,ts. de que 5(JU\ . o SI{ BIGEFngoo PACHECO: 

~" '''~ 'par'" Rut()r, '!'raLa-se de 11llClarJv'" méátt:t ~. 1-UJo&... ~ _ .... "$-:-. Pr"'~i..f.nt... A....,~ .. t-'" d' h"',""'a !..c' t jÁ .. 

)
' que dAl'à ao Senatlo runa. :pQ:;lçao de ti """ ~ ~ l.J. ..... ~~ v t"- ~k: O prn?.-o Só .&eru comp~uH o R-p:.zS .. 

O An~'," d ,. d'l d SI • T retômo do Proj~to .. ,() SR. VASCON ELOS ~I\.,.flt4,,~ e~"l.1oque no eX(1,nle Os prou e!..u«a ;." I' O Slt. PItE. D.~N E: ___ 
~ Oom prazer. _ ..... - i\eronliut!c!. b:-asHeire. • Tem a. 1",,1.~avl:a o nOOl'e . sinattor Q SR. yAS!{ONCl;:LOS TORRF.S: 

t "0 sr. Vivaldo Li,ma - Chegava. "0I' O St, Vivaldo ·Llm-ct - Obri.gado a·jva.sconcekJ..l ·'fÔrre.e. ' )! Obrigedo a. 1T; Exa. 
Instante em qu~ .:5$ Pl'ocle.n:ava o l'e w IV. ~a. pelas eXIJ!~~es tctwro.:.r.s \ n 8ft V.o\.SfJONCEJ.OS l'ORRES; "':'<:;0 ..... 'rv. 

'6ulro.d0 da votação de ptoJ.C!'"..o tm a meu l'espeítD. . ! u:; -- - • \ O SI?. PP...~IDJ!Ã>V A.~. 
"pauta .. A jurjdicidfide a.legado. est.a-v:a I . '''''' .. ~ ) $.r. P1~ident.e,,,, deslS>to da. pal~ana. I Nãe Úá tmUs oradotts lnscritod. 
:p!"ove.da nela Comiseão e o Plená.t>m! O SR: VASCONO~~ T~RR&~. . ~: .,. A' I Na·tm. U),:lis havendQ que tratar, dcw 
aprr,vflva \} projeto. Não tendo co~r" 1- P~r 1550 requeri o g·dlarnen-;.o .por \ ? SR. AUR,ELIO· VIAN . lclaro en~e11'adq. a. presente l':essrto 
c~ment<r do texto do .pt'oJeto, se.~a.:'J : dez. iliu. s. Q'.1.~r(J ad\l~ir n~)Vo~ elen.eu: 51'. presHiente, peçQ a pslana, Prtl'ii.!ÕE'.s:gnanü1 .pn·ta.& de m~l~uhft, n( 
canhecenclo ~penas fi, emen~a~ c Vel'ltJ h),$. ?"O,:ler .~o~ .. kcheg~s ao e-x.a.~l:: uma. qmt\tão de ordem. _ . 'jhorü)"io reglmellta..l~ a. sügumte-
canljo o alcance da prO:f>OSlçao, então des.sa ~ matédâ e, sobretudo prov~~.... 'Tem a p:Havra. o l10l::re Se!)adQr' . ' 

'lledl a v-t-ri.ficaçâo do. \'ot.~.{;ãO par!:" que ~.ao. pode SEl' i.Il~llinado de 111-l aurélio V:amM. . ' 'I' (emItE}i .DO nIA 
(Jue em outro. oportuni(!,(1.dc, .0 us:su..'l.· COll:;t,lL\1ClOnül um proJeto' que Obe~~. 
tõ fôs.Sc\ll melhOr cscJal'ecidó. :-1á<J, U: ce a técnica le~i"'lat!~'a, qu~ n~o lU' O SR. A\lRELtO VIANA: Se,s.sE.q de .8 de ao1"11 de HH:i4.; 
. .nha, 'naQuele fiOh1t;ntOt il~f{lrtnaçáO ~ te!\'ém no dolnml0 .:f:u?nce1ro, o olue _ , " L 

(Qtiarta~felra) ~rC3"i:)e1to do voto do PienárlO, se se '10-1 nwn J)J.r1!ntesis cerCeUl. por comp~e~ (.,:,,!a uma quesU10 ct~ ordem.. , ~ "r~ f 
trLava o pal'-ecer F.e ~te ,em pela' jurl- o. 4t.1vidade do Senado, nesse setor. I'Cti,saO (Lo ora·dor) - Sr. Pres.IQ"n.e, /. 
'dic!ll.ade Ou se' vowva o projeto. Não! Altlis. êst.e é Uln e.ss\.mto que dep~ .. ,,- est,~belece o Art. 90' do Regnuent-o I M:\TÉR1A 
che""{uei a sentar-me, pt:di imeàL'lt.;:":) de de\fclvida a tra.n~uilid.ade .s, esta. rnt€:'no que: I EM P.jEGU\~E DE 'URO"t~t..l.'"l. 

":,mente a ,,'er1f~c.-J.ç~o da V"ot..a~5.o, a.fim·casa., ao Parla!nento e ao ~af;;'. p~e:. '''5~more que a Çomis.~5.o ele I . . "- _ 
i de O?te.f malDl·e.:; esclal'eClIneníos. t~ tendo' €xu.mlna! m~is detldâtnE.'n~e. constitu.içãO e Justiça consldel'~r VotaçQ.Q 
IreSDe1to do n.si>umo:. A. ma:~r!a. er'l; Acl)o que essü restr~çào q~e nos tJ! 11lcort,~t~tuc~onal qu:tlquer, propOOl- 1 -, 
<fe grande imp.ot~nc';.f:, v\~.ando a l1r"n_o~ta,. '~~,u:,a ~:randes lnJi.1StIç.a.:,. e ção~ deverá lnd:car, pl'ecl.Samente. f .' 

'1ns.talur 110 MU111d~)lo de Duque tl.c IDl.t:Jede, mmU!s vezes. que. tenào illUú se () vício é da totahd.ade ou a,pe-I 'LQUlJáQ.._tilll...turno u~ qg,. JS-2..jlro 
: Ca"Xia~ estabelecüneuw paro trata· idéia, ela tique suIocada por um dís- ll<1.s pal'C1el, menc1on"lndo, ne~t{l j~.1o de r ei da Câmara. n~ 87 de ~1fB, 
menta da saúde de gr6.ué!e PUI"te d(y.~ positil.'1) altamente re.strít-ivo e gll,e 111tl:r.a. hi.p6te."~c, () dispo;$!t1vo 111- (n 3 9'2 .. ,- na amara qUe ' 
ha1.)i+..antcs do BrasiL V. Ex~'\. Pl'0t nãQ colOCa em posição de iguo,ldade crl.mínado. nOVa re-·açao ao n , a etra .':b> 
CUl"fVa benefic!il.r seu Estado natal·p, as du'aS Ca.<;~s: do Parlamento brat.i- lõr ~.'la .do art .. :102, do Estatuto dos M.lltta 

J ,r . ~,ll! QuandO. c .·p.1J'ec!'T ",c;; t 1 [ '96°8 d 2 ti " 
. não S(!r!\1. eu COJno ln't:dico, qUf."l11 .lna lcü'o.' ~ ,lnco!l..'itítttcionalió.a.dc. não s~ ati- re.3- (Decl"e '0- € U" '''. e . e .. e 

cont.rarl.í\1' uma :snop05!ção de tão: al~b Est!l é a justificação do meu. 're~ mWrão; , telhhro de 1946) e dá' ouu:as' t:>rClvi 
1l1ce.nce médico Bocül:.L A n.1ZàQ xe'~ querime.~t"O, .pedindo que fi, matêria 'i>e- dências <em .·rer/ime q,(! urgenda, no 
'pito .peI~ qual »edi a. verificação '© .ia ã.ãiadá. por de~ (UM, e li "cla p'r~.:. a) votos com. restrições: oIte1'mos" ao '"rt, 326 .. n~ O.C, dei Re 
,rotaçã.o foi por não ~a.l.:)er 'te ~aCjue~e tendo v~t'hl. MM,,,,qe pronto, peft\r)a b)'m. nifestações wbre o mé1"l~o". çim.e.1l.to' Interno, em vj1'tude da Re 
instrnte se apl:'O"':w8. o projeto QU t\ tod-os os ern~nentes Senadores que O r$.jeto "a {} .qual ~e' p""QIU q!w'nmcnto' n9 43, de 1964, aprova 

.0 parece;. Agora V, I<~xa., tn~z outra colab0t:ell.l comigo, nâo POr se}' o auto:' <.'td.lálg('~~tO de ~l~tori.a. do' nÔbre ~Se~ do na sMsão de a' do, mês em ~~rsr,n 
.}"lt,cpoSl.çao ao e>:'03..me dQ senado:. um do proJeto, mas que, co,!Rbore.l} c,o!l?-... () nador vaiconcerõ~ . Torres,. tem' 1.\..'1\ tendo da. CQm1Ssao ti 
,tr1bunnl aetQn!\tH-lCO, V. J?:>!:tl., e ~- B~as.1. com a AVlaçaO hr~l~~l.o, !,oto com rf-.st:rjçõ~., que é' o do. nob;e ~ob n9' 251-6: 
d<;I"€Cido. 1nt€1igente, e tem csp1r:to ~rlt.n~o o que toqo o Paw., tôdllS,~ as sen.ad<.."'r ·l!iuriC'.o ltezende. Solil1ita!'ia da." COU'l.1~ã 
.crmdor, Pi"()CUEt1 dotal' DOS~a N,sçt\o. ~mp~e.::.~ 8:eroná.utJ.C8.5 deseJal~ .. ;~n~. é a, V. EY..a. que deteJ'ru1nasse um~ til- núm€ 
. c'.\jns papuh:çot's tán~(i C';-rocem de .a {":r1.aç.ao ao 'I'tibullil.L AerollA.n .• ",o .do Hgênci.a, para. que a Comissão de d 
meios que permitiráQ \"6. se desenvoi P Brasil.- (Muito ~em). constituição e.Justiça, elími~sse ~:se de 1'11"(1 
JV~nd() e cfí.'!i-cendo em tócIss a,:; R~!- Q SR. PRESmENTE,: I.'>enão, porquanto abre um f;u1co na Com'/ísõ! 
~Vl.dade~ hUnl<.ttW..5.. No entanto. aua. o08S"a Lei Norn.lClltva: > Plt 

",u'o,o':;lçáo é fulmlnada" p~la ·~ch{l. de 03 81'S. Senadore-s qUe concordam,. . . 
J~nJt1rld:e!dade> e iu(!OIt'$t;tuClonalidtl .. com () r~q\ler!mento _'fOm1túadQ pela Eta. l,Ó, Sr:. Plesl~ente. 
d~, Mas como projdo tleSla nÜure'i.;J, nobre senador V'a~onceloo T&l"res nQ Dem}. 

lID-ftO deve sed tul1n.ina,.Ç.o. MSlln, .de se:ltid.o de q\16 teja: a.cHada -por d.ez O tiR. fRESJ[)ENTE~ 

~
'P10l1LO vem. V. "El;.Q., de requerer o d!íts. ft· lntlreriA atinente ao .Pl'O'j;.t.o 

adíaménto da SUa v~a.çáo, }la,. nOIte n
Q 

130, qUe cria o 'l'ribuna) Áih'onãu- O n.obre senado: .AuréUo Vjan..~ Ij~~~~~~~~~~~~~~~ pe onte.ru., tivemo." um d€bat~ :\ re,~- UC(), queil'G.1l.1 permauet.:er ienta.do.'l-, tem remO na ~Ue5t~o de ordem q/c 

~
e!to de proposi~ão com p8.l'ecer .ta. (Pnusu.). >~i;k , rorf!1ula. ~ Me:;.Q, to~râ provldénC.a • 

.

. :vorãVel. Somo nlédtco, est.ranhei não ,~tá ap.!'oW«io. ·'X'll~r.l~'· a. tl.ffi de. que vf:'lte o proJ. eto. ~ Co. 
ter ~ido - ela tnchr'da de -lncon3t:i.tu~ A lllstér1e. sru .dR Ordem 'do l?la, m~ão ~ const~tuição " Jutstiça. 
~ciona.1. Vê V. Exa., qUe e~sa que.não pari ,voltn:r 00· l$eBSâ,o de 11' do ('Ol'.. 0. SR. .. ·'~J1.sCONCEt08· TORRES: 
b de cOn.'itituclonallda.de ou n6.o prec~ rente. 

I
' 6. er re9.1ment.c e.sCIG>l"eclc:l.a. aqui dentro, . Está, esgotada a ntll~l'll. da O"d.em ar. Presidente, p~o Q,.. I)alivra 

. num debate rhais e.mpID, para 'Que o do Dia. . ' .' Umí'L questão· de ordem. 
"VotQ de cnDa. um doa membros dêde RI\. Ol'adC'Te,o;; 1nsc.rlW . 

. Plenãrio seja m~is consciente. Ela a. T.em· a. llalaVl"a, -o :n<)bre Sona.dor O 8:., PRESIOENTlr: 
~azãQ porque a.pelo no aent.idº pe 'Q·.1e Etu1C{) l\ezende. (P.a1uQ)·. _ I Tem a pa.1::wr4 o no'Õrê ·Senatl.or 
a, P:,opo~ção nUo st!jo. f.ultnlnêtla., Não eatA.-"pl'eSl?llta, J v.ascõneelO$ TOrres. , 
~EnSejemos a· opor~Un!dRde de se crisr 'Tem a pelavra o nob"re 8eria.dOl' (Pela ordem •. Sem. revlsf!o 40 .era .. 
tuma corporação Que dlsclpiino.rá .Ol> Atilio Fontana.. (Pama). C" L' S T·O R'~S 
fa.'iSubtc..'S aerOnà\lUcos. no pe.i!". Q SR, VAS O ... -.CE O R Ilo : ., Não está presente. 

O SR.. VASCONCELOS TORRES Tem a pa~a.v:ra Q DQbre 13ena1or dOr' --sr, P.restdentc, em face' à de-' 
_ .Agradeço duas vêz~s () 9.Darte de Ouido Mond!n. (PQll-Sa). cisão ele V. l!:x.a, na. magn1!1ca. qu.es-
V _. t tI d Não está. Pl"ese.nt~. t.fi.o de Ql'dem ·levantada. pe-l0 nobre 
" .c.À8..: qusn o. à sua. e. tude e Senador Aurélio - Viana., (inera indo, .. 

'ónt·em e e. de hOje, O povo da Baix.&· Tem a ptilQV1'a. '4 ncbre Sen,"~()r. gar, então, se o praZo de adiamento 
F:uminense, a esta a·Etu.ra, att'$w J"QaQUim Parente.. pedido pD1' mim vigorará depol;s de a 

)'.&5 dos telegram.9-s que· enVjéi '.sal:re • C t 
d. colaborac .• -o de V. ~a .. , não a .0 SRr .IOÀQUll\:l1!ARENTE~· ~ Com!s.são de ons?tuiç~ e Jus !ça 

i!,lo. _. ter examinado a d1l1gênCla ora prO-
ffi1m, nvas a tôda àquelll regido, Ag'O~ sr. President.e. deSisto de palavra.' posta e dE:ferida por '\1., 'Exal porqlle 

nos ' do_S 
da As.~aci8:ção ct 

da . EscQla SU}ieríor 

t~, Q convíte à medHtlção, ....,s.ra ... exa- Q SRI pR.ESIDENTE: i"SSa ainda me tranqüiliza; maiS, de Ve'l 
,me de matéria mo importante s1~.ua que esgotei o ú~.ti.mo reCur&) reoirnen- .&<;ijá elÍcerrad!\ a. l!e.ssão, 

nc1ll.sive, O· -nobre Sen.a.cl"'l' na van- Tem' .1 vr' ..... \00 ..:I j b 

d f U" ... p' a ~.a: o nVl-lre SeM\IOl' tal, o últ.1ho cartucho da patrô.na. pn ~ 
€~~ ~d~, :'lJ.:?re.s de i~~~~~ ~ac~~~:·.> ~ ':-: -'-"';'~~.~. ao .~F2P2.ê!9~Q. r-

- , 
. , 

" 

.""'" -. 

I (LeVanta~se a se.t8ào 
ra-s e ~ minutos). 
~, -----
• I 

I 

t· • 

, ' 

às 16 " 

.', 
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•. me ... _" 

.COMISSõES PERMANENTES 

.M§.i. 
Presidente - Moura Andrade !PSD)' 

V,ce-Preaidente - NigueLra da Gama (PTB) 

11,1 secretã~io - D'i.narte Mariz (UDN) 
. 29 Secretário - Gilberto Marinh.o {f1.:::D) 

aq Sec~'etário - AdaJberto Scna lP'l'B) 
41 Sect'etáli(} _ Cattete Pinheiro (PTN) 
lI! Sup!ente _ Joaquim Praente (UDN) 
29 Suplente _ GuidO Mondim (..T?'SD) 
39 supt~nte _ Vasconc€Uos Tôrres (PTE) 

). I-MaioTla 

rI - Minoria 

, 
I 

BLOCOS PARTlDARI'2§ 

PSD 
PTB 

UON 
l'L 

22 
17 

"~ 

Senadores 
Senadores 

2!J Senadores 
~ Sell.adores 

17 

.REPRESENTAÇÃO PARTIDARIA j' lU - Bloco Parlamentar 111tJ.ependente 

, . PSP - 2 Seml.do.l'es 
'AR'l'IDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD) - 22 repr-ês.mbntes 11 PTN 2 Se.nWoics 
l. Jose QUioma.rd - Ac:-e 
!. LObão da sl1velra - Par li 
I. Eugênio BUiI:ro5 - MtH'anhão 
~. Seb.lstião Archel' - Marannão 
~. Vitorino Freire ..- Maranhão 
'. Sigefl'cdo Pacheco - Piaui 
'. Mt;'!neze:; Pimentel _ Ceará, 
,. Wilson Gonçalves - Cca-rà 
· Walfredo Gurgel -, R.G. Nor~e 
· Ruy ciuneirv - Paraíba 
• Lelt.e Neto _ Sergipe 

12, Ani.Onio Ba.:bino - Bania 
13. Jeffelson de Aguial' _ ·E, Sant' 
14. GUi>erto Marlllbo _ Gúana·bciT!-
15. Moura Andr-.l.de - São Paulo 
16. Atilio FOlltana - Santa Catarina 
17, Guido Monàl - R. G. Sul 
18, D. medito VI.1.Jladarcs - M. G~l'aiSI 
19, F'Hinto MUller - Mato G1'·]O";'.,o 
2íJ. J~é Felic'ano - Goiâ.a , 

1
2J. JuscelIno K.ubl~chek ....... Goiãs 
22, Pedro LUc.ovico - Goiás . I - B'OCOS 

'ARTIDO TRABALHISTA BI> O:LEII}O (PTB) - 11 represent..aat.ef, Jl.!aiofza 

IlSB J Senador 
PR 1 Senaor)l" 

MTR 1 Senador" 
PCC 1 S,~nadol' 

Sem Legenda 2 Senador".'). 

]O ,Sens::dores 

~.IDERANCAS 

I 

• 

· Adalberto Bena - Acre 
, Oscar Passos - Acre 

10. Pe~oa de Queiroz - pernamb1.l.ca 
11. Jor:é Efmir:o - Pe'rna.rnbuco 
12, Silvestl'e Pé_ ieles - Alagoo..s 

Líder - B.nl'os C21'v$Jho 
Vtce Líde7es; 

lQ Victorillo Frç.!"e (1'8D) 

IP] H) I 
Lirlrr __ J -'1 '} 

1/ u; e-L;~{I.res: 

\ U· ~., ) 

· Vivaldo Lima _ Amn.zolllts 
· Edmundo Levi - AmalZonas 13. Vasconcelos 'I'órres _ R. de .Ja~ 

neno. 
Nelson MacullUl - Paraná. 
All1a~ry"Silva -.Paraná 

2~ José FeUcilV:1o (PSDI 
39 José Guioma~d (PSD) 
49 Arthur Virgílio (PTB) 
59 Be~crra Neto tPTB) 

'Daniel Kriege:- (t· U.'J) 

j Mf'm ato Sa (P!,) 
Arthur Virgílio _ Amazonas 
Antôn:o Jucá _ Cea á 14. 
D'i.x Huit Rosado _ R.O. Nurta 15, 
Argcmiro de FIgueiredo _ PUl'tl..Íl)a. '1 16 . 
Barro:s CaI'valho - Pernambuco 17. 

Nogueira da Qama - M. Get"~ 
Bezerra Neto - Mato GrO&Q 

69 Va.sconcellQs Torres tFTD) RuJ Pd1me,!-:l ILJL.:-n 

BLOCO PARL:F,mHAR IIWEPf.iWENTE 
NLl\.O DEMOCRA'l'ICA NACIONAL (UDN) _ 15 repres-en1.antes 

· ZacharillS de AssUmpção - Pará 9. Padre Calazans ~ S. Paulo - . 
Líder: Llno de l\·Iato3 
Vwe Ltderes: 

Aurélio Vianna i,PCB) 

(t7TS) 

, Joaquim par-ente - -Piaut 110. Odolpho Franco - 1?ar ... 'Ulá 
, José Cândido ~ PiaUl 11. lt'ineu BO:'l'Jlauscll - S, Catarina 
, D:narte MarIz _ n.o, da Norte 112. Ant~nfo <?artos - S. Cata"lna li - PARTIDOS 

João Agripino _ paraiba 113. Daruel Kneger - R, Q, do Sul 
Rui palmeira - Atugç;as 14, Milto.n Campos - Mlna.s Oera1.s: PARTIDO SOCIAL ·DEMüCRArrCO PARTiDO I,~'1~nT·\.nOR 'f'J,) 
EuriCo Rezende - E. santo 1::;, Lopes da Co.sta - Mato Ot'JSSo (p S D ) . I . 
Afonso Arinos _ Ouanabars. L;du Meul LI:: Si 

PARTIDO LIBERTADOR fFL).- 2 repr{>sentant.~ I Lider: Filinto MUller I- Vlce Ud.e/: AI""~:o.,o U"-' Cai'v l ·10 
M d' do Slll Vlce Llder~\ [l.'\R;TlDO $O:;1..t,l. F '>.'.-',".L~.;,.5.:Jl ,. \ · A1Qysio de Carvalho _ Bahia 2. em e Sa - R.G. IP S PI 

lliTIDO TH.ABALHISTA NAt!IONAL (PTN) 2 repre<:enta.otb'i Wilson Gonçalves I Di,der: M/flUe/. LJ:lto • 
. \ Slgefredo Paclleco l'lCt:- Ltael: R'ul G:t;h"rli 

cattere Pinheiro - Pari 2. Lino de Matos - 8, paUlo 
Walfredo GUl'gei 1 f'ARl'IIJO l'RàEL'.LH{~_ I;' 

· PARTIDO SOCIAL PRQGRESSIS'l'A (?SP) - .2 representantes .l. 

pArlTIDO TRAB1\LHISTA I N.AClUNAl., IPTN) 
Rat.l G!.ubertl - E. Santo 2. Miguel Couto - R, de Janeü'o BRASf.LElRO lP'TB) Lider: Li/l(1 ne 1\1:1[.05 

PARTIDO SOCIAL BRASILEIRO (PSB) - 1 repre~entante I Vlcl'-LldCr' C~,ti;:tp /?,nhri:'o Líaer: A.rthur Virgílio 
1. Aurérla vtatlua - Guanabara Vice-Lídefes~ I lU - ParU':o.<: r..e 1 n t.ó 

)VUmNTO TRABALHISTA. RENOVADOR (M'IR) 1 l'ep;·e".entaate I lMpresenf<.wte 

1. Aal
'áo stenbl'uch- Rio de J~\l1~i,O Eez-erra Neto 1o.10VIM&:N-tO 1"HtH3IÚ .. Hl81".-t 

Oscar ,Pa.ssos ftEl\OV.!\D0R <MTR) 
.Antônio Jucâ. 

l"!\RUDO REPUllLICA:,O (PRl - 1 "p,co.::: ".:J R I epre-::.f'u :m!e: Aal'ão Sl8,nbnl"U 
1. Júlio l:.ieüe - Sergipe 

I'AR'I'lDO DEMOCRATA CRISTAO (PDC) - 1 l'emet,ntante 

1: A.mon de ]\I~ lo - Al~oo.s 
SEM LEGE.."",DA 

Joaap.pl'IJ. MJu'inho - BahIa 2. HeribatdQ "ieira. - Senllne 

RESUMO 

PartidO aocillJ. lJemoorát:co (PSD), 
\. Partido Trabalhista. NackillM (P'l'B) 

Unláo Democrática Nacloaal (UDN) 
Partido Libertador (PL) 

Partido TrabalhiBta Na.eion-9.l (PTN) 
partido Socla.l Progressista (PSP) 

partido Soclallsta BrasU.iro (?SB) 
Partido Republicano (PR') 

Partido Democrata Cr1.;reo (PDC) 
t!vV!m.cnto l'rv"balhista R~.nOV!htor tM'l'R) 

&,m legenda. 

23 
17 
15 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 

64 
3 

68 

UNIAO DEMOCRATICA NACTON.'J! IfJARTII::.O Di!::-tOCRATA CRl.t3l,'.Q 
(O D N) ,PDC) 

Líder', Daniel Kru;ger 

Vice-Líderes: 

EUl'{CO IWz,ende 
I Adolpbo Franco 

Padre CalaZ8Il3 
Lopes da CO&ta. 

Repre.'lt:'nt·:;ote: ,Amon de. Meq~ 

PARTIDO RI;I-UBl :CANO (PR.\ 
Representante: Júli-o LeHe 

PAHTlDO SOC!flLISTA 
BRABr'f..!~fRO \Pf::B) 

Rep eS('!ltsu/.e: Aurelio \!J.<ln.la 

ÀCRICULTURA 
Presidente _ Senador Jm.é EçmL'ic (P'l'B) 

Vice Presidente -Sen:tdol' Eugêoio Barros (PSD) 

COM~OSIÇAO 

Me/orta. 

Titu\al'CS Sup!ent.es 

Eugênio BarrOt 
José FeUeíO .... 10 

f"SD 

1. Attílio Fonumi 
2. Ben<!dh.:tc V3JhIG!l1'Ctl 

• 
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José ErmlriQ 
Dix-HUlt Rosado 

Titul<:ln'S 

./ 

r Lopes da ':05ta. 
Antônio Carlos 

TitUlaJl'es 

Júlio Le1te 

Suplent.es 

PTB 
1. Melo B!'aga. 
2. A: genüro de Figueiredl) 

Suplent~& 

.A1i~oria -

UDN 

1, Daniel Krieger 
2, João AgIipino 

Suplentt7s 

B P.I. 

Ra-ul Giuberti (PSP) 

SeCIetáno José Ney Dantas .. 
Rettll.iõe.s ~ qUint&s-feiras, ,ns 10 horas. 

. CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA 

, Preside. le Milton Cam\)Os' (U014') 
~ :Vice pre3ide.tLe ~ Wll~on Gonça,tves (PSD) 

Tit'llan:,s 

S~ffe!'f011 de Aguiur 
AntÓl:110 t:S.1j')ll;~ 
Wilson GOt1l;:~Jres 

Ruy Ca:'lleiro 

Edmundo LRvi 
BezeiT,l r\rtQ 
Ai'thur Vnglllo 

COMPOSIÇAO 

Maioria 

PSD 

Pl'B. 

suplentes 

1. ME'n!Õ'zes Pimentel 
2. LeJte ~et.Q 
3, JOSe F'ellt;Íano 
~, ?llmto Muller 

L Anremiro de P1gueueCo' 
2. Melo Braga 
3. Oscar Pa~sos 

l\f;nOria 

'UDN 

l Alovsin dE' <"al'valho <PU 
, Afou,.\O A:-i'no::. 

1. D:miel Kriegf!r 
,:l. J (Úo A~ 'lpUnO 
3, Eurico Rezende 

• 

]..filtQll Ca.mpos 

B F, ,I. 

Jo~ aphat M:.u'inho ,("e~ legenia, Aarao - Steinbruch (MTR) 

Sf>crelária: Maria H~lena Bu~no Brandão. 

ReuJiJjcs - (t.uart~.s--feH·aS. à.::. 16 horas 

DISTRfTO FEDERAL 

Pre?id?l;;e - A:J~edo Vianna (P3F' 
V.c-:::-Pi~.,._JdÜ~ Pedro Ludovz('o tPFE' 

T!tulal'ES 

P<>:1r:1 V,d0', ;('0 ' 
Fl~~n\.; MLiller 

OS:'11I' P3.,~,'-(j<; 

E:1mull.<10 Ltvi 

COMPOSIÇAO 

Suplentes 

..l-lf:iorla 

PSD 

L José Felidano 
2. Walfredo Gurgel 

PTB 
1, Melo 13mga 
2, Antômo JllCá. 

f3 1 .1._ 

Líno .. -Malt.os (PTN)~ 

Julieia Ribeiro dos Sant-Os 

quint.a.s. ~eiras. à.:;. 16 hOl"'aS 

fl',~lte Neto ' 
t:Ã'tt:i~O Fo: (ana, 
1..JQS.é F~lic.L.2.no 

ECONOMIA 
-, 

Pre,:;~denie .- L-eitE' Neta (PsDr 

Vice-Presidente - JOE.é Ennf.rio (PTB)~ 

COMPOSIÇAO 

Matorta 

1. ,. -,. 
SupJentu ~ 

Jetterwn ~ Aguier' ) 
sige1redo p~---' 
seba.tlão A''-' 

Jose El'mÍl'io 
.Melo E·taga, , 

Adoipho Franco 
LoPf?S de. COsta 
h'ineu Borllhat1.5~n 

P'l'B 

:L Bezerra Neto 
2. Oscar PaSs'Os 

l,finaria 

UDN 

!, José Cánd!tdo 
2. Z:lcharlas de A.ssumpção 
3. Mem de Sá (PU 

EP!. 

Miguei Couto tPSP) AUl'!i'lio Vianna (PSB) 

Secre~át:ia - Amey O'R,eilly 
Reuniões - Quint ... 'ls-!eiras, às 15 .. 30 

EDUCAÇÃO E CULTURA 

Presidente - Menezes Pimentel H?SD) 

Vice-Presidente - padr~ CalazaIlQ ~PTBJ, 

• 
Titulares 

Menez,€:s pímentel 
W~-lfredo G~u;gel 

Pes.':oa de Queiroz 
AntônIO J~Cá 

Pad,:e Ca'azans 
~1:em de Sá tPL). 

, 
COMPOSIÇAO 

,Mllton4l 

PSD· 

. suplent('s 
] 13enedicto- vallaual'es 
2.' Sigefredo pachECO 

PTB 
"1. Edmundo Le.vi 
2. Vivaldv Lima 

)Uillorza 

l'DN 

]. AfonRo Arinos 
2. Milton Campos 

B p.r. 
JOSl1ph::n Marlnh... (Sem legenda) L!no de Mat.tos (PTN") 

Sect'~ .. lil·la - Vera Alvarenga MaÍ!'a 
Reuniões - Quarta6-feira.s, à.s !6 nOl'as 

F1NANÇAS 

PTeBidente - Al'fJemlTO de Figueiredo 

Vice-Presidente - Daniel Krieger (UONJ 

TitularES 
Vietorino FrelJ'e 
Lobão da Si.1veira 
Sl.ge!reàO .f?acb('co 

. Wilson GOnçalves 
Leite Neto 

Argemiro de FiguelNdo" 
Bezerra ·Net-o ~ 

Pem;oa de Queiroz 
AntOnio Jucá. . 

'Oa,niel Krieger 
Irineu Bornhausen. 
Eurico Rezende, 

Mem de Sá 

Lino' de MattM, (P'rNr, 
AuréHo Viann4 (PSB) 

COMPosrçAO 

Matpr1a' 

PSD 
Suplente:; 

1, Attílio Foiltana 
2.' 'JOsé Gtl10mard 
3. Eugênio Barros 
-4 =: Menezes Pimentf:;1 
5. Peru-o LudOl'ico 

PIB 
l. José EnnÚ'io 
2'. Edmundo Lel1 
~. Melo aras. 

-J.!inoma 

UDN 

4. O~r Passos 

1. :\iitlon Campos 
2. João Agrip!no 
3. Adolpho' Franco 

PL 
hlo~'!)io de CaJTalho 

B P.L 
1. Julio LeH-e (PR) 

12, Jo.s.aphat ~.lar-il1ho (S. legem 

Secre~ál·la. Oid BrUgger 
--Reuniões - Qual'tas~feiras 

LECISLAÇÃO SOCIAL 
PreJ3idente - Vivaldo Lima (P'l'Bl 

Vice .. PI'~siàente ~ WaHredo Gurgei, (PoSD, 

Tttulau. 
Ruy Carneiro 

. Walfrc'do Gurgtl 
Attlllo l"Ont;ana " 

Eugênio Barrca 

_ <XlMPOSrçAO 

MaiorIa 

PStl 
t;uplentes 

1. Leite Ne~ 
2, JOOé Gniomard 
3, Sigefred.o P-a.checo 
4. Lobão d-a Sllvella 
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Vivalck> Uma 
.Antón~o Jucá, 

Eurico Rezende 
h.n~ônjo Carlos 

PTB 
1. Edmundo Le\'i 

. 2. Pes"õa de Queiroz 

Minoria 

UDN 

1. Lopes da Co,st6. 
2. ZachaJ.'ias de Assanção 

!lP.I. 
- 1> u!'eUo Vianna (PSlh Aarão St.einbrucb tM"l'R) 

Vel'a Alvarenga Mafra 
Terças-feiras, às 15 horaS 

Secret ária -
Reuniões -

POLlGONO DAS S~CAS 

Presidente - Rui Carneiro (PSD) 
Vic~-PTesidente - Aurélio Vianna (PSB) 

Titulare! 
Ruy Carneiro 
Se.bast..iáo AIcher 

COMPOSrçAQ 

Malona. 

PSD 
Suplentes 

1. Sigefredo Pacheco 
2. Lelte Neto 

PTB 
Dix-Huit ftosado 
Argemiro d~ Flgueired-o 

1. _'\ntôn:.o Jucá 
2. Jose El'mÍrJO 

João Agripino 
José Cândido 

AUl'él1o Vianna. 

~fi~orlli 

UDN 
1. Lopes da Costa 
2. Antônio Carlos 

B.P.I. 

Julio Lelte ePR) 
Secretál'i-a - Aracy O'ReilJy 

R.euniôes - Quartas·feil'a.5, às 16' hora.s 

REDAÇÃO 

Presidente - Dix·Huit R.osado (PTE). 
Vice-presidente - Antonio CarlOs (UDN) 

Titu181es 

Walfr-edo Gurgel 
Sebastião Al'cher 

Dix-:auit Rosa.oo 

Antônio Carla! 

Jú]!o Lejte (PR) 

COMPosrçAO 

Matona 

PSD 
Suplentes 

1. Lobão da SUvelrQ. 
2. J 05é F'eUClaoo 

PTB 

Edmundo Le\'i 

MinoMa. 

UDI'l 
:t:urico Rezenõe 

!l.P.:!. 
J06aphat Marinho (5Il0l1 1.gtol<!a). 

secretArie. - Sarah Abrahão " 

RELAÇõES EXTERIORES 

l'r"'idente - Benedil<> Vallad ...... (PSDl 
V5r...e-presidente - PeS806 d,e Queiroz (PTB) 

Titula ... 

:Benedicto VilladareB 
FiUnto Müller 
Menezes pl'nentel 
30sé Guiomard 

-" 
Pessoa de Queiroz 

Vivaldo Lima 

Oscar Pa.ssos 

Antônio Carloo 
~ Cândido 
RUi Palmeira 

COMPOSIÇAO 

lI!uplentt. 

AfMaria 

PSD 

l'TB 

1. Ruy Carneiro ' 
Z. Leite Neto 
2. Victorino Freir~ 
4. Wilson GonçaJve.e 

1. Antônio Juct!. 

g. Argemiro de F!81Ielredo' 

~. Melo Braga 

. MinOria 

llDN 

I 
BP.I. 

Aarão stemcruch (M'I'R, Lino de Mattos t.P'!'N) . 

Secretário _ João Batl,sta caftejOI1 Branco. 

Reumóes QUlntas 1-eiras .. aos 16 horas. 

i SAúDE 

J Pr-esldE'ntf' - Sigefred~ Pacheco 
1- V!~e-Presidente ~ José Càndido 

\ 

Titulares 

SigefredQ Pachero 
Pedro Ludovico 

Dix-HuiL Ro~ado 

José Cândid" 

Raul Giubel'ti (PSP) 

, 

COMPOSrçAO 

SUDlentes 
,Maioria, , 

}'ED 

Pfn 

], Walfre(") Gurgel 
2. EUgênio Ba,rros 

kj(Jnio J!.!::::' 

Minotla 

UDN 
LJpe:-; da CO~lta, 

BPI. 

M guel Couto (PSP) 

SeC"crárío Eduardo Rui Ba~'bcsa. 

Reu1l1ões _ quintas feiras, à~ 15 horas. 

SECU~ANÇ'A N)\CIONAL 

.Presidente _ Zacharias de A~""nnpçiio rUDN) 
Vlce-Pre~ídente _ José Guiomrró ,PSD) 

Titul?.re:s 

José Guiomal'd 
Victol'lno Preire~ 

Silvestre Péricles 
O,\,caI Passos 

trineu Bornhausen 
Z3{:hall'ias de Assumpçtio 

Raul GiubeTti (PSP) 

Suplentes 

,Maioria 

PSD 

PTB 

1, Ruy C:1rnriro 
2. Attilio Fontana 

1, JO.5é Ermirio 
2. D'ix-Huit Rosado 

!J.Jirwrla 

UDN 
1. Adolpho '<'ra~('o 
2, Eurico Rezende 

BPl. 

Au-'élio Vmnna 

secretário 
Reuniões 

Alexandre Pfaende, 

quintas. ieira~, à~ 17 p(';'a~. 

SERViÇO PúBLICO CIVIL 

f Presidente Aloysio de CarvaJho IPL) 
V1ce-Pre!ii~nte - Le~te Neto (PSD) 

.. 
Titula.res 

Leite Neto 
Pilinro MUller 

D1x~T{uit RosadO 
Silv~tre péricles 

Alo;y:sio de Ca.rvalho 

Aarão S\elnbruch (MTRl 

COMPosrç.lo 

I4 llioria 
P_D 

prB 

1. Victorino Freire 
2, ,sigefredo Pacheco 

1. 1\.Celo Braga. 
2. p~ntônio_ Jucâ. 

M·'l-Oria 

UDN 
AntõnIo Carlos 

PL 
Mem de SI< 

a.p.I. 

Migud Couto (PSP) 

/iocretdrlo - José Ney Dantas 
Reuniões _ \ez't'3S- f'&lru, às 1& hora.!. 

• 
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TRANSPORTES. r.OMUNICAÇõE~ E OBRAS PúBLICAS 

Titula.res 

Eu~{niQ Barros 
"'~ibfon Gonçalves 

Bezerra Neto 

CO MPO"SIÇAO 

Suplentes 

1. Jefferson de Agumr 
2. José Guioma.rd 

= w _ _<2. 

E) Para efetuar o levantamen-I H) Para O estudo das Mensa. 
to da PRODUÇÃO MINERAL gens do Poder Executivo r". 

:, DO PAIS e estudar os meios -ferentes à- REFORMA AO. 
capazes de possibilitar aMINISTRATIVA 

. sua industrialização Criãd~ por i:q.iciatlva aa Câmera. 
Cnada êm V"lrtude do Requerr:nen- dos Deputados a.provada. pelO ·SenadG 

to n'" 665-63. do Sr Senador •. 0Sé I em 1 12 1963 
Brmlno. aprova.d.o na ses<.ão de 1. QI? MembrOS Ila) PartidC6' 
setembrO de 1963. I Senadores: 

Designada em 19 de setembro- (t.e I WiLsOn Gonçalves - ·PSD;-
1963. Leite Neto -' PSD. 

Prorrogada em virtude do aáQ.ue-- Sigetredo pac,neco -' PSD 
Melo Braga' 

M·noria 

I,TDN 
'("lIneuto· n" 1.159-63. do -sr, Sea~aar Argemlfo de FigueIredo _ ·PTR. 

Lopes Costa 

Miguel Couto -( PSP) 

Irineu B0rnhausen 

B P.I.· 

Raul Giuberti .tPSP) 

Srcretário _ Alexandre PfaE>ul'ier 
Reuniôes _ qu'artas-feir3,s. t'ls 16 horas: 

Milton Campos. aprovado na. aessàfJ Edmundo- Levl - PTB. 
de 10 de dezembro de 1963. JUlolpb.o F'ranco - UDN. 

Membros 19> - Partldos 

José l.''ellClano _' PSD, 
Attílio Fontalla· - PSD. -

João Agripmo - UDN. 
- j .. Auréllo Vianna _' PSB .. 

1 . Josaph&t Marinho - Sem legt: ... ...-. 
Deputa.dos;·' ' 

E!ugêmo Barro.s - 'PSD. 
Jo~ Erm1r1o (Relator) -

'Bezerra Neto _ flTB, l>Ta. PSD- .. 

t 

Gustavo Qapanema. (preside~te) -

M~lo Braga - PTB 
~derbaJ Ju.rema - PSD. ' 

Lopes da Costa - l1DN. 

COMISSõES ES.?ECIAIS o "~1ilton Uampw tP:es1de.ote) 
OtlN. 

I Laerts ·ViL"ra - UDN (Su\:)St.!~u-jdOl 
tpelo eputado ArnaJdo N"Oguel.raJ. -, 

nertDr Dias .L ODN.· 

A) Para Revisãodo Projeto quei'C), Para -o es!udo dos ele. itos _Júlio Leite .V\cePr.).';" pa. 
define e regula a PROTE- da INFLAÇAO E OA 'POLlTI-' Secretar1o:. _ Auxiliar Leg"aott.o 
CÃO AO DIREITO 00 AU- CA rRIBUT ÁR,A E CAI\'3IAL PL-lO - Alexandre_ Marque. de' AlDU' 
~ , ' querque Mello. 
TOR - _., SOBRE AS EMPReSAS PRI, Reunlôes: 5', !elr .. a.. 16 hor ... 

Crlada em virtude do Requerirm~nt.(l_ < VADAS 
n) 480,6~ do Sr. SenaaOl !I.1HIiO:O" , 
Campos a.provado em ~O de IaItei.l'(.1! .crla~,. em virtude do aequer1men~ F) 
de lD62" 00 q<,J 1>31"63, do Br sp.t1it-(,!o: Gouvee, 

, '. Vleí:a, aprovado na sessão de :ti de 
Pará- estudar.a situação dos 
TRANSPORTES MARITI
MOS E· FERROVIÁRIOS DesIgnada em 22 de 'DOl-'mOrO de I a,gOMQ de 1963. " 

1962: , , \ Deslgnaaa em 8 de agôsto de 1963, 
- ~ron'(.lg~a a:tt} 15 de d.ezem~1"O r'~ ~orrogaua em vlrrude. do Requen. 

1963 e:n, Vl:,tude do Requen:l1;O;,ç ['Cu. I mento u'-l 1,161, de 19ô3 do ~enoQ1 
mero 19iHi~. ~pruvadu e~ ~2 ·1e ,Oe' I Seriaàof AttillO Fontana. IiPrvV"a.-.1O 
zel1~lJru ce .96:A,' , ,em, 10 ae dezembro de 1963. ' 

Completada em 4' dé jan"etro de' , " 
19t/a, cotn a aes.gnaçãc DOs ::efJnvrE"~! Membro, 15). - part;1doa 
Senactores' Va.sconcelO&' l.ort~·, e\ Attlllo F'Ontaria Presi'dente 
Edmundo L..evL I PSD. 

prorrogad.a Rtê 15 de dezemb"o de . José Fe!iciano· (Vlcc;:?T.) 
1964 em VIr! ude do f(.equenment-o_ n(h I PSD. 
mel'o i, 19S-~3: ao:::k Seoildv/ M ene· I' 

- z.es l?lmen~el ap~vvadc eUl lI; te- 00' Jo.<;e Ermtrlo - Relator - P:'rB. 
zembro de 1953. I AdolP~O FúulCO _ UUN. 

Me-rubros -7) - P.art·ido.'i Aurélio Vianna _ eso: 
Qüberw Marmho - 'P$D. ,Secrettlria: QflClaJ 'Legislativo, 
Menéz~ t'lIDentel - PSO, PL.-3. Jullet'a éUbelrU ctocs. $lQt-Of. 
Henb'!:\lct(,; v-iemt - UDN. 
Muwn_ Campos - UlJN" 
Vasconce.o.s forreE _ P'1"B, 
Ed.munao LeVl _ PTB 
AluYSH) de Carvalh.o - Pl~ 

O) 

CrtS.da em, vlrtuCie do R.eq'.ler1Lr..~~ 
to '.-ti9 152-61, d.n Sr, Senador J~e 
Ermtrlo. aprovalfo na sessão de- i3 de 
Ílovembro de 19ôa. 

Oemgnada êm 13 de Dovcm.bro ,áe 
19G3. ' . 

Prorrogada até J li de ~dezembro d.e 
1964. em vfrtude do R.equerlmento. 
nl;! l 162-&3, do Sr. Senador Jdlio 
l.elte, aprovado em la de dezew:i:t..--c 
d. 1962. - . 

Membros 15) _ Partido", 

Att!llo. Fontana - - PSD. 
',Sigetredo pacheco _ PSD. 

Jose Ermlrlo _ PTB. 

Irineu Bornhau.sen - uo.."i. 
JúlJo. Leite - pa. 

. Seeretá.r1o~ AUXiliar ,Leg;lsllltlV'O 
PL--I0, Alexandre M do A. MeUo. 

, Doutel de Andrade - c 1"B.' 
Arnald.o Cerdeira _ FSl?. 

Juarez fávora _ POC. 
Ewaldo Pinto _, M"l'a. 

; 

COMISSõES ESPECIAIS 
PARA O'ESTUDODE 
PROJETOS DE EMEN
DAS A CONSTITUIÇÃO 

I) Projeto de Emenda.à Cóns
tituição ·nq 4/61 . - -

(QUE. DISPot SOBRE VENCIMIlN
'1'OSDO$ 6lAGISTRADOS. 

. Elelt. em 'J:f de Junho d. 1961 

Prorrogada.: . 
_ .té 15 de dezembro de 1962 pelO 

Requerimento 509~61 apr. em 14 ele 
dezembro de 1961. , I 

:;.. até 15 de dezemhro de 1963 pêl4l 
aequ~imento_ 179-62. apr. em 12' de 
zembro de 1962. 

. I 

- até 15 de -dezembro de 1964 Pf'lo 
Requerimento 1 138"63. apr. em 18 <10 
~mbro 'de ,1063. ' . , 

Completada em 2lI d. outub'" dO 
1962. 15 ae .nOJO ele 1963 • 23 di a.bril 
<lo 1963. I 

B,- Para estudar a situacão da 
CASA DA MOEOA 

Para estudo das causas 'que 
dificultam a PRODUÇAO 
AGRO PECUARIA e suas te· 
percussões_ negativas na ex
r""Itção G) 

- Membro, (6) ., -PartldQ 

Para' O estudo -aa situação JetrersaD de AguI .... - PSD. 
do CENTRO TÉCNICOOE -LoQão. da SIlveira 123 d. aIlrtl .,. 

Criada em virtude no Requerlmen 
to b'~ <)tH ·6~, au SI', SenAdor Je[fer. 
son Cle AgUJa:, aprova.do em 1-1- '\o, 
agóst. .... aé' 1963 De::ilgoaQ~ em 28 Qe 

Crtaàd em v1.rtutie" do ReQl.ler.n\l"'I1-
to ·n'~ 569-63 do 5r. Senadi:n JQ:se 
et"mtrto. a.provadO' GIl sessâ.c de J:O oe 
agOsto de 1963. 

1963'_ PSJ;I. ~ . 
AERONÁUTICA E DA .ESCO· 
LA DE ENGENHARIA DE RU, carn~ - PSO,
AERONAUTICA. DE S JO- BenediCto ;1la.Uadorea - PSD. 

agóstc de 1983. ~_. . J Wllson G<ln-al... 123 do alo:. U .. -. ~!gnada em 22 da agOSI<> de 19!13. SÊ 00'5 CAMPOS ' 
Prorro~Etda (H~, 14 ele Q9S('() tle 1964 ~ 1963) - PSD, , ." 

,9U qla,s ,em ?lTtUO,e do aeqUf':nmeQ- ~oga?a por 1 'l\no, em. vtrtude CrlB.da em virtude do'R.equenIneD-" Da,I"tieJ K.rÍeger _ UON. 
to -numero 1 ;60·63, dO Sr .. $enaoo[ IdD Requerlmento n9- t 19'1-::-63 d.o ~ to nq 168-63. do Sr. eenàdo:- _ilàdre > 

Jerterson de Aguiar 9.p!"Qvndo em 10 Mor senador. StgetredO Pacheco. Ca,1a.Zall6., 8.prov,I1Clo nA_ ses.aão.:lo 18 Lopes ela costa 129 de' outubro -
de dezemorG de 1963. . rf;3~vadO em 15 de de:rembro dlt dEi nO'1embro de 1963; 1962) _ ODN .. 

M h o (7) P tld- I . Di d -13 d "d MUton C. ampO&l _ (Vleé ... Presldenoo): em ... r 8. -:- a.r """ '_ Membros (51 _"'Partídos ' esgna a em' e -novem ... N e 
JeftersQU ~~ Agula.r· ~,H're:ild\!.lte ·11963. Heribaldo :Vie1ra - UDN. 

PSD Jose FellcÍano - PSD. , Prorrogads até.IS. d. dlzem~tll de Rui P.Jm~ _ UDN. 

WIlson Gonçalves - PS~. S1gefredo Pacheco l V1cePr .') 1964 em virtude do Requerimento- ~ll.;. 
};>SO. mero l"'158·63 do, Sr, Sen~Of' .Ante- Silvestre Pértclea (23 de a.bru JlG 

AI'Lhur. VírgUlo ....! PTB. 

Edmundo Levi - -PTa, 
José Ermlr1o' (Presidente) -

~pes da COota - UDN. 

nio Jucá, al)fovado eI\l 10 de .:1azem. 1963> ;' , 
I?TB. bro .d. 1963. ' . .' .. ·Bezerr' Neto .23 d. aIlrU d, IP63) 

- PTB. . . 
Actolpho {i'ra[lco _ t.'!'JN. 

EUriCO Rezen-de 1 VlcePrE;S1dt:me\ 
UDN. . 

Aurélio Vianna !Relator) - PSD. 

Seoretário: AUXil.iar LegiSlativo, 
PL-IO, Alexandre Marques de Albu· 

Jósapnat Ma.rinho- - S/legenda. jquerque Meno. . 
I 

St'cl'.etárJO: OflcinJ Le~tslat. .. vo, Reuniões: 2~s ,e '-,H,ã teU'u' u~ U,\ 
I'L-ti, J, B casteJon Branco. ' hol'llS. 

Membros' (5) - Partidos: 
José FeliClauo - PSD. 

Ruy Ca.rneiro - PSD. 
Anlr-ônlo Juca - riS'. -

Padre Cala.zans - ~lJD'N-T .. J 

JO&OPh~t Marlnbo_ - SiIOlleD4# 

AloMO CeLso - PTB_ 
. ·Nogueira . da Gama _ !'TB. 

~arros Ckva1hO _ ~. 
.Aloyslod. Carvalho 1Pres,~eD~: 

...;:.' PL. ! 

Mem d.o 1111 - PL. 
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titui"ão n q 7/61 i tituição ,,9 9 61 I Rcq. 1. 143-63 •• provod.o em ~O U< Ilenbatdo Vieira Vlce-PrealOellte -
J) Projeto de Eme.Oda à COll.- L) Projeto de Emenda à Cons·1 - ate I; de dezen.bro de 19t1f, POU>ll-filton Cam\l<lS - UDN. 

r ! . dezeml:)nJ oe 196::1. UI::tN 
(QUE DUW()E SOtUU$ AS MA1'F.:-; IQUE MUnn'f(.~/\ O REGIME OE Completada em 29 de Outunro <1t ldenezq Pimentel P8D. 

RIAS DA COMt'E'l'ENC1A ~.U.l\'A-l D(t'i(~nHnNl\çAO D..t!$ RENDAS, ]1962 23 de abnl de 1963 e n t!e jU-! l!hlr.co Rezende 123 de abr:l _ 
TIVA DO SENADO (r'I<l~""'lJl{\:"tJll ~ ,lho de 1963, .' '19631 - Rêlfltol - UJ)N. 
As Dl: Pl.tOPOR A th"O~"~HJV hoC) El.elta em 2fJ de novembro de 19tH. ' I Silvestre Pér1cle.s (23 de o.brJJ ó. 
DOS CHEFES Vg MJSSAO VI- PrOnU"i:Hla:,' 19631 - Presidente - P'I"B, ~ ! Membroo - Partidos 
Pl.OMA'l'lf A 1-'~l{LUANI~S·j',.; tl e , JefferSUll Cf! AgUiar - PSD. ,Koguelra da Gama - PTB. 
APltOVAlt O E.s'1'Agt:I.t.:(;lL\n.;.~- - $Le 1~ a~ d'!zemoro Q.e HHil.. !.'l'lU i w lS a ' 2" d "d E,ar:o(lS Carvalho - PTB, 
TO t) ROilll'li\11~NTO F.. O ItI!:A .. ReqlH~nnl~nlo tiU.,J-tjl <l~:v .. '_aal.l em B I l . t 00 ,onç-t~H'e.s ·1.,) e /t.or~ e I AloysIO de Carvalho _ PL. 
'.rAlHENTO OE Rt:,;LliÇOES 01~ de (H:zemor .... dt! l!.1til; lDti3, - P~lJ ~ I Ltn',) ÕC Matos - PTl~. 
PI.01.\lATIUt\b COM PAíSES I!:S~ I - nLt.' irJ ~ie ae,,-,::norO Ci.e HHi3 peJo'l R\iJ'. Cal n.C1!O - P..,D. J6âo ."griplIlO 123 de nbrtl de lJlG3) 
'IKAN(U::!I!OSl. Reqllt:riillE-fJtO 71;:H:l!::: aprovado f'll J2 Lo~n,o da suveir~ - PBD. 1_ UDN 

. i ú.~ dcl-emoro de 1U62; Ou,do Mü21dln 1:'::9 de üutul;'Jn. Oí? OanJel Krlegcr _ tJDN. 
Ele.ta em <1 de outulJr Ode 1951, 1 _ ate i5 à-e llezemOro de 196;1: pej(J 1915:;', - P"lJ I 
P~'ot'rogndll: _" ,r ReQueJ:',.:n~n;:-o 1 Hl.(l;;S .1lpraVa'4~ em! Milton CampOl:! - UDN . .,. l 
,- Il{;(j ltl de. dcz.e,mbro Cle 11:102 pelO, lO' de: Clez.C!w,:m;; de L9i.i:S \ Hefl~&,OO Vl;lra - U.UN. 

Rt:qIJJ;~~w.enw BU'1~61. apt. em H Qe I Memtu'os 116, _ partJd~ I Lopes da CQ5ta., - UD~. . I Q) Proj€10 de Emenda 
titwção n 9 3/62 

à Cons-
dc>.t;t:'tUOfu de 19tH: ". I Jeíferw:J de AgUJa,l' 12a de Il-bnJ Joao Agr1plllo ' .. 3 de abl"Ll de 1963) 

- ata l~ de àC2embro de 190a l.UUO de 1ge31 _ ?~lJ ,- UUN 
RetJ l,l:39,-ü3, apr, em 1.0 àu QtlZCtU· Menezes 'Pu;en'tel _ PSD. I c Burle:;:. Rezende (23 de atrll Df IIAV'l'OUIZA O TH:lnVNAI, SUPE-
bl''; de J9.~.a, . 'J f<'il1nt<l MuUer _ PSD Il,,6~, :- ~l>~. '. • ' alOR El.m'fOHAt. A fo'lXAR OA- ;; 

~mD!e~·tl.d-a. e,~l .. 9 de ,outubro ae GUlàu Mündln 129 de outllb~o -de, ,Sllve ... tH!o' PeflClts 123 ae 801:)rl1 Of I '1',-\ PARA ta. CE~LlZAÇAO DO 
19ítJ c :li' de 8otl'.U de HHi~, 1062 PSlJ ,J9631 - ~ 1'13, l'LEEHSCl'I'O PREVISTO NA 

MemOJ'o$ tl6' _ P<trtidos R~y êarne,ro ,23 de abril ::te U163 Nogueira cta Gama - r'rn. 1 ~1)':N~i\' ~g~J~J~~~~NAL NI.I 
Menc~é6 Ll!memel _ e:::su. _ PSD Barros Carvalho - PT:H. 
WHsun UonçaJveti t2;S Qe aorU de Dd.n·CJ Kneger IRelator) _ OIJN AlOySIO de Carvalho - PL. I 

1 6 d · " lJ c':U .'. LJ .,1. ri ,,'I o.\. ''''''u"e Miguel C<HIU,.. - PSp, . 9 31 - presl ente - I;t) • l!> r.co .-. .cn .. e \"' ... ue a",. U Catt I P- hel '1'.t de abrIl de i Pfúl'ogaçf:o: 
Elelta em 10 de Julho de 19ô2 

Lúbào da SilveIra. _ f-'~U, 11963, _ UUI'i :> I .,.. ~,e In ro i ...... 
Ruy CarnCl.rO 123 de aorH de lOb3} Milt.uo caU.1POS - UDN, , 19ti,}) P'l~, 1 - até 15 de ~zembro de 1963 fl~lo 

_ ?:;ll.). Hertba:d:l Vlclrlt - UlJN. I -- Reqt.cl'wtento 71:17~6~ aprovado em l~ 
aUldQ MondJn j.. de' outuOrQ de RUI ?almein.-I -UUN. ,O) Projeto de Emenda à Cons~ de dezembro de 1962. 

111641 _ f'SD, Amaury SIlVa - 2.') de abril de I '. ~ o ! - ate lb de dezembro d-e 1954 poJO 
EUrlco R.ezende 1:::3 de atlrU ae 196::1J _ PT1:L tltUlçao n, 1/62 I Req~enmento 1 146, a-provado em 1{) 

19631 - UDN. 1 Barros Carvalho - PTB, ! (OBRIUA'l'OltlEDAOE DE CONCUR- de ,1.~zemo«.1 oe.1963 
jJamel Kneger - UlJN. . I A:g'tUl~l'Q de i"lguelTN:l.Q - ?'l'B .. I 80 PARA lNVES'flDUKA EMI Co::npletada em 23 de abi1.l de 
Milton Campü3 (V1ce~PreS1C1eDLe) Bezerra Neti> 123 de abril de !~63 CARGO (Nit,;IAL DE. CAIUWIUA 1963 . 

. - UDN. - PTB, ' E PROllUÇAO DE. NOMEAÇÔt:SI ,Membro,\; __ Partidos 
lienoaidu Vl~lra - UDN. 'I AloY6to de Carvalho - PL. - 1's'fERIN:\S). 
L';pes da CuSta _ OLJN. Lino de Matos - PN,' , Jefterson de AgUIar - PS. 
Silvestre Pér1cle.s ..•..••. J _ PTB __ Eleita ~m, .1C de maio de 196:1. ~?tlsuo ~(Jnçalves 123 de &::>r1J de 
V)Va.'do LIma - PTB. Prorrogdda. 119631 - PSD. 
AOlaury Silva 124 de aDrl1 de ~9ts3) : M) ProJ'eto de Emenda à Cons~ - até 1~ de dezembro de 1002. pel<l Rtl~·. CarneIro - pao 

_ PTB. . ,_ '. Req '185-6'2: aprovuda em 1!l d,:1t Lobll.o da Clilvelra - PSD. 
. Va.Sa dO 8eJlntlor Flllto FerreU'a tltUlçao n 9 10/61 ~mbro de 1962, Meneze,5 Pimentel - PSD, 
(2J de abrll de 1983) - RelutOl' - (APJ~U..:."(.~AO DAS COTI\S DE IM- _ e.té 15- d.t dezembro de 1'063 De:c.. LeI1.c Neto ·23 üe ao)'}) àe 19(3) 
Fll'l. . d C Ih PL POSTOS. DE&TINADAS "OS ",V- Req. 1 144-63. aprovado em lU d, d.- P~lÍton Campos UDN 

AlOYSIO e arva -o -. NICil~IOS1. zembl'o cte 1963, . '. - . 
Lino de Matos - P'I'N, Eleita em 'l5 de dezemhro de 1~. He!ll::uudo Vlelfll. - UDI'!' 

K) Projeto de· Emenda à Cons
tituição Il~ 8;61 

(SlIBRE IlXONERAÇAO. POR PRO-
1'0S'J'A DO SENADO,. DE UHIWI!: 
DE &USSAO DlJ'LOMAl'IUA DIl 
CARÁTER I'ERMANENTE). 

Elelta em 6 de outubro 00 i9!Jl. 
Prorrug\l.da: 
_ até 15 de dezembro de 1962, Qelo 

• ReQUerimCllto 61>8·01, aprovado em 14 
40 Janeiro de 1961; 

- ate 1. de Janeiro de .196.3. pt'JO 
Requerimento 781.62 aprovado em l2 
ele dezemDro Cle J962;. 

- ate 15 de dezembro de 1964. pelO 
Rltquertttl.t!Dto 1.14U ... 6a ,aprQvatlo em 
10 de dezembro de 1983. 

Oompletada em 30 de marçO 
1962, 29 de outubro de 196:.1, .2!i 
ahril de 1963. 

Membros 116) _ 
Menezes Pll11entel -
Ruy CarneIro 123 de 

- PresIdente _ PSD, 

PartldOS 
PSD. 
abril de ID1I3) 

Lobão da SUvetra - FSD. 
Jefferson de Agu1a.t {23 de aDrU ee 

1963. - PSD. 
GUido Mondin {29 de outul;)ro de 

.1962, - PSD. 
DanJe! Krlcgel' _ ODN, 
EuriCO Rezende 12J de abrO de 

1983. - ODN. 
M.llton campos- - UON. 
'HeribsJdo Vieira IVtce·l?rwdente> 

- ODN. 
Lopes da costa - ODN. 
Ve.ga. do Senador ?into i'&~elr' 

(23 de abril ~ 196~ - ReJatol' -
PTB. . 

. Bezerra Neto 123 dt abril de 18631 
'.- PTB. 

.' Amaury Sllva ''13 de abtll de tua) 
-PTB. . 

VlvaJào Uma _ PTB. 
~c cle O .. ,..atho - ~'V- '. 
LIDO do Mata0 - PTN.· 

Prcro~ada; OOlllplet.aaa em 23 de &brU de ~S;& _JoOaj")NA.snpmo .23 de abr.l de lO!Un 
- Membros _ f'a.rLldu.a 

Je!tersOD de AgUiar _ I?SU. Eurtco Rezende 123 de iVlrU dc .... - at;(!. 16 d.-e dezembro de 1953 pt;lo 
Req 71:l3~63 aprov&.d(.1 em 12 de Se ... 
zemb:o de 1962. 

- a,te l!) de dezembrO de 1964 pP.Jo 
Req, 1,142-68 aprovado em 10 de (,lU .. 
tubro de 1963. 

WtlEon oonçaJ"f.s t23 de ao/i} de 19ô31 - UDN, 
19631 - PSD, Dart\e! Kf.eger- _. UDN. 

RUy Carneiro - PS. SiÍ\õe.stre PéricIE.'i 128 de abril de 
Menezes Pimentel - PSO. 19631 - PTB 
Milton Camp08- - UDN. N~ue1ra da Gama - P'fB. 
Heribaldo VIeira - UDN, Barros CatvaJhc - .P'I'a. 

CompJetada em 30 de março 
1962, 29 de outubro de 1962 8 3 
abril de 1963. 

de Eurico Rezende ,23 de ao-:1J dE Mem óe Sé - pt, 
àe .1953) - ODN. I Aarüo SteiDorur-h - MTR. 

Membros <16) - partld"" 
Jefterson de AgUIar _ PSD. 
Wilt.ou Gonçalvea 123 de a.brll 

1963) _ eSD. 

I João Agripmo (23 de Abril de 19{j::.1 
- Vice-Presidente _ UDN. I R) Projeto de Emenda à Cons-

de Daruel Krleger - I[l)N. tituição 119 5.62 
SUvestr4! pencle.s t'J3 de abril Oí' I 

1963' _ P'fS, I 1[l(spôt; SOalte l\ f~N'fHE(i" t\U~ 
n--UJ.NH;lPIOS UE; ao% OA ilRH.f:-

Nogueira da Gama. _ P"I'B. CAUAÇAO nos e.S1'AUO~ tll!AS-
de Barro:; CarvaJllo _ P'I'B DO EX('EUEU AS UENUAS AIU~ 

Aloys10 de Carvalh" - PL. NlCJ:PtUS" 

Milton Cam\l<lS - ODN. 
HcrlbaJdo .... VieIra - UDN. 
L<lj>es da Coota - ODN. 
João AgI'ipmo (,33- de a.brU 

- UDN. 
d. 1963) 

Eurico RezenCie "'(23 de abt1l de 
1963. - UDN_ 
. 511 vestre Péricles (23 de abril de 
1963) _ !'TE. 

oNgue1!'a da Gama' - PTS. 
Barros Carvaao - PTB, 
Josaphat Marinho 123 de a.bril de 

19631 _ S. lego 
Aloysio de carvalho _ PL. 
Llno de Matos - PTN. -. ., 

N) Projeto de Emenda à Cons
tituição n9 11/61 

{eRIAçAO DI! NOVOS 
lIIUNlUtl'lOSI 

Aurélio Vianna 123 ae a.brl1 de 
1963' - Relato{ - PSB. . 

Prorl'Ogada: 
Eleita em 13 de setembro d~ lt!õ2. 

. - ~té lb de dezembro de 19tJ3 pelO 
P) PrOjeto de Emenda ti \,;ons· ReqUenrllenLtI OI' 1 {Ir. ,ti;, lif}fu\-i.1úO-

- - at(~ !r, Oe Oe".B-mort de 19ij4 Oe'Jf; 
tituição n9 2/62 I em 12 Ije dezemoro de i96~: 

IINSTI'I'UI NOVA DISClUt\IINA()"'G ttequeflmentq l' 141 h ~apruqhl{ ~D 
DE RENDAS EM FAVOR DOS .U Qf dl.~2elDOrt de J!Jfi3, 
MUNICíPIOS). COmpleteis em <13 (le abri: ae lltti:1 

Elelta em 23 de maJ(J de 1962, 
Prorrogação: 
- até 15 de de.z.embro do 1963 J)elt.. 

RequeJ'lmento 786-6~. aprovado em ú 
de dezembro tte 1062-: 

- até 1& óe dezemoto de 1964 ."...1(' 
RequerUnento 1.145~83 aprovado em 
10 de tlezembro de 1983. 

Memtlroo - PMt,a,~ 
Jetrersol'l Cfe Agular - ?Sl> 
RtJy (Jarnero - PtiV . 
Lubáo da Slvera - ~S1J 
WIJ..">OL GonCalves '2::1 de aorll d. 

196::1 J - eSQ . 

COmpletada em 23 de &lIrO 
196~. 

Lelte Netc 23 4 63) - PSU 
MenezE'~ ?lme'r.teJ _ r'1'e.:.1Geme 
M1lt.QD Campo.!. - UU,:>.j 

dE Herlbaldo VieIra _ UUN 
Tosaphat Mal'lllÍlL - !:.!3 i Q.}) 

'f"ce~?r~M,p.Dte - LTDi\! 
Danle. Kr:egef _ UUN 

cl.t Vll-ga 00 SenboJ Plm<l e'enetre. 

Membros· _ PartfdOlS 
Jetferson da Agu1a~ _ PSi.I. _o O<nlçaJ,.. t2!! <te aM!) 

ItlO!la em 2! de lDarço do 1M2. 1963) - PSD. Ew1c() Rezende 12~ 4 631 _ Ui,}61 
'2& 4631 -.. PTa. • prorrogação: Ruy CarneirO- - P6D, 

- ate 1& do dezembro de 1m pelo l<>bI.o da Silve"" - P$l). 
~. 794-&1 .• :wo,ado _ W". LeI __ '" .. aItrtI ... IHIl _oro de 11162-. _ PSII. . 

NogueIra da Gama - P'TU. 
Barros ca.rva~bo _ PTü, 
Mero de Sá - PL 
~llgue~ Couto \»3., 63). - PSP 
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S) Projeto de Emenda à Cons
tituição n9 6/62 

(AUMENTA PARA QUATRO O NU
MERO DE REPRESEN'l'ANTt.:S 
DOS ESTADOS E DO DlSTRITU 
FEDeRAl. NQ SE1'MDU), 

Eleita-em 13.9~:l 

Prorrogada. : 
- ate 15.12 63 pelo Requerimento 

'';90-62. aprovada em 12 12 6:.l; 
- ate 15 12 6<t pelO Requerlmento 

1 148-63 aprovado ern 16 l2 63. 
CQmpleLad~ em 23 4.63. 

Membros _ Partidos 

. Jefferson da Aguiar - PSD 
Ruy çarnetro - E'SD 
Lubao da SiJveira - Relator 

p~...,!..} 

W 11Son Gonçal ves (23 4 63) 
(I,-PSU 

....,~_ Menezes Pimentel _ PSD 
l\.f:J~()n campos' -UDN 
Henbaldu VieIra - UDN 
JJsaphat Marinho - l23 4 63) 

UU~ 
Da niel K,rieger _ UDN 
EUrICO Rezende _ 123_4 '63) _ Vt~ 

"ce:,Pre~idente _ UON" 
•.. Vaga do Senador pinto Ferreiro;. 
(23 4 63) - Presidente - P'l'B 

NoglJE'ira d:l Gama - !?TB 
Barro!' Çarva.lho _ PTB . 
l\lem de Sá - PL 
Júlio Leite \~3 4 63)· - I?R 

T) Projeto de Emenda à Cons
tituição n9 7/62 

(REVOGA A. EMENDA CONSTITU
CIONAL NU 4, QUI!: lNSTITlilU o 
8[ST~MA PARLAMENTAR UI! 
GOVí:;RNO li.: o ART 61 0.'\ (,:()L'i8-
TITUII':,\O FEBERAL, DE 18 UI< 
SETEMBRO OE UNGI. 

Eleita em 6 12 62. 

Prorrogada: 
- aLe 15 12,63 pelo Requertmento 

'191-62, aprovado em 12 1262; 
~~ - ate 15 12 64 pelo Requertmento 
-'- -. 1 149-63 aprovada em 10 12 ti3. 

C~mp!et.ada em 23,.403. 

Membros - Partidos 
J ~ftersun ae AguIar - t'SD 
Ruy Carneiro - PSD 
Pcuro Ludovito _ PSD 
Wilson Gonçalves \23 4.63) 

PSU 
Lil~tll~d!to Va!Jadares - PSD 
Meneze~ p;mentel _ PSD 
M1iton Campos - 'UUN 
Hertja,do V1elra _ aVN 
EU1'1CO Rezende t23 4 63) - UDN 
Da nH'! ({\',eger _ UDN 
J~)áo A~rlprno '23 4 5SJ - UON 
Am!'.ur;v SilVEi 123 "63) - I?T8 
NO~'Jelr <'\ (ja' Gama, _ !?'l'S 
B\lrro~ Cnl'valho _ P'rB 
Mem de Sá - Pt 
Rau.: .Glubertl - PSP 

à Cons-
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Argemlro de Figueiredo - ["l'B Y) Projeto de Emenda à cons-I 
Eurico Rezende \23 4 63~ - O'uN t·· - Q 5/63 . 
Milton Campos _ UDN Itwçao n· 
DaOleJ EQ"ieger - UDN (DISPôE SOBRE O IMPOSTO DE 

Bezerra Neto - PI'B 
.8amundo LeVl - PTB 
A:'gemlrO Flgueiredo _. PT8 
Mero S:-Hga -. E'TB 

Josaphat Mannho - Sem Lel:enda. \'l~NDAS E CONSIUNAl;Õ~S . 
Aloys1o de Carvalho - PL I . 

, nes:gnada em 31 5 53 
,- Prorrogada ale 15 1:.& 64 pelo Re .. 

V) Prol'eto de Emenda à Cons- qu~ri.mento número J. 154·63, apr(1 .. 
. ,_ , vaao em 10 12 63 

tltUlÇaO ,,9 2/63' Memoros _ PartIdos 
(DIRElTÓ DE PUOPU1EDAIlE) Jefferson a.e à,gu!ár -' PSI; 

HUy Carnelro - PSD 
Deslgnados em 23 t 63 
Ptorrogaaa: 
- ~té 15 12.64 peJo- Requerimento 

1.151~63. a.provado em '10 1:&'63. 

Lobão da Silveira - PSD, 
Wilson Gonçalves - PSD 
Menezes Plment,el - PSD 
Leite Ne~o - PSD 
Amaury Si1v~ - PTB 
Bezerra Neto - P'I'B 

Membros _ Partíóos 
JeftersOD de .AgUlar ._;~_ PI$O 
Ruy Carneiro - Pres1(jente -
Looão da Silveira - pSD 
Wilson Gonç.9Jve,s - P'50 

PSD ". Vaga do Senador Humberto 

Menezes Pimentel _ PSD 
Henbaldo Vle1ra - Vlce·Preslden-

te - ['SO 
Amaury Silvll - ~ P'T'B 
Bezerra Neto - PTl:J 

.,.:. Vug3. de Senador Pin:o Fer~' 
reira _ pTB 

Silvestre Pérlel~ _. PTB 
Artur. Virgílio - PTN 

Neder - PTB 
Argemlro de Figueiredo 
EUrlco Rezende - UON 
Milton Campos _ UDN 
DaDleJ Kneger- _ '-UDN 
Aloy's:o de Carvalho - PL 

!"I'B 

Josaphat Marinho - Se IllLegenda 

Z) Projeto de Emenda à Cons
tituicão n'? 6/63 '- . 

rINELEGUll,LlDADEl 

Deslgna.da em ~.10.63 

EurICO Rezende 123 4 63) _ úDN 
Milton Campos - Relator _ ODN 
João Agripino - UON . 
JOS3phat Marinho - Sem ~endA 
Aloysio de Carvalho - PL .. prorrogado até 15 l<:! 64; Delo Re .. 

queriment,Q oúmero 1.156-'63, aprova .. 
do em 10 12,63. 

W) Projeto de Emenda à'Cons
tituição n9 3/63 

(DISPOE SOBRE A ADMINISTR.\
ç~o DO D[STRI'['O FEDERAl. E 
MAT~RlA DA COMPIlT€NClA 
PRIVATIVA DO SENADO). ti, 

DeSignada em 2 5 63 
Prorrogada até 15 12 64 pelo Re· 

quertmento 1 152-63. aprovado em AO 
de dezembro de 1963, 

Membros _ parudos 
Jefferson de Aguiar - PSD 
R.uy carneiro - PSD 
Lobão da Silveira - PSO 
Wilson GonÇ8Jve~ - pSD 
Menezes Pimentel - pSD 
t,elte Neto - PSO 
Amaury Stlva - PTB 
8ezerra Neto - PTB 

.. , Vaga do senador Pinto Ferreira. 
- !"I'B 
· . . Vaga. do Senador Edua.rdo oa ... 
talão \Viee-Presidente) - PTB 
· ., Vaga do Senador Ed\.I:'aIdo AI-
smar _ PTB -

Eurico Rezende -' Prp' 1~:J.to -' 

, Membros _ partidos 
JefrersoD de AgUiar - PSD 
Ruy carnelro' - PSD . 
Wilson Cl<Jnçalvea _ p~ 
José Fellcillno - PSD 
waltredo Gurgel _ PSD 
Argemiro de Figueiredo - P'I1I . 
Bezerra Neto _ PTB 
Silvestre 'Pértcles - PTB 
Edmundo LéV! - ['TB 
Eurtco Rezende ~ UDN 
Milton Camp03 _ OON 
Aloysio ele carvalho - OD1:f 
Afonso Artnos _ UON 
Josa.phat Marinho _ sem Legenda 
R'Ul GiUbertl - PSP 
Josê Leite - PIt 

.-
Z-1 Projeto ,de· 

Constituição 

E:menda 

n~ 7/63 

à 

(TRANSl!'lmt::NCIA PARA' A RE
SERVA DO MlLI1'AR DA ATIVA 
QUE SE CANDIDATAR A CARGO 
ELETIVO). 

Milton Com"", - UDN Deslgn.da em 2,'10 63 
Dan1el Krteger - ODN Prorroga.da até 15.13. G4 pelo RA-

EUrlct.. Rezende ~23 4 631 _ UDN 
A.OY5io de Carvalho - UDN 
Afonso Armos' - O'DN 
.Josaphat Marinho - Relator 

S~m Legenda , 
Aurello Vianna _ PTB 
Júlio Leite - PR 

,ÇOM ISSõES _ . 
PARLAMENTARES DE 
. INQUÉRITO 

CRlA[)âSOE ACORDO CO~1 O 
ART: 53 0,\ CONSTITUlvÃO m: 
O "1:'1. 149. ALlNEA A, DO RR-, 
G [MENTO ISTERNO, 

Para apu~ar 'a aquisição; 
pelo Govêrno Federal, dos 
acêrvos de concessiol1 árias. 
de sGrv.iços públicos e a 
importação de chapas de 
aco para a Cia Siderúr
gica Nacional, ---.. 

Ct:ada pela ResOlução número !.t. 
de 1963. aSSInada pelo SenhOr Nel.5OD 
M8culan e ma'ls 28 Senhores Sena-
dores' lapresel100da em 30 de maio cfu 
19631, ' 

DesJgna-d3 em 31 de maio de 1961 
_' Prazo - 120 diu, até 28 de aa-
tembro de 1963. . 

Prorrogada: - . 
~ Por maIs 120 dias. em rtrtudil 

da aprovação do· Requerimento nl1 .. 
mero 656-63. do Senbor Senador JoiO 
Agripino, nA sessão de 18 de setem
bro de 1963 121 boras), 

_ por mais um ano .em virt'lde da, 
aprovação do Requerimento núnlel'o. 
l'.173-63, do senhor Senador Leit. 
Net-O. na sessão de 12 de clezelllbtQi 
de 1968. 

Membros - partido! 
Jefferson de Aguiar - -.PSD 
Leite NetQ (Pres1dente) - pSl) 
NelSOn Maculan - PTB 
Joio Agrtpino ~Relat.or) - UDN 
Josaphat Marinho.- Sem Legenda 

Para apurar fatos aponta
dos· da tribuna do Senadtt 

. e outros, relacionados com 
'irregularidades graves 11 
corrup,ção no' Departamen
to de Correios e Telégrafos t\loysto de carvalho - PL. querimento numero 1.156-63, a,prova,-

Josapha' Marillho - Relato< - do. em 'lO 12.63 . Ort;'d. pela ResOlução .nllmero ~I 
Sem Legenda. .-, ... . ~.fe_n1bFos ~ p9.rtld03 .. de 1963, assinada pelo senhor let-

X) Projeto de Emenda' à Coris-, 
tituição n9 4/63 

(CUNCEDE IMUNIDADES AOS 
VEREADORES, 

Jetrerson de AgUlar -- PSD ferson de Aguiar e mais 33 Senhores 
RUY carne1ro - PSD sena.dores tapresentada. na se.ss5.0 de 
Wilson Gonçalves - PSD 30 de outubro de 1963), 
José FeUciano - PSD Prazo _ até o fim da sessão legis~ 
WaUre<lo Gurgel - ['50 latlv. <Ie [963, 
Argemiro de Figueiredo - P'1'4 
Bezerra Neto _ i'TB ' prorrog.ç~Ó por 90 d!a.s laté 18 d_ 
Silvestre Pérlcl.. _ E'Ta março de 1964) em' vtrtude do se-

U) Projeto de Emenda 
tituiçfto n9 1/63 

(THABAI.IIU ()E MlJl.HERF.S E 
NOHES E 'rltA8AL.HO EM 
IHfSl RIAS INS,\LVBRES>. 

ME- 'Designada em 2Q.5. 63 
IN- prorrogada até lã 12 64 pelo - Re-

Edmundo Levl - ["l'B querlmento númerO 1,163-63. do se-
EuJ:ico· Rezende - UDN ohor . sen.dor Wilson oonça/.e/! 

De,:;l~nada em 23 <1: 63 
Prorrogada a.té 15 12 64 pelo Re

q';erttúento I 150·6::1 aprovado em 10 
de dezembro de 1963. 

Membros - partidos 
JeFf<:,rsun de A:hllar - PSO 
H'..\v CarneIro - 'PSD 
l.,·J')3c tia Silveira PSD 
W,!!,<:Utl Gum;aJvf'S - Rela·ar 

PSlJ 
Mt'tlP'·e,s Pimentel - PSD 
Le\L<:' Neto _ pSD 
A~la I:" Silva - 'P'TB 

,B'1P\'lp Net-o - Vice-presidetrt.e 
PTll 

Vn'!a do Sen:õldor Plnto FeT"'~ira 
- PTB 

pértcles ,- P'TB 

Querimento nümero 1.153-63, aprova.
do em 10 12.63. 

Membraa - Partidos 
Jefferson de Aguia.r _ PSD 
RUY Oarneiro - PSD 
Lobão da Bilve1r. - PSD 
WUson Gonçalves - ['SI) 
Mene7lll ['Imentel - PSJ) 
t,eite Neto _ PSO . 
Amaury SU.. - PTB 
Bezerra Neto - PTB 

I 

· ., Vaga do Senador PLat-o PWTetra 
- PTB . 

Silvestre Pérlcles - PTR 
A.dalberto Sena _ PTB 
Eurico Rezende '(23 4 .63) _ lJl)N 
Milton campos - UDN 
Jo~o A.grlptno - UDN , 
Afoyslo de carvalho - PL ,-
J05.ph.t Marinho - Sem Letlell!l4 -' 

_Milton Campos _ UDJI .provlUlo n' .. 5essllo de 10 de deum-
Aloyslo de Carvalho - ['fi bro de 1963 121 30) • 
Monso Arinos - UDN Oe.lgnação em 6 do dezembro de 
Josaphat Ma.rInbo _ Sem· Legen<ia .196,3, 
Júlio Leito _ PR ._, Membros (111' - Partidos . 

~ Jefferson de AguJar _ PSD' 
- - Leite Neto _ PSD 

. 1-2 Projeto de EmenCla W. AbtUlo Fontan. - PSD 
Constituiçll.o nq 8/63 psVClSOn Gonçalves - Presldene. 7' 

(AUTONOMIA DOS ~~NICtpIOS) 

e.s!gnada em 22,10.63 
prorrogada até 1~,la, 84 pelo R.e

~11erlmento· n. umerO 1.157~63, aprova-
;10 em 10.12 68. . . 

Membros - parUd .. 
3elferson de ,Aguiar - PID 

Ateur VlrgDla - PTB 
Bezerra Neto (e,lL63 - Vice-I'<+

sldente - PTB 
Mello Braga - PTB 
Jo~a Agripino _ UDN 
Daniel Kr'leger ....; l10N -' ~ 
EUrIco Ite~".:'l: IIU. 63) - Pf)N 
Aurélio V - l'SB 

RUy carneiro - PSD 
W1.lson GonQa.lveIl - PSD 

. JQ.$6 Fcl!claoo •• pSl) 

. SecretArJa: AuxlJIa,r !,eg!sle.l!1to. 
, PL-9. J. NerPassoI oant!.t. ~ ,,-
i' Lobi'\).1a ,!lU""" - ~. " 
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Comissão de ConstituicãQ e . ATA DAS COMISSõES ICxtl'wrdinál'ia para às 22,30 hom, a 
- Iflm de ap:'eciar o ProjetL úe L,':'1 "'o 

Justiça '. '. .. ". . Senr.do r:ÇI 15 64 que "Dispóe mb"'" 
;rI'A D R nA. EX A ~ f I. neiro,. Bezerra Neto, }\nhur Vlr~1llo'l A fml ae cumprlr dlSpos;,tH'O re:!J- eleição d.1 pre~idente e do Vj~'e ... ~, ~ 
NARlA REALl~_A.DA ÀS 21 HO 1?Y510 de carv~lho. Afonso .Ar.lDOS. mental, c;;onfol'me letra b, do 11':.-Ig-O '~j(h'nt? da R.epública pe:o Cv!1o':-~ ~.'O 
DO DIA {) DE ABIUL DE 1964. llton CIl,mpos e .:l~aphat M~nr:r:o, 45, ~o R,eglmento In.t~rno, o Senh'.'l' ~ac:onal. ' '" . 

reune-se a Comis!::ao de Consutulçao PY-es1dent~ em exenllCIQ declara qqr I 
M 21 horas do di.a 6 de abril de e Justiça. irã. procedt:r a Neiçâ9 ~o Prfl::.t....e:1t.f~. Nr.da mab havendo a tratar f'lLf't_ 

Hi4, na sala das Comissões, SOU a Faz USO da ~a]avra O Senhor Prd,)Í· Por 'unanimidade dos presente~ é rs-,se a :'eunião, lavl~ando eu,. ~;l"fa. 
residência do Senhor Senador wa- dente, com,un1cando que o Senh~ reintegrs.do na presidência O senl~oJ' Helena Bueno B;'andao,. secrel?:'18, a 
(m Gonçalves, Vice. Presidente, em 8ena.do[' M-llton Campos reasSUmIU Senador !'vlilton Cam os pre,<;-ente ata que depo;s de lld.:l e 
K:ercicio da Presidência, presentes Cs sua. --cadeira no Senado e como Me-ma • P • g,prvoaàa. será assinada pelO Se:ü.(!' 
.hores Senadores Jefferson de bro da, Comiasão de Con..stitwCã-J E A'Z'l'ad'fJC€ndo o Senhor $e!"Hnor Pre;sidenie e demais Senhores Sell'l" 
19uia!J'~ AntÔnio Balbinot Ruy <,,::al' .. Justiça. MDton Camp~s convoca uma l'e\.l..o~ão do, e~ pre~entes a reuniáo. 

\ 
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CONGRESSO NACIONAl. 
PRESIDÊNCIA 

\·Gn.,,~, .... ,1IJ ue SesslCO conjunta llaia eleição de Prl'sh1('nte e Yic:e-l'J''''iidente (la Hqlública 

Eu. Auro Moura Andrade, Ple~idente do Congresso Nacional, no exer~ 
c;c:o JC ul .. nhus a.Ll';\)l.;jçM~, baixo o pN?sent.e ed.ita. de convccaçào das duas 
Casa.." d,) Gv>1_(X'SQ Nacional para, em sessão c'}njunta a reaHzar-.~e às 16 
llvras de ci:l.l. 11 d-o lHes em CUl'SO, no Plenár:o da Câmara. OQS Deputados, pro ... 
et:üfl'em. no<; te~'más da Lei n,o t.321, d~ 1 do corrente, e do art, l,\', n.? V, 

SENADO 

do Regimento Com1.Un, à e1~ição do Presiuente e do Vice-Presidente da. 
República que deverão cl)lap1et.al' O qu.i.n,q~~_liio ir::cúJdo a 31 de janelrc de 
1961. de acõrdo com G dL'posto no al't.~-2o da Gon'l1tuiçü(), 

Bl'aSllia, 8 de abril ele 19(34 .• - At:r.~OUR.\ ANDR.-\D!.. 

FEDERAL 
2~ SESS.~O LEGISLATIVA ORD1:\.\\',L\. DA 5~ .LEG!SL\'lT1L\ 

ATA DA 20' SESSÃO, EM B DE 
ABRIL DE 1964 

2' SESSAO LEGISL4T1VA, DA 
5; LEGISLATURA 

Pla:~nuí,:~CIA DOS SRS. NO· j 
GCEl~,A DA Gt\~IA li GUIDO :\lO::\
Dl". 
A~ 14. llOl'rI.:; e 3<) ro!nutos, aclbr!l-' 

tJ: ... ,ente~; 

Ac:.:::ll'l)e.;:to Se:1a. 
humu_'J.QU Levy 
Moura Pülha 
tll;,;:etleo0 l',-u.:neco 
~'vlU:2z,l',;) 1:" __ lenteí. 
'. ,'u::on Uonçalve., 
lJ.n8.l;1e Mariz 
\Vali.'eOo uurgel 
Huy CarncLro 
• '\.1 f-,~';l1,l'Q de F:~llcire.'i\) 

Ltmí.·.Q de i\--lorac.) 
dêl .J::',_uQ V.e.l'll. 
_,-A:!.;e >.\é':-O 
úl;;y,"u de Cal V,:ilh .. 
JU.'iXP'L':'i "\-1a:'ltlh'Ú 
i:.~li'ico Buende 
ri.uLl ClillOel'tl 
fül.ái.o cileü1bruch 
At(.u~ .... A)'; lOS 
~L!t-un campo,:; 
Benê-ó.cto V",da(1<l.-t~3 
No'~u(',.,\ di.\. dOltn 1. 

Ur~o l~' ... v.c~ 
Jo~,~ F'll.k·:tnO 
Pr :)'0 LUdovlc-o 
Lopes da Costa 
Binerta "l e to 
Nc;sün M'dc~Jan 
Irineu BornhalJ.J5en 

. Gtlido Mondin 
Mem de Sá 

o SR. PRESm"XTE: 

A lista de pl'ersença l'eg:stra () com
parec:mento de 3t Srs. Sen~don:5 
Hâ núme~·o regimental. D::clarQ ab<!r
ta a se~são. 

Vai ser lida a ata. 

O Sr. 29 Secretário lê a ata 
d,a sesão ::1.-' erior, quI' é aprova
da sem debates. 

O Sr. 19 3ecre~ãric lê o ~
guinte: 

EXPEDlEXTE 

COMUNIC.4.Ç.40 

Em 7 de abril .) 1964. 

Benhol' Presidente. 

Tenho a honra <le comunicar a 
Vw.s.a- Exce.ência que, terminado o 
,ihempenho da missão que me ma:l
"t'V" 'l.fa..<;tado dos trabalhos do ,se
;1Cl.do durante alguns dias. reassumo 
: e~ta data; o exercído Ja,s minha..:, 
funrões de Lider do partido SoeLaI 
""~;'''("ní ~'f'o, 
Atencio.-;.ü.s wudaçõt?.';. Filinlo 

,"1 til/er. 

O SR. PRESIDEXTE: 

Hâ oradores in.scrlt O!;. 

Tem a pala "Ta o nobre Senador 
Lin-O d~ Mattos, com preferência por 
ser Líder do Bloco parlamentar Inde
pendente. 

o SR. LIXO DE MATTOS: 

(Sem revisão do orador) _ Senhor 
Presidente, ao desembarcar, hoje, no 
aeroportô de Braõnta. procedente de 
São Pau~o. onde conferenciei com o 
General Amaury Kl"llel, fiz; decla,ra.-

ções à Imprensa e de--.,ejo s.cjam trans
critas nos Anais da Casa, d~clar~ões 
do teor seguinte: 

"0 General Amauej' Kt·uel acet ... 
tou, em caráter definitivo. li sua' 
candidatura â. Presidel'lCla da 
Republica. Es~a a respl)&ta. ',nat~ 
cedável do ilustre chefe militD.r aO 
apêlQ que lhe for'rilule.moo em lLI
me de lumerOSOS congre~~:..i3.s, 

inconformados COm l\ per.~pec~iva 
de s('rmos obrigadas a. uma OJ.la 
e rsimples homDloga·:;ào tio nome, 
sem duvida- honrruio. do eminente 
General Ca.stello Branco. 

A missão do Congl'c~so Nacio ... 
naI. assegUl'ada. pela paragrafo 2\1 
do artigo 79 da Comiitl.:'ição, é (j 

de votar, () que vale díi:er que 11 
O de op~al' entre nome.'> bons. e 
dignos . 

set' tamb,;Il1, nece.s_'ár:o e 1~!,.jt-:mQ 
l'nL:'<, us nlllhares L"e.;.pvf~~J.veia 
p~la dett'S.L da Pátria e pi'ia ga
ramLt dos pc,dêres cDn;::,ti~"LIC;çlla1s 

A can:;'idatura Amaury ·K:rue, li 
oficlillmente lançada com tunda
mento na constltu:ção, para cuja 
defesa e respeito as FôrçQS _Arma .. 

~ {:das e d.ver"'-os Governadores n. 
;.Geram a revolução vitoriosa " • 

Era. o que tinha a dizer. f II-Iui~a' 
&e~}. ' 

O ~R. P1tESIDENTEI--~ ,_ 

Tem a. palavra o' r~cbre SenauQt 
José Feliciano. 

o SR. JOSÉ FELlCIANO: 

Sr. presiC:ent~. desist.o da 

O SR. PRESIDENTE: 

pale.vr:l. .. 

Tem a palavra O noi;lre Sena;lOl Com as candidaturas do bravo 
comandante do n: EXército e a <lo va,conc;lOs, rôrrt;.s. (patua) .. 
não menos bravQ chefe do Esta~ S. Ex nao esta presente. 
do~Maior Os congre.::sistas podem. ' Tem a: palavr:a o nobre Senldot 
praticar o ato de!.JlOCrático <lo r At-íljQ Fontana. (pausa) .• 
voto, cert.os de que venÇa um ou N}o está pre.i>etlte. 
vença outro, na verda.de, o vito- . 
rioso será o regime, porque sairá I ,~~.m a. palavra _o Ilobr~ Senador' 
altemente prestigiado.' EUllCQ Re;:emie. (paUsd). 

I N .. o esta presente. ' 
Registro, ,para o merecido, . 

aplauso popu"ar, a preocupaçãO/I Ten? a palavra, o n9bre, Senador 
do General K-ruel qe que O seu Jcffel ,on de AgI,uar. .' , 
~ome não sirva de pretexto divi. O SR, JEFFERSON DE A.GUIAR: 
slOUlsta das Fôrça.s Armadas, pois, . _ -
estas. oficialmente, não têm cafi~! (Sem Te~lSao do or4dOr) - Se-nhot 
didatos. . \ P~·e<5idente. recebi do Ulf'U Estado, ma .. 

. ~ . . nlfesto q'Je lerei Dara ,que aonste doe 
~A lntençao. ·tOn~l.Q" nas aceita· Anais do Senaca Fe4tT&l a fim da 

çao da sua C.'U!dldí tura, é a d( ate11der à o;oliciGação que' me têz o 
mostrar à Na.ç~ que o emba.te Ih'p,"iClente do COmabdo Geral cf.Qg: 
da.s uma:;, leglhmo e necurio; Tr.l"la!hadores AutOnomO$ e AV.ulSOlt 
no meio civil, nã.., potie delxár de: do Estado do EsPírito,~. 
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A carta a mim enviada :pelO. Sr .. 
f~é, Pereira Trindade, ~res:<ient-e 
lA<;se mC'vimento, é a segu:.nte: 
"CO~IANDO Gll~AL DOS .. TRl\~ 
BALHADORE$ AUTÔNOMoS e 
IJ..VULSOS DO ESTADO' 00 ES 

PiRITO SANTO" 

VJtória, 17. de. m(Crço de 19<)1 

EXmO, Sr. - Senad-or Federal 
Jr:!!el'.:;on Aguiar 

M, D" Representante Co E pl 
f1\0 S:ó.nto D3. Càmara A~ta 

B:'asílià - Dí..str:t'll Fí"dero..l 

DIA RIO DO CONCRESSO NACIONAL (Seção 11) Ab";! de 1964 
- = --,. ~-------~ l-~'~---"'-""'" 

A S<w\"·t c:'tã i~nçsda' 
Jc.sé I.lereira T~illd:;:,de pre~ ciXPEDIENTE 

DEPARTAMENTO OE IMPRENSA [\'ACIO:,.'AL 

ALfER10 Df! BRITO PEREIR", 

sjQ.:n~e . .r;r:cQ 1~uniz dú S"i'a, 
1'/ Te.:L .. lU'elru. Al~:'..c~r Lima - 4" 
8ecretúrlu. I\,.:1â,l' .. ol S'::.<:e (jclUe.~ -
1" Tt;..':oU1'eil'o. J(J.sis.."i AlelXQ --
2" resoure:ro. ,r~e -Alves PetC,-
1"a "- Conselhe~lo. Gui"he:mc
V.:túrlo de OUyeira - C.n~:~lhel_ 

totSF'G 00 &II!:AVIÇQ ae;. "'Vtl\.'Col\çÓ... COo/(>F" CoA SlFCÂO e. Rf'CACJ.C r.) Aureliano Lebnardo da Si:-
'I JlURILO FERREIRA ALVES FU",RIANO GUI'lARi ES va - Conse:he'rp, Sl1P'C";c .. : 

-' 'V Ec: on Andrade +- V.c2rHe Sl~ 
m00s perelTa - JO:;é FranclSi.~o 

P~1a A~E!)~.iaç::o' das Emp.:'{:~tt,-I
' DIÁRIO DO CONGRESSO NACIOf'.!AL de A.",is - Heráclito RcSaL'!n, 

SEÇÃO" da.s D~mé-, . .t.lcas e L'1v,,-dein::.<' à;J 

Ft:1lneu:e Sênl1dor-: 1 ~~:pir_to 8.anto: :Pz:ul0 Mato:. -
ln'I,Ae:~&O '!"~ ci'eil.as CC De",artErr.f;oto Oc 1(l'1j:rtnt>~ Naclcr.91 Pre~d(nte, Leni Ribeí:o G~.m~ 

O "CGT4'\AE5 - Comando Gt:'- - L'Jcll:a Elo)' ~i...~~o - Tt"!€-
rOL dos T~'(lbalh;:- düJ'es AutõllOh1JS ! 6 B A S í t I A zinha Hi:ário _ E:nfrrme:::i. 
e Avulsos do E:spirito Sall~ " iJO:" i ~.Iar1a d~ p-cnha lldelt;n~L- -
"'.'li Líder e Presidente. infra a.>;.-) Diretc"a s-ocirl. 
.sinado toma a inlc;atlva d~ su- A S S I N A T O R A S e-:orlrw ~>1:a~'tin~:i Al'.n-
llcllar a V. E."'.1. que se <i-gnc I clen~e. 
dJvul;ar da tr!bunü do,sa c,óJ REPARTIÇõES E PARTICULARES I FUNCI01IARIOS 

dê~te Comando, pt:bLcado no jOl'- Capital e Interior Capital e InterIOr - 19 Pl'':Cü!''ador Jur:......:co. 
Sen-:ltor;-ll o vibl'~nte M.allJies.tu \ . 19-nác:::. da Sii.v~ pc:~eira F. hJ' 

na "A Tl"ibuno.·' págs 8 e 1 Cr$ O O I O Ocmanr:o, a1)55 a;::m::!c:ac:'.ào ~'J:.-, 
Est-a entidaje, congrega Os t'<- SemestJ'e .............. 5 • O Semestre .......... O'. Cr$ 39,O~' 'I cinta da.'.;; seU'S ic..::?.is. fJl'ffiU:a, vO .. CS 

balh~d<:res f utônornos e. aV,u...;Q·1 ln" ........ O'. *. " . . . . Cr$ 96,00 \ Ano •••••• O'.......... Cz1 16,.QU pa,:n. q'H~ ° C ovê:no ~ o COH.;rre· ~I> 
do Esp111to Santo, Os quo.'.5, a :"_ Nf'cJ<:TIr.l ü'Pl'€c:e:;, a sit'.l~c5.o ci:.J& 
me.h.::..nça dos E~U5 co·nmã% j,l..o::, : tzterior Exterior I ~rabathr:.dúr~s rdo atcnj:dos. pe'~ 
<iem.1;.s un:dade3 da Fede,;sç'J.n I Ano c:nsolid~çâc das Leis Ido Tr.;>~.l ha. a 
permanecent e~4.uc(~-dos e desr,l!l. ...O' .O'-.......... Cr$ f.36,OO A.no .O' ... O' ••• O'. •••••• Cr$ 108,06 leis vigC'!1tes, . 
PUHldos prlo pOCleJ Públlco Dllnl constitui-se 0. CCU1'ln'O n" ur .... , p::'ll'" 
€s:i;g:o rudiment.ar de vida \'e' ! no de trab:J.lhpdores çap'.x·1ba,s ,~'1_ 
dade!rrmen'!.e injus;,o e Cl'iocunre-.! - .Excetuadas as para o exterior, que serno sempre anuais. as ·ticornun~<a., q'..U ~e cOU'1l"tÃt:.!'?·hJ, f1';: ... 

'l t' o t assinaturas poder~se~ii.o tomar, em qualquE'f época. por seIS meSes mar.-do um$. en:·ê.:-!.ne tJan defen0er 
E..'i3e stat1.Ul e':ipo~,a.lvo II r C1l.- os intel'ê'·~é'.5 dos :õe\1S Icom!J2.nhf';rm. 

pe. do própl';o Governo nao p~)Qe I ou um alio. . E' p;inci;..a!J:r;ente, grl,'.p:, de b(Jn1í ns 
e não deve continuar de nlJdQ A f' d s'b'l t d I dev,"',"d .. '·::' :o.. C_',vo.a dc""ocl'ática e de-que a obra pionei:'a. de emane:. - lDl e pOS 1 1 I ar a. remeSSa o va ores acompanhados di -" ~ u. ...... 1 1 
noção inrc;dda aquí no E.,<,pír.i.o 11 esclarecimentDs quanto ;à sua aplicação, solicitamos dêem prefert1Dci, dicrdo-" ao progre.s<o r:Jl.c_ona . 
~- '\ r ' d h J Cumprindo a solic!taC'ão Que me foi 
Santo. deve Eer dvulgada pa.roi emessa por meIO e c eque ou VQ e postal, emitidos 8. favor. do feita, dec.e,,'o que :?" nova entld'lde 
CQnhcciment.o amplo do poVQ bra-! 'Ttsoureiro do Departamento de lmprensa Nacional. marche p€l'ffir'l1êntemente- dentr2 .d~-
slleiro e r..:"r~1l5m melhor cre:- O I' , "u"'.s postu'ado;:: o.ue á. ccn.<;t.!vulçaa. 

enele! o para lV~ a- v ....... det-el'mil1a de scô:'do com .as !naD1ft's .. d 'd d' '\g' la d" que I - ~ SU'P cmentcs -.5 ediçõ-es dos 6rgãos ohelais ,erão forne-ld- ... "-" -
V. Exi,\ jur:sta consagrado, O'lt- tos assinantes somente mediante solicitaçã/], tacõe<; c 0'5 an<;~lo5 dl'''lnr.crát:cos 1à 
perimentado parl-amenta..t e CS.9t~ J

I 
O. to d ~ Ir d á vitoriO'C5. (MuNo be,tl l .. chaba devotado aos problema.s de - ns o n{.lmero I aJ;a O ser a-crescido 4, Cr$ 0,10 .... 

nOSSE terra 1J"ct('!jo d·ecarrtdo. cohn"r.ae-ão mait .. , O..&G, Comparec.cm mais os Srs. Sen,;d,-
Res.o ta êste 'Comando, ne3t:l, res: 

altura que pretendia en-contru.:,- j é G 'm d 
se com V. Ex€!. q'.lando de s'.J1., Jos ... ::.lO ar 

1deolõgico ou pl)litico - p.artidá-I ma.'::ss. dos .deserda.dos dos qU~.s Oscar Passos 
újl-:-.ima pa~i'\'lgem. por v:ttóriU; mu..~, rio, tudo ~e exJge sem BSSeg'lrdl'- Vittaldo Lima 
nfeltzmEnte. por mrus es.cr.ç:>s Por Isto, apreendeu o eXHto lh~ sequer o calor da cert.~Zl.l. Zacharlas de Assumpçlo 

Que os seus lideres desenvo'v;;s-, sent:do das palavras do pre.siden_1 de um futuro melhor". Sebastião Arch~ 
1If'-:n tal encontro não foi po...<;,31-1 te João Goulart dirigidas aOS OPç· O,:;. trabalhadOres autõn:.mOg e Jooqtüm Parente 
ve. , rârios do Arsenal de Marinha. n2 avulsos talvez o ilustre supremo JOSé Cândido 

Apesar dêsse involuntário c!e- véspera do forll1jdá,'ei COlllíc~o da Mandatário, -do Pais não sreba, AntônIo Jucà 
Stn('ontro, ê.ste Comando, sa';Je Central do Bro.sil. COll~tiLU{'m o adubo àe..s.sa imell_ Dix-Huit Rosado 
que V. ExIJo npo negará a VJ.- "O que ameaça a democrn.- SQ. maS4a. de deserdados e por Barros Carvalho 
lia 'a colabora~~o Ol'ü solicita(\~, ela é A fome, é fi. miséria, tI a isto, 00 dj 'Espirito Santo deci- Rui pa.lmeira 
pois, os seus reconhecidos pl'edl- C1oença. mcs nunca o povo em dire'fi lt:tas contra êEs~ ... status" Júlio LeitL' 
cactos intelectll·J..!s e {) seu vasto praça pública, no uso dos ·SCU.5 deswnano, cruel, injt:stificá.\'el e Jefferson de Aguiar 
prestígio parlamentar semnra c,~_ direitos legHbnos e democr~íri- espoliat.ivo. V.a.scon;.;'~s Tôrres 
tiveram a serViço das cauSas no- cos", Inicialmente l'eh'indi\'am: Aurélio Víanna 
b.es e justes. "AmeaÇ(l. a democracia é ao a) Implantação a pagamento Gilberto Marinho 

Na ç,er~za do seu vlJ,lor:>"o mortaIldade infantil, ().'; milhões imcdi.otü do a.uxílio deEemprego Padre Calaz,ans 
e~e na expectat.iva das .stNoS de analfabetos, a fome, 6 mi- c:.nfor11'l.f estabelecI'! n Constitui- Adolp'bo Franco 

-'~-----bre"es notícias sirvo~me do eu· sérIa e nunca o compareclmen~ ção F'edel"rJ, no art. 157, item AmalH'Y Sil\'a 
.seIO para reafirmar a V" Exr.. to do pa.vo em m.a.ssa ao co.. XV; Antón10 Cal'ro9 
O" nçsso,> elevados prote'.tos de I miei o" . p> DistribUição regular e gra- Atflio Fontana 

d
"ebrSOac11,-,I.to", e.sf,imn e d:stinta con':;;-I tUlta de gêneros alimenticiCG, O SR PRESI'JE", 'TE', Saibam. def'tarte, o brovo povo roupa, remédio.:. e livros escola- - .... - I espir!.t~...,ntt"nse e 8.5 demais ('d- res bpnl como dos inciispeIlSáveib á' d • 'to 

Atenc:osas saudacóeI. te:;!Or:'a.s prOfissiona'·' que e<!:,a 1 'd t b 'h 1 Não h maIS ora ore!' ",n~crl s. _ ..,,, ns"·umen1.OS e ia a·~~o agr - Pas;:;.a-se à 
, ',J d miséria:, essa doença, e~sa m"f- e:la; 

a) José Pereira Tm ...... a e ta idade infantil, êsses a.nalfa- ·ORDf:M DO V1lt: 
presidente betos tl.S;;.inalndo.s pelo Senhor Cl Subvenção de,tin:1da 11 co-

. Pi'esident", Jo~.o G o u 1 a r t ~3.0 brir o peri«-do de carênci:l d1,)s VotaçãO, em 7urnQ único, dt) 
O 'Mf'.n~ff<to, Sr, P~e,i1ente. tf'mI ) enc.cnt.radlr:t.s c E'ucem!Jüdiços em asso.::odo:> com 55 ano,!; f':11 di- Projeto de Lei da Câmara nt;> 87. 

se.?uintp teor e foi pubL:?ado no j~. ma:cr núme.-a dentr..: os t\'aba~ SJl!E" de 1961 (n!,? 3.{l28-B~5~ na- Câmc.-
nal de Vitória" A "'i'libuDR", no tiJa lha dores 'll'..lt:<lO'UO:; e ?t\"'11';03 dJ '.r::x~en~ão dJ sa'ário f~.mI- ra l , que dá 1ta~'a íe:!(Jt:::~o ao nl' 2, 
18 de m'!l'ço d6.s~e rno: lnco:::lte-:::làr!?l~~n~e, inh~.~t:'f~::<?,d~- lia; da letm "h" do Clrt. :02, do Es-

.. co:","' .... r;:) G~AL ::JOS TR.\· 
BlIl.'Tfl. 0C"RS-; .t~lI"T6~O:'10S E 
AVU!. <:')S DO E'3T:nO DO Es'-

PiI1ITO S 'NT:l" 
! iAt':L' '_::-:1'0 

:t<;te Irrc-dcnto C'Jm~ndo Gere! 
d~:; T;Ç.t:-!h",c,C·~êS A'ltôncm::s t 
A.-u: )<; do 'E .. pi:tit.o 6nnto (CG 
TA;'~;'3' n5..o é uma q'J"J. '<lq~l' 
(ll:-"t.~·<:.Ç'j,o c':t<:s.: ·ta, :ru.e foi cr:,,{;':) 
e t.,tr.r:~:'! cxi::ttu 'P:.>:ra tut..c1?:r tr. 
ln~c::~s~f..S r;n~js e individmJs d·7S 
exercent~<; dM referidas cateJ\}
rias p:'Cfis.'iionds, t 1UlM. entid?r:J;' 
eonc:-elJll.. atuante. indomá.ve-l :e
demccrátie.. CUj06 dome.stiebmo 

m"~~f,:,,, IT'~7' ir:::.;!', st.:S entZ;.3. Qr e) IniCio imediato da con,-'~tru~ tatu to dos Militare:; (Dccreto~lei 
Direito En.:::l b:-a~ilt";ro embo ... ~, çao da V.~:l. OperLri.J. uVice;lii. n? 9.6~S, de 2 de ~e;cmbro ds 
gozr:;l 'd2' ir1can~:wl:ve:.~, g<J:.fan;.'·.'1';; na Gcular"/." em âr~a cuia de- 1946) e dá out:ar: tuo,<,i:J.ênc!us 
constiL.lcio;::. . .:. Na s,'\:!.l.. oport,u- sapl'Q~:i:,,·;.o jà fol s~:lciÚj.:=.: (em regime df'- u.-;i~~C~ê., nr:_; t.êr .. 
nidr::,:o e rei·Jl~~:::~:::,Cri9. l\'lE'usagC'llT j) Cr1?c;":o des C'ScrUór:os d2 mos do art. :2::i, nlJ 5~t, dn P-e1'l-
ao Con::;:,c~,;:,j ?{~c"Ü!l.J..l o mes!l'\u PETnCBRAS P:>I:l terem .injcl~ mento Interno. em vir~t:.:'lz do Rc-

, , t b Ih . ,-.j.': querim">nto nQ 43, de lSS4, apro-
Cl:cfe (1'- N[~,~:;). 1:<0 pre~;::nlzrr a O~ 8",1.1,<; rr. '" ~ ~ n?~:e E·~a·:..r.o, vado na s~s:;5..o de 2 do mês em 
refornt!!. de' 11Q3·;:'1. :v'::.l;Ç.na Cart.1 conforme foUcitaç!í.') jn endere· t 
de at'Ô:,c:l co:n. E,5 .5.uge!tôe.3 por çada, ao llastl'e G€!1eral Osvino curso); endo .:;"!reC€;-~"1: àa Co-
êles formu!:lc'a.s pt:.ra en:~anc':P:J,'r o Ferlcirz. Alves, seu at'J::il Presi- missfo de seg1.7a:nça Nc.cional, sob 
povo brasile-lro d~s pejas institu~ dente. n'l 257·e', oferecendo St:bstflut:VO; 
clonais que o aviltGJn. aeentuml '&t,(;' Cnm.:l.ndo Gera'!" t>o!'tanto, da Comiss10 de Ccmst!tuição • 
que o Bra.sil e<;ti divilt'do em Exec'JUvos e Leglslr..tiVC6, bem J1j-stiça, sob n9 422-€3,' pela conS-
doIs grupo:>. que se extremam pelo como nas demais auwrldades titucionalidade do suof;tituttvO;' • 
contrllste: constit"Jfdns, pOis as re!vindka- dependendo de pronunciamento 

"'Um, o reduzido nú.cJeo dos 
privilegiados: outro e. imen...~'l, 

ç8e.s neste 3!aniJesto cn.~ das mesmas C01l'lissó~s sóbTe • 
"I:io urgentes, in:1diáve:s • JU5~ emenda apresentadIJ etn Ple1'tdriO'. 
tas. -- -" -~ ~ ttm 1~,9,U, 10 $Ubstitutf.vo. .. 

• 
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Quinta-feira 9 DlARIO 00 CONGRESSO NACIONAl- (Seção.Jf) 

= 
Sôbre a mesa. 'requerimento de can

celamento da urgência solicitada que 
,'ai ser lido pelo Sr. 19 Secretário. 

cr;!ores dO requerimento de urgência, O SR, AURJ!:LIO VraNA - O flue 
.se não me falha a memória, alio us é comum em V. Ex~. NãO caU$a. ad.- C1r, Presidente, pe....n à n~lavra p ..... 
nobres senadotes J~ã;O Agrip1~o, que m1r6çãQ. Mas nÜlo po.siO deixar de, ~ lnh y...- &-

E' jido o seguinte 
está, ausente, e o Senador Aurélio -pelQ menos, dar o meu :voto contra. o enoo.m ar &. votação. ~ 
Viana. Procurei muito o prezado Se .. cancelamem.oo da -urgência. e apro- Tem a pala.vra, Pfl.ra. encarnfnha- ti 
nador Aurélio Viana, a fim de expU.. veitar a. oportunidade pata proferir o votação dêste requerimento, o nob". 
cal' a S. Ex~ o requel'imento que eu meu lamento I>rQfundo .peto OEtncela- Senador Jose Er~frlPi / 

J 

Requerimento n' 65, de 1964 
NJS têrmos do art. 326. n Q 21-A, do 

Regimento Interno. requ2remos a ex
tinção da urgência concedida para o 
Projeto de Leí da Câmara nQ In de 
19'61. 

ia s'J.b~crever € apresentar, antes de mento da. primeira urgêlicia. E houve O SR. JOS~ EMIRIQ; '_ 
faz.ê~lo. para. dar satisfação a um o c&nc€lrunento sem 'pro~e3to pelos 

Soja das Sessões, em '1.4.64. - Za
carl0S de Assumpçiio - Oscar passos 
- Raul Giuberti _ Attiria Fontana. 

O SR, PRESIDENTE: 

Em votação o requerimento. 
Os 8rs. Senadores que o aprovam, 

queiram l=:rmanccer sentados. 
(pausa) 

Estai aprovado. O Projeto retorna à 
tramltação normal, voltando ao e.stu
do das Comissões. 

Discussão, em turno únicq, do 
prOjel"o de Lei da Càmara n9 121. 
de 1963 (n? 3.:W4-C-63, na Câma
ra) que d.ispõe sôbre -a remunera~ 
çuo de profissionais diplomados 
em Engenharia, Arquitetura e em 
Engenharia, Arquitetura e em 
Agronom:a (em regime de urgên
cia, nos têrmos do arL 320, n' 
5 .. C, do Reglmento Interno, em 
VlitLde do Requerimento número 
42, de 1964, aprovado na sessão de 
2 do mês em curso), dependendo 
de pronunciamento das Comi,~<;ões 
de ["cgislação Social e de Serviço 
PU allco Civil. 

. rób:'e a mesa requerimento que s~rá 
1H10 Pi.::-O Sr, 19 Secretário. 

E,' lido o ~eguinte 

Requerimento nq 66, de 1964 
Nos t{!rmos do art, 326, nl? 2n~:;, 

do Rf'.'(m."nto Interpo, r,~queremos a 
extinçr..o d:l ur:!éncia concedida para 
o pro5eto de LE'j da cr.,mara. nl? 127 
de 12'83, 

E,:tl.a da!" Snsões,- 8 de abril ~e 1964. 
- Mem de Sá, vice-lider da minoria 
em exercíc:o - Wilson Gonçalves 
v:c2-líder do PSD. 

dos subscritores do pedldo de urgen~ motivô.$ qu:e j{~ expus. ' (Para encaminhar a, votaç,~.-, N4() 
cia. Entretanfo, s6 agora s. Ex~ che- Creio que o próprio Itelator da !T.a- foi revisto pelo oractGrJ - SI. pr~i .. 
gOu ao PlenáriO. D·:Ju-lhe, portanoo, téria na comissão de Segurança Na; dente, a u.provação· 40 {'rOleto ,de Lei 
est:l. satisfação: não lhe fa.lei ante:s, cional foi 81irprêendido pOl'quauVo da. Câmara nl? 12'1, ~ .lOO!f •. é .:a.s 
porque não o enconseL me afirmou: "Depende do colega o mr.10res nece.s.sidaEtes 40 Brasil, no 

ped:do ofici~l do cancelamento da. momento. Nã.:) é p~í:vel que,- U.U 
A ra·zão do requerimento de Ul'- urgência". agrônomo _ e aqui, ~eli:mlente • .n:'l 

gência é a extJo~ta. O relator da. Co- Então, que OS cabos, ,soldados e ~ar- coruta o veterinát:iQ, _ p@ ,tenho & 

missão de ,elen·iqa Público Civil, o gentos continuelll amancebando-se. e certeza. foi incluído iniA!.álínertte, pOis 
nobre Sen.ad{)T FilL'1to Müller, pre~ aroa.siando~se. Joguem a culpa. as de$envclvem-~e notáv.el t4fôrço nesse 
tende estudar mais profundament.e a costas do Senado 'da Repú.blioo, q'.Le sentido, quando estâ.w.mos: po/M1n:,:>~ 
matéria, e logo que isto seja feito, lhes deu uma grand.e esperançl!'-, vo- tê: ia d~ agricultura., j~ ~Câmara. 
aceitará seja posta em regime de u;r- rondo uma urgenCia ~om entusla.s~O, das Deputados _ um ho'tw:m de eclu'" 
gência. pois quando o Líder da Opw:çao cação universitária, ·gq.Jihé á-penas ::ü .. 

àque~ tempo, o LIder do (}Ovêrn,=>, o tenta e cI'nco ml'l cru-"r~ me"s •. "', Sr. Presidente, era o que desejava d d ~rB 'u' d d PSD o . i ;M:l u~ -o '" 
Lí Er o ~, ,o'· er o ,.I- - salário equivalente .... 0· "'-ae qu,lqt~er dizer, jusVficando o requerimento. der do B~óco Parlamentar Indepell~ ... , 

(Muito bem,) dente e Líderes de outros Partidos t:- operár:!} não ~pec~1iz_aao ~'J ptl'is, 
O SR. PRESIDF.NTE: veram c:énci-a de que ·homens com dez inferiOr at~ ao de.lavado~· de caTros 

qUinze e vin~ 6~ ~ serv:ço m:!:'-ar do ,s,enad-J. ' 
Em votação o requer imen1i() so'tC}i .. amance'b.ava~'j~e, a~~s:avarn~s.e, Ccl- Por e3~a razão, tem4S urgêr.:c~!l em 

tando o oo.ncelamen o da. urgência ~Yam-se c1Anàes.t1~~ente, por,~ue fazer um pouco 49' ~~ti2'~ S' e~5f'S 
para o Projeto de Lei da Câmara a.:nda est-av.a~ 1?rp1bloos de faz~,-lo h-omen~ Que lutam nó c!tm,uo e nos 
nO? 127. aberta ... c~ar~ e Iegalment.e, vota;am laboratórios em beneffl:W da ,pfod!l';500 

SE RELIO V"-N4. a ur. ge~(na. h.().Je eancelad.a,. M1l_at7~ I a'.;l'O'JeCUár.ia rasifefra:;~·r.· '~ent~do da 
O . AU' I.. : mu~andts () mesmo acO'n~ic~us co~ú~ que. pelo menos, se Jhes d!}- mri pau-
Sr. Presidente. P€ÇO a palavra par~ agronomos, com os arqm e~c e . crI d' ,<p"anca a 4;m de "\1' ê' .-"g 

encaminhar a votaçãO. Os €nge ~~r.~. s seus e, .. 1
4 

tY'~~am lutar trabalhar e p"m.'lr '~a 1; O r presen"ilr "''- ... , '. lo: ~..., 

tes em r~nla aI>e~ando, te,egrafan41' """. , ' ~ ':. 
O SR. PRESIDEl\,ITE: d classe em todo o pali> dall- ua fam-lia, na eductrÇlo d::: sens .-

do _IPhara uma "Operan"a de que' tudo !he>::. EE'nl v v"rem etern&'!l1.fl'nLe ps. -
Tem a palavra o nobre Senador o e a o.Q", ""n"o dlf culdades' 

Aurélio Vjana~ sena reoolvldo hoje. Aq1ll estão C0n- ""l-! 1 • 

tando conoscO e contilando em nó". I E:-fl o que tmha que d:ze:-. UI!!' t'J 
O SR. AURELIO VIANA: O Sr. Viv.a1do Lt1na _ E mel!1J:' bem', 
(Para enca.minhar a vDtação) (Sem conf'.ar Em Deus. O SH. JEFFERSON DE AGUIA'1.: 

revisão 40 ol'aãoT) - Sr. presidentt:, E t-
O SR. AURE:LIO VIANA - II ,10 Sr, P:e'idente. peM a-nalav~. p"ra til'e, hoje, grande surpre:za Quando fui . . Y""t' ... 

infcnnado de que jam pe-cEr o cance ... ca.ncele-se a urgenCl~. 31~c3minha:: a votação. 
la.mwt.o ela -ur;;éncia para D projeto Sr, Presidente, era o que tinha pa-
de Lei da Câmara n~ 87, flue estabe .. ra dizer entristecuio, li.Ulen~an~o cl • O SR. r;:;:ESIDENa: , 
lE-ce normas para o C2..:'amento de oo.~ aw::ênc:_8 do .lSettaCiOr F~_"into AMÜI!~l~ \ 'r;;D! a. p~lavra, ·par~ ~P.;'.:::'T:ll:1.na!' 'lo 
tOS e soldadc.s. mas, n.ao ape~tando ~ qlI ... , P~lR., v-::;,~a~<,-o, () nOl:Jre sen:.ia:or J:ffe."{)n 

ausenCla, o Senado na,) POSEQ !76~ar o ; de ÀgU'ar ' -, . 
Tive grande surp:':;sa, e chegueI 

a~rasado porque o relat:::r da rnatérUi 
na. Ccmis.:..'iio de segurança Nadona.l 
fil! informara que de minha atitüde 
é que iria dep€nd€.r () pedido de cari~ 
c01amento da urgência para' -aquêle 
p:·ojeto. Senf..o quando, ouço o cha .. 
mamento do pre.soiden e da. Casa pa.ra 

projeto que .â~fJ sõbre a. rtl,llltl.D.e- J. • 

ração de profe&"Ô.res diplomadOS em O SR. ,JEF("ERS~N ~ AGUIAR: 
engenhatia, ~tqUlteru.ra e agronolr'.Ja, 

(Para encaminhar Q ·votação, N(J.o 

o SR. F,l(ESIDENTE: 

Em votnç§.'J o requerirn::,n~o. 

O SR, n!E~! DE SA: 

... v:ctação da urgência. Sai correndO, t 
:lqU: chelando já est.ava c-ancelada a 
mgêncla. 

No primeiro caso, creio que e~n l1a~ fíJt revisto pelo or~doT}, _ Sr .. P,:e ... 
da afeta a d~sclilhna e hlenl.l'qulR ntl- s~dente, se estivesse pr.esente Qca,l:;O 
utar 'vo~al'mos a favor de uma n'l~ se apreciou a car·celamento da u'gân .. 
vind~caçao de cab(~,,, e s,)ntados: Ore.:) cia jJ'l:a o projeto anterr''ll'. t1.~!n;zm 
qUe não há md::.sciplma em ?ó.::>. apre," I t~tia votado contrà.rlamell.te aoQ ~ ... 
C1QrmC>.s, em regllne de urgencla :1tr. dido ~ 
projeto, pata que êles se po:::sam . - -' 
CMar e náo se amuncebarem. ~io Os p2receres das CcmF20<',<; "'CJ"tí'f .. -

Sr. Pr:o,sldentt>, peço a palavra 
tlHa enca_:ninhar a votação, 

O SR. PRESIDENTE: 

para 

TEm a. p.<lJavra. o nobre 
Mem de Sá. ~ 

Senador 

O SR, MEM DE SÁ: 

tpara encaminhar a votação). (Sem 
'cvi~QO do oradOr) - sr. pre,sid2-nte 

p2dl a pala vra apenas para e~'cla
l:ecer a tazão que determlllOu o re_ 

quel'imentoJ que acaba de ser Udo. 
O projeto, tndo à Comissã-o de S2f_ 

v:ço públ:.co Civil, foi dl.Stribuído. para 
Tela a-lo, ao nobre Senador' FIlmt..;
MüDer, I..::;te, na reunião que a co
missão de Servlç·o Público Civil ou. 
tfm reiJ..llzcu, declerou que, em face 
da comp:exidade da. matéria, não Sê 
achava ~apacitado a dar o SEU pa
recer, P;)!·::tue deliejava estudar o as
sunto de forma. llla-is minuc~oM e pre
t.<:!1c.:a. em conseqüência, T"q'Jerer 
hOiE" o canc~illment'Ü da ULl';t'lnc~a 

Entretanto, o eIr.inente Lider do ?13D 
t.eve que viaj'::f pMa o Rio de Ja
n::-tiQ, hoje. pela mz,nhã, e deixou o 
p"dido feito. a fim de que a urgên
cia fôzte crncela{}a. 

o emin;:-nte Senador Aloy:'io o~· 
carv}llhD, pre.sidente da COmlfiDão a,~ 
12erv:e,-o público Civil, sO'1'C·tcu.-:n~. 
C!l É'~. ij:L' ('nc,;mi:'hr!s~:! o retju'!n~ 

mento. nl- q:l2.1id:::.':le de Vice-Lider da 
Mi . ."loria ctn exercicio. Os demais suo;;-

A~ora. vamos '\lotar o canceJ.e.mtõn ... 
to de nova urgência, para "o Projeto 
que dispõe sõbl'e a remuneração de 
profis.:;,icnll.is diplomados em muge .. 
nha.na, Arquitetura e em Agronomia, 
ve~ha a.5pimçâo da classe. projeto 
conhEclóís.gjmo. CrflD que exlSte uma 
c:piniâo unIversal nesta Casa a favor 
dêste pl',DJeto, -da re!vindicação dé~ ... 
!:'é's p~·:Jofl!)SlOnais. dos quais tudo se 
pXige e aos quai.." não se tem ff!ito a 
justiça nfM:es..sária. 

Sr. Pri's1d~nte, se l'ettnlrmos essa 
urgência, quando() voitará êste Projeto 
ar> PlenáriO'? Os iíderes da clamse es~ 
tavam c~rtos certíssimos de que a 
urgência era para faler. Se o pre~ 
nário eoncl'c1e urgência, é pOl'que j~ 
fxi~,tem condições pllra aprova Cão da. 
m~téria. Quando não existem essas 
c-{'lndl~ões. geralmente o Plenãrio nega 
'=t ur~ncia: 

Reconheço o val-cr do nobre repre. 
sentant? de Mato-G-roosD, SenadOr Fl_ 
tinto ~i[Üller, mas SOu dos que acre
ditam quP E':st.amos em. cvndlçÕfs de 
votar a matér~a. Que não é tão com~ 
mexa [ls,."jm. ma."! de fácll interpreta
c;ii:.o. de !ácil ar.ei:.ação. pois o as
~lm~o V-E'm s:õ>nd-o debatido la.rgamente-

N;;~ p('.<'.~o de;x~r de arrad~er, pu. 
,",:i-::,~m<-nl-p il rorhdenH:ffio do Sena._ 
'LJr ~lfem de Sá para com ês:te re!)1'e
~,'>ntante. 

o SR. 1 .. ,1<;)11' Dl'; SA - Apenas cum_ 
,!"O tnn dever de e.Jucaç§jo parIa. .. 
mentar. 

há indiscip~ina. I petentes eram fav-oráv2;s, A'Jt2C'-aV"l'" 
No caro .-vel·t.ente, ~re!o. que ~~~bém .se deter~l1l'!'ado.s mj!itares p,.'à. E!m CdU

fana:nos JlJ:St:ça a e.;ses ~~oflSScOna!S v,olar nupclas ou ~RO,_ é C01'_,' S.'_' '3:, 
se _ nao pedlSf.emos a OpHllB.O de t~r.. <;lmn]e", é a t.ramlt1H'1l0 d.) P:·O!!"o .. .í. 
ce:ros sôbre o cOmo votarmos um Or0~ perdura no c.ongresso N3.cie'nal :lá. 
jeto tão c:aro, d.e me.ridi-ana clareza. cêrca de seis ou oito aDOO. 
E,TI todos os pníses ClVll1za.dos, a.V,1,n~ 
çado.s, em desemrolvim-ento. são l'eco~ . Qua.nto ao l1a~celam,e." da u·-~ên .. 
nhecidos os dlreitos dessa cl&.:lse, pois Cl·a para o projeto que '\!oncede ao" 
que na. era. tecnológica ningqêm pre.5~ E;1genheiro3,. Ap;rôoomos !:! Arqui t 2tllS 
cinde dês.se,s profUis!onais. Há nece.s- n!vel de venClme~to_~ al~.u.r. da at_Ua, .. 
sÍdade de '.que tenham re-muDf~raçllo çao Que devem t,p- p~ reparticões 
condigna. Nãs é mais p0S5ivel que, públic&1S ê também" qUestê.o de apre
neste p~. téClliCcs de alto nivel uni.. ciac;ão de 'ust1ça,-~4e :egUttlade. de SIl'" 
versitáriC. ~enhelros, arquit€tcc5 e mária análise e deci~() râpid:a. 
agrônomas -' e- nós, Q\lf! somo.<;, do T~ , '. 

interior ubemos porque os a.grôn".. Nao veJ() pOr que deixarmO.'; de vo· 
mas fOg@1 do setor que- lhes ll' eSpe .. t.ar êst~ projeto, ~o' ~áÇ. poderia
cífico- _ -~ 'é mais pOSSÍvél -que êsr.es mos derxar g.e votar_'o --!interwr, npsta 
prof~ ê,QJl.tin.uem ganbs,I).dO sa~ mC!sm~ seS'sao: ~®. ~t'~el à t &
lãrios abaiXo '«f;é de funcion'ários de mItacao da ... 'pr9Po.,I~. rpesmo por .. 
niveis inier.1ores de certo,s est.alJe:e- que. as C<lmW!~ Téçn~~ têm li 
cimentos b~ios do Pais. "Não é aCUidade 'e a- fmf,r:tê.D. ~.,la - mdt.<:I)J :.., .. 
pOssive1 uue ~ ganhem e mui.tos sâveis para o . e.* rápido :~OII 
ganllam ..;.. ~t.é -tn.enos que subalternos proJetos. A ~1lÇttj! 'i _lrf d~.são dai 
dar. n~ Forçru; Armadas. nroJetos que l)OS -:;"9/ ~metidOs p()o 
~inal.' ~ qua.l. age de aeôrdo. dem '.!1' obra' ~e .- -s$m&1. t:a. duUl 

com a futL ~é!ênCla; cada q1.illl ou de dols meses. o hi.veIldo ne~ 
cumpre ao leu ttlotlo o seu dever. N;\io ~~,,,sid?de de .:Pe'rA.u.ailêm ~ ·Com i ..... 

concleno, Ilâo cti1ico: exponho o meu sões pertnaneu. ··e~ Pl:enãl'io (J 

ponto de ~J.sta. oêfendo" aquela ur- que, de cer""", W~.a':' Pr,fJufÍiC'a (l 
gênc~. T~bin.n· $ subscre:vl cons .. , c(>I1.ceHo e elitnw& -fia1t~~@.O' que deve 
cientem~. --lt ~t~ria, ~c~ra,!?~~", merecer o Oongfe.ij9· «4Çlo~ na opi .. 
te - porque nào ha des ... ODSld!t_ S"AO nião rn'JUca..· ~\ 
nenhuma ao nosoo colega ausente -
que o Semú!o- 'ia Rp.púb1ica manti. 
vesse a .~ia.. reje:tando o Ca.!lce
lamen.to 4l!e'~, ~~ 

Era só, ~;-' • (Milito 
bem!). ,-- ,,' '- '", 
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I:es pl'ofi. ... S!onal~ um nf~f'l jU~to. de 11 Adem~. Sr. ~e'sid.e~te,. entendo \ 0.:; 81's. Senadores que O aprovam, \. brancas de Ipel'oig pelO' fulgurante 
;Iem.uneraç~'O capaz de lmpedJr, 1:n. que s,. h01~ de rela.,Se.~lb.lida:d-e ~ue quemlm ,!lermanece'l' sentad<M. !,.pau.- A-p6stolo das Selvas, e peÇo à Virgem 
IClu.&lve. a tuga de, melhor~ ~roflSSlo~ estamOs v~vendo ~e~e mal,ü,er ,l. p.~uta Sa). santa que a'Jençoe e que proteja,. o 
na!.'; das repart.tçõe.') p.ublIcaS, na da .<?rdem do D.a em flanca Cll.5PO- t' "''''d 'Brasil. no recesso dos <,'u.s lar fi' 
eompetição d() mercado de tra\.Hlllho, I n~billda{\e. S~~ e. prê15ença de p:opo~ E5 a al>.o'h. o. I nas frentes do seu trab'llho es .. 
ou enH'í.o se não dever'l,Q,s da!' ê.'>$€ Slç~es em regIme ae urgênc.a urgen- O Projeto r~toru-ara o l'rg~me normal. A mulher paulista que' paiplta e 
l'sah.::st·amento s,alarial, pOr não ter I tLsSll1?B:, para, qtlt pct(.\5·S"-lmos ... ~e~tfàr~m indo portant.o. às Comi.:;sões para o que re.<;plandece no ideal: d-c amor e 
() Te<"-ouro Kacicna} p:)S~ibílldfl.je dê candiçoàes O€ ~den. er àSfio i..4'õ a .. :,t-- d·evido estudo. na. religião da liberdade poderá di' 

, CI' , - - .,' d" ment·e necC5S':' aae ou conv€'nJ,<2n- .' , -
f:-~I'i~;o 80 rem,Ule; açao plHen ,Cia no I ela de Jormuln.ções de med:das legis- Di~: ussdo, em turno único, do zer a~ seus fllhos e a~s fílhos dos 

. p'" . t t 11atiYfl.S, conecta{\us com as im.plica- Requerimento n9 63, de 1964· pelo seus fIlhos que se abnttlm as va~ 
.c,,,r cJ-nsP?,lun e, S?U CO!1 ra o).~.~n- çóc,s e consequ-énclJ..s e, m3.:s do que qual o sen/Wr Se/ladcr Jejjerson rt'tnd.~s e a.s. portas da. comovente 

(, am:nto ;:? ;eqU~Ll~,ento d,e ,,~_~el;_ i~50. cem 9. f'xflecuItlva. Oe f.üos tn:.;;. de Aguiar solicita transc-rição gratIdão naclonal para. recolher e 
~::,,,<"q!~ ,,,~ ... mt.1, Q.ta~~d? 3I?'1~:-' ~.',~,,;O ! z~do;, pEJa a~,u;:>.l conjllntura na~~Q~ n0.s Anais do sencu10 de publica- para consagrar a EU~ p!:'ece· o seu 
~, .. '-J', t,c,~_es ,porqu.e. (' ~;"li:.1 ): .. "t,. I nal. ção da Associarão dos Diplome.- g'esto e o seu exemplo. Ca'luito bP.'1n-. 
c~ .~~~,!1de~:J;e à l'eH';jl:j ,c,·.~~!.lO d:~:S:::s. A..'lsim, Sr, Prt".idcnt.e. embora la- dos da Escola Superior de Muito bem). ,. 
ll·{,n~ wna~, comD b-Pm B~ent.u."am, m('ntando do que este prOjeto, que t G 
(.\ r.J?~t'.., ~enacto €'" Au:"él:o V;ana e lia se vai t!Ql .. auÓ;:, rmu~ velno da que I lue171. • 
.),:::10. Ennlrw. I~a S" de BraJa 115.0 p~.'l~a ter o Ee'-l Em d-scu,,::.ão. (Pausa I • 

A" '~n, 51' P1'e~id~n'e, V)t::'!lf' CI"'1-1 de;;at,e ne.~ta cu P:l1 S=-f':O€'S ptóXll11a"', N,ã,o hU1'enclo quem peÇa a palaYrl'\ 
1t3. o- rJ:I_el.1men!o da u':;{ir;r'a c <::}'l lln':ino-me r :lc:?,to as .pOrlferaçOC5 dee,ruo encenada a cllSCus.<.ão, 
r' 1 t'O~ovaçJo imedIata d-o p"üjno ,cxpe::hdas pe.:u I~t~t.!'e Llaer. do Par~ I Em votação 
(' .1l,J ,;"ria pela aprovação 1:11 '.i,a;,a \ tlUO !--'lbertaoo, _e t~a.go aquI, ne.:-te . . 
fiJ tl.-:"f'to a~teIio!" que all~:l d ~nJ. ! ~:nt.ao, e op .. n.,w aa l~l:)l:a- ~all~a- Os _SenI-,or~.s senadores QlI' o 
"'(","'s de lei m'litar para Que <'P a~- ,(1.1 que, por \.êl. d.e con~e4.u_et!c.a. \o~ a'Pr~vam qUE':lT&nl pennanecer l:ien· 
~~.,.vu::e nos rr.ili~ares: à; nnl"a< d~ P:'ê tará a fav,or rl",a, erradlcaçao ,ne.!te ta.<lo.s (PailSü). 
o di;eit~, de CQtl"Qhr li.únc:as de":lui., mt:n~ento~ Ci.~ p_dldo de urgencla, E!.tá ap::ovado o requerimento. 
d p !lm ano de recrutament.o, ~ cMmto b m ). - Se\'\l fe-:.t3. a transcrição pedida, 

- • l tA" O SR. WIl.SOX GOX('ALVES: 7;1~O'olad(, a 01°te',,'o da ordeu, do ,t'Jl'L,a..'10, vo o con-;'f.,.:H.men.e a:J c.,:,,, <4 Qo 

ct':-,celamrnto da, m-géncía e e~'pP\'Q Sr, Pr€sidente, p;;ço a pôlavra. Dia. . 
qll,e o~ nobres c,.'llegs':i ate- .J1m à $0-\ O SI: PRESIDE:s'n:: Não há hor::tõorcs lnscr1t.(lS. 
l.lC'l~::.eao formuladü pe}'J3 nc-b:e-."3 p-a-' O SR. :ElaUCO REZENDE: 
r"!{ que ant€riormente fa.1ar.lm, (}4'.ú-' Tem fi, palavra o nobre Senador 
to be:m!) I WIlson ~ Ooncalves, para ell~a.minhar 

O SR. EURICO REZE!',:'D'E~ a votaçao, 
Sr. Ptes~dente. PN;') q P,i~(lVi.a. ! O SR. WILSO:-r GONÇALVES: 

, (paTa encaminhar a· votação. Sem 
n sn PltESIllENTJ::: revisão dy o."aàoq _ St., Presi-d-ente, 

Sr. Presidente, peç.o a-palavra. 
O SR, I'RESIDENTE: 

Tem a palav:--a o nobre Sf'.1Rdor 
Eunco Rc~~ende. 

O SR, EVRICO ~ZE:-''DE: 

o SR. I'RESIDENTI:;~ 

'Tem a palavra o nobre Senado\" 
Atilio Fontana, 

O SR, ATILfO I'O-"'TANA: 

(sem revisão do orador) - S~nhor 
presidente, 81's. senadore!'o' em sef~ .. 
são legiElativa dos últimos dllis do 
1963 foi votada. no Cong-resso Nu ... 
c:,onal, proposição que .se tOI'lllJU a. 
I,ei fi'" 4.299. 

T€·nl. li palmo:'(;I. a nobre &> ad}r i noore SeTh.1.dorc;,. por sollcitação c.o 
E.a co Re.;eüde. pH.ca en ... am..nh,u e. 1 eminente Senador M€ffi de Sá, subs-
l ... CI~''-';i:;O. I crevi o requer:ment.o em 'lotação, que 

o projeto, 81', presideu"'e. n::.odifi .. 
cav~ a lei que criou o ::(mpôsto de 
Vendas e Com1gnações, Na oca.<;.iáo 
tivemos oportuniàade de apresentar 
na comLs.são de Econom1a, nesta Ca .. 
sa, subemenda que infelizmente não 
foi aceita, e que tinha {'Oi escopo 
tornar o então projeto d~ l{!i mais 
claro, mais definido e melhor aceito 
pelas autoridades fazen(lárias. A 
sUbemenda, entretanto. não teve aco .... 
lhida- e a lei votada tem ,d:tdo maJ'o 

Sr., Pl'e.sidente, SrS. $en.adc~es, gem a. dualidade de interpretação 
llra.':ilUa. hQ" pelJ,o.· desde as PflmeltUS\ entre ess. as autol'idades tazendáriM 
horas da manhã de hoje. um ]?ug.ilo nos Estados, Os. Y..stados produtores 
de mulh~r~s Pr:lllistas, que ,tqUl Vle.. entendem. como e."tá prevj.~to na lei, 
r~m conlratermza: -com os Congre.s.. qUe Os impostos sôbre os produtos de 
~Ilstas, pelo ausPlcl~o reultado da origem agríeo!a, pfcuál'la ou e~tra .. 

I postula seja \"ct.i.rad.o do re,plUe de 
O SR. EURICO REZE!\nE: urgência o Projeto de Lei da Cfuna .. 1t 

(pQ.ru enca.minhar tl l:Otr.ção _I nn 127. 
S,em revisão .do ,ora~t) -~Sr. Pre- Ao fazê-lo. Sr. Pt~idente. tive ex
f>ldcl1te, a prl1ne~ra. lll1p~ CS3<?'O qu~ Sê I clUSivamente como razã.o de m~naa 
Il"ealizou no meu e,:pir.\;o encam,nh~- deliberaçã.v atender a uma ~ircuns

Revoluçao Democrá.tlca. Uva. lhes devem ser pagos. 
va-se pu·ra a l'eJe.çao. o,:, pe-dlOO úe tâncla regimental q,ue a meu ver, im- Com elas, com o seU ardor cívico 
canc~hunento da u.rgenc:a .. ·f~ildo.-se \ pede que o PlenáIio possa 1'e50!VET, e seu entusiasmo patriótico. tive o 
em v1:Sta que 3. elaooraçao ~eg.'l.slat: I'a I conscienc;o.samellte, sôbre O merito eu.'Sejo e o privilegio d emanter canO. 
IPOr s; mesma e moro.:ia, lenta, linda· to projeto em a.pre~. tato e de sentir o contentamento que 
é mUlto raro aparecer, na. pa.uta das . . Iht:s gal~aniza a alma na. sensaçã.o 

Já as autoridades dos EStados. con .. 
sumidores dão interpretação difel'en-
te. A é.sse respeito- recebemos um 
telegrama. do S·ndicJ to da Indústria 

de Prod\.üos Suínos 00 RIO Grand.e 
do Sul. no.s seguintes têrmo.s: no".,sos trabalhos. uma pro~:ção em I .Na. verdade. <!?ffiumquel ao n()b~ do dever _ dever pioneiro _ exem .. 

condições de ser votada iDlPd_ataII,en· Llder ~.em de Sa que AO Sena~or FI· plltrmente cumprido. 
te e, -por via. de conse<:1uência, de ca- linto. ~uller, R:,elat{)r d~te .proJeto l1a . . "Pedimos v-ênia para chamar 
I'Mterizar a. eficiência dO Cong-res':o Comls.s~o de serviço fu'blIco, ha".'tá· O· que realmente QSslSt:imos. ooru. ao atenção de V. Exa. paTa 1:\ 
iNa-c~onal. mOrmente numa épo.:a ain-I se ~~~~!aóo momentaneamente lm- a atenção voltsda para a. terra ban.. ·audiência confu.::ão fi.<:cr.J gerada. 
da' bem próxima de um periodo em POSslOI~I~ac!.o de of~re~r J?8'rece~ aI cle.rante. em dias recentes, o que pelas divcr.s.as interprç~.a:õek. d('s 
que se' adotaVl.lID práticas contrária.; \ 'PrDpO.?lçaO, porque :::a,o lne t.nha. SIdo I de~ol'tinamoo, () que sentimos, o que fiscos e.stad'.l3.is sóbre .a. ~i n9 
ao bom nome d'as nOf5sa.s iS-titu:ç6e, I possível concluir o estudo a que &Se {~stejarrNS foi a vanguarda c1'istã da 4.299. IlllPôsio de Venda", e CCll-
}~gi§la.ti-va'B., en6~~ar:. re.querimento que pal't,ilho, I Pátria eterna, sim~.01izada na admi· .sigl1-açõe~, no que tange é!.OS prD* 

Lr.mbr-o-me perfe:tan'u:"ute- de que o I de Sua responsabilidade não há de rável mulher paulLSta. . duros agrícolas, pecuário~ e ex'" 
!pr~meü'Q dlscurso pOi' mim e..qui pro'· nossa parte, absolutamente, a inten- E'a~do~a, em .nome dos c?tnxtlbM, trativos. 
íerido. pronunciamento êSJe dZ.do- ção de it:pre~iar o mérito e muito mc- recoJdando aquele condomiruo de .es- A sit·uação atual obl' ga a du .. 
brad.o, também, através de decl.l.n3.Ç~\Q I nlJ'd de negar a. reivindicação nêle; foreus, no qual a U1Ull~er pauhst!l plicldaae oe p.ag-am;;,nlV auqu;,'18 
à Imprê"llsa, foi no .sentido de cr:tl-l consubstanclada. Apenas, com a res.I.s~ube desfralda~ a .btl?delra do Era- , unpô.sto, i'ato que, além de UljUs,.. 
caro com todo o respeito e elev.J.ção,· ponsabilidade ou a: co·t"eSllOl~l.\bU:da- ,'>tl. t0t;t..tnct-O. a 1,ni,clatw a. de ~!':i:.\r a~ I to, prejudica o a,JJ,·.,ce-.:!mento 
o Senado Federal, pela arma-zenan:en"l de do andamento das matérias no I condiçoes p~leologlcas neeessar.as e dD:i centros de .:::o.%umo e eu-
to insu.sitado de propos!ç·ões qu~ .. es- plenár'o, entendi que não 'POdiamosl indispensáveis ~ que Os homt:?S e ()..'i carece sensivelmente o c~to de 
tave.m a. d~a.tiar a sua vígi1ân~a, a forçar Q aprovação de ma.tér!a q'.te SOldado Os emerglSseJ31. da.<l ofiC:n.as do vic.a, Te'ndo em ViSta, a impo::)~~-
.fiUil at-enção e a sua desmvol!'ura-~ I nãQ podeli.t\ sofrer a tramitaçao re-- Esgolada a mate~l.a .da. Ordem do boEda-de de acôrdo entre m; E:i ... 

.. gimenta.l mesmo no regime de ur- seu tmbalho e da dIgnIdade dos . .sf'U& tados, apetr,mos a Vo~sa Ezce-
No caso e!ll foco, porém, sl~to.n:e! gênci com.o se enc:mtra esta. I quartéis para a. grande luta. da r:lrur- lência no sentido de que sej~l. re-

no dever, dmcordando do ~eu er;;l-\ a. gia cívica, extirpando o crime da gulam.entada, d:;flnida ou alt.6-
nente colega e prezado aJ!l.go, r.?.~re Esclarecendo. ~im. ~~te ponto de subversão e o câncer do comuuismo. fada, a ,segunda p.arte do § 1~. 
,S.enador Jeffeyson de AglUar,~de 1-'.-er- vista, tendo a llllpressao ... de que o,slat-cu e materialista sovietização et'i~1 óo Art. 19 da ci.:d-J. 1..'::1. A ,;;r~ 
fllhar, de a.ce:tar as ponderaçoes e as I meus nobres pl\r~s havera-o de com-~!d ! 1s 'i 11 d ~, 'd d d ' 
explicações manifestad.as pelo emi- preender a conveniência. de. provjdên- g B- em fI.. o nnc ona smo, B ue. VI a e a ,s,tuaçâo exiJ:e UYgen~ 
!l1ente Senador Mem de Sá. S. Ex9.. da.' ora. solicitada, porque p-oderemo3 sordem apelidada de legalid~de que I te so.ução. Respei~'Üs.a.s saudaçncs. 
trouxe para o Plenário um depoimcn.\Comprometer-n0.5 a. &lSreeia'r êsse,~rrofa,e enfermava este Na~ho: Nt1-- Sindicato da Indústria de Pl'od.u-
t.o que deve repercut:r em ohséqu'o n 'onunciamento d11 Comis~ão de Ser- eao '\?ltlmada pelQ impacto d? cansa~ tos Suinos - Rio G-rand~ ti.> 
do cancelamento do pedido de urgên- viço público e. nas próximas Ordens ço, do ~edo. e do pavor, CO,OCR~!l à Sul". 
da, eis que O sr. Senaüor Filinto I do Dia das sessões ainda dESta seme.· beira do abLSlJ10 d~ caOs eeonfmleo~ Sr presidente como dizia. estava. 
Müller - um dos mais assíduos e na, poderemos examinar a questão. soc1~1 ~ nas maldItas ce:e~11 ,as da prevfuto ue a reda ~ãO CO'TI'" f 01 VO 
po~.t'J.ais P0s Comissões Tétm~ces da dando-lhe a ,s~lução definitiv~. precIpícIO da I~b~rdade, do dl~e)to, da ta.da, triri~ ~ta duaÍid.a";~' de tn: 
cas~,~. deSignado Rela~tor par:l e-sa j Nestas eondlçoes, façC? um a:pê!o aos ordem. da. rel1giã,o e da. .1ushça.. terpretação. Agora y·criticamo.:; Que 
n:,ate.l'a, que é comple:ca pelo meca-l meus nobres companheIros no sentido Aceite a mulher bandeIrante a ~tn- Os Estadas p"odufo"es in~rpH:~~nn o; 
nLSmo de sua elaboraçao. que é pon- de que aprovem o requerimento, que 1 d' ., ~ " ,~ ., ~, 
derável pela forte incidênc:a que va.i tem e.bsoluta, e exclusivam:mte o in- cer.dade e o _ardor a.s, h~m€'ntlRe~S p:x~grato que. ff~a em pr(lp!lt~? 
exercer sôbre o Erário PúblicO túito de fllzer com que a matéria se- dos seus Irma.os esplr1to_snntens....s, a, .. rloolas, pec1lar:o,s e ê:tr~h:as, 
<Lsse que, tendo que viajar. h,oje pu- ja aprovada. regimentalmente./ sem, que também souberam cumprIr o seu como se se refer • .s.se a todu.". o." :ler! .. 
ra o Rio de Janeiro., no cluu:primen- €'lU absoluto. negar a justa l'eivihd'o:l- d "er na cl'uzada l':~entora, vades daquele .,setor; enqu;anto 0$ 
to de tarefa considerada relevante ç.ão que o projeto consubstancia.. ' No pass.ado, o E~mt{) Santo (> S110 E5tedos ~onsumld.ores ente'ldem qL:e 
não estava em condições de ptolatar Somos, as"ün, pela s'P1'o-vação do Paulo eS!lveram uni-dils p'!'1as fnndá .. , éle ~6 dl~ re:pe.to ao Jnduto m-
o seu parecer. requerimento em apréço. (Multo lias glol'1osas e C!ltequ'zadoras do J

j 
natura. E o caso,. por exempl.o., do 

Verifica·se e..ssi,m, longe de <lUa1- bem.). Padre José de A'"1chieta. na wls.<:"o altroz, que é COlhIdo, descascado e 
C'Jue.r dúvida,'? impacto de uma' fôrça: I O SR PRESIDENTE • abenço,,-da, 8 serviço de Deus e da I ~enefiCiado no.s E~s-tad03 de ongem, 
ma'or, de 'Últlma h-ora, trazendo ""ara' ~. Pátria nascente. ISto é, no Maranha.o e no Rio Gran-
o nosso exame um fato nõvo, que de- Em votação o Requerimento Cf.ue Hoje, e agora. e sempre Minha m.e.. de d-o Su1. Logú, Se o arroz recebe 
'Ve ser pesado e medido ~ruiIiciente- cancela< a urgência concedida ~ ~a- I mória e meu corac;ã-o soletr am e esm.. ê~se benef~ciamento, não é um pro", 
mente. j.eto n9 127~ de 1963.-., ---. trun Q Pce-ma. escu1J)ido nns areias \duto in. natura. conseqüentemcnt(\ 
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s~rgiu essa dualidade de interpret.s,..1 dente. repre5e'nt.a. tão di.;namente, Ilig&dO às Udes poltt1,as e que, €''11' diroentQ e de a.cenckado 6SJ»rito ~í.. _ 
çao. como, tan1.bem do E:it-ado a. cUja mot.n .. tôda a. sua vida, nã.o·fêz outra CO!.s-lIViCO ao evitar uma. guerra. civil e U-

o mesmo poo.eria 9,.CQI1tecer com & . cada tenho a honra de pertencer. senão {}. bem. . , . v.ar o -pais do comunism(), esperainC1CJ 
bc,'raCha, (I a;ave e a. carn-e. I que, com a atual le~· ,sôore o impost;) J Prestatlv,? caXl~o~, htilllanllário. q,ue os congreFlSIstas sigam o e.x;~m .. 

Como ,s.(>rJa ll1te.rpreta<lo o ~aso da I d-e vendas ti COnsignações, llVc'-am <;:orreto, na.o. ~ ll~ltava apen.a,s ~ pIo, poIs a naçã.o necessita de ordem 81 . 
ca:i'lle ~lLna? A carne üe SUlno e, !l'EdUtida de cinqüenta por "ce'!!'). e arr:.b:,to adm:nlSt:.ra!:J.vo do M';ffilcip;o progreu~o e parti. isso a ,seguri.nca 
lU2.l;':lmen~e PÚ)OUto da pec01ar,a,! até mais a SUa recelt,a t.!,:J)ntar~a.. mas a ~Jo o -Dorte flwrt1..."lense, R~~ nacional deve ser coloeaà& &ótma ds 
lH~'.3 en .. eu~em Q.3. EstadQs ,:on.s').n, .. • I E' W1l verdacleuo de.seqlúl.ibr:o fJ1~n- cebi a l1l~austa noU~a ~ em facp tudv. ... 
0." .. :-;;; C].ue üS SU .. lloo.S sao pL:vC.u-::.O,s tia i ce_ro. contllluam éle.s todaY]:"I, yJil- dos atualS ~.e~l.l~:Cl!nento..... qu~ n~e 
l,}L e r.â.'Hl. , ua\) os .seus denVR·J'--'S, 1 C'ulados a de.'ipesas nece.s3\r.a.s ~ pr~ndem a. B.~"11ta., sÓ desto:t mbuIla Co:NSOLIDAÇAO DO- REGlM'S 

LJ.l per 4U~ o 1{io G~·D.nJf; Uo Sul I p'l'odUção .de generos B,l.men!;lcéOS. a 1 posso mamfe~tar a. ~roful!,da _ mâ~oa Em sua mensagem aos congressis-
_ e o cü~,ü c.tado neste _e.~~faUl,a I a.s.:;isténcia aos lavradores. p.Ha lhes I que t~ma c,?~va do m"u co.açao, a~~ 
_ ~1'iou(a VoS pri.-dULru ci2ri'/a~(\J ele Idar afinal ~cobs e outr:1> lotrv~ço,o. dadm:us~~a"lav>!datPelo farto dei udao tas, assim se p!'ontmclou a ASDEG: 
. '" - - ,'~ ~_ ~ '--1' • .,' , '~b ->i"' m po er eSw,f pre'-en·e aOS- -:..mera se" A. Associação dos Diploma.doo !'ia 

SHl .. ~O.s e a UU,.1.11a,IlU~i:\, .• tO 1: a.l:) c puul.cos que os en~ lCle . , tã.o expl'essi-va figura do Munic'pio de EsCola Stlpe-rior de Guena. reuh'ndct 
outrCb CC'll\JOS COll.:>U.'1110.0WS ernen- I No encanto. a :õl qu:: VW'<l.mos, e n d ,+ f ' , . , . 
((rm qUL' a ,r1but,.açao .. n!~::> cüoe. I qUe está. em vigor, infeüzrncnte críou ~c-~ra. i o 1101<e" }um1nerue., tod-9$ Os ml11~ares e ciVIS q.ue apren-

Ha' pIJnart::> uma .Jl-tr;bUi.aç-âo '«'e etado oe c'O'sas e.:5s~s djJH.'uláa~. e "e f m de se~sao, Sr. Pre.">Jdeo- deram e praticam a Doutrma de Se-
, • , • e>h<; e~ . " te c-omo rep"esentante do povo do CO' '1".,_. 'N .1 nal ... - oi'. para a n).;;sma p<'&oa junj,cd, }:I",ra <leso c::;),,;eqü:;-n,emente, entendemos E~tado do R'~ d ~ Janeiro _ " I~U'~ a o " ,COln VlS~ v "-

ti, me,)!1,a iü'ma Oll para a mesma '::'1-1 que é de todo interêsse nu.c_onal m;)- deixiU de a ·r<,.se~tar d ' nao,.podla :ias pSA·a. a ~oncretlzação dos Ob.1e~t
cieü.u.w ... A b,l:uibUlÇãO ~0.,ra. a l~c,:;.ma dificar e.s.sa lel, e.."clare.cenoo que~,,;Q.5 ~~ minhas C6ndO!êl1Ci1t<; :,ta. ~~l~fa~~ vo~ NacIOnalS. pe~~al1elltes, 8: -9!9--
.pe.:::.sca Junai:Ca _ e ~n~G-n,j.Jt,uCIOllat !produtos da agropecuána, bem f:l:o_.m carense pela irreparável iiel'da U(3' ,.LI12-arem os mterê3Ses e astnra.çQes 
No~sa Con.sLtW.ÇilQ nuo o p:rm te. ,Os dn pesca como estatnos p~opl)ndo, acaba de sofrer . q do poVo brasileiro, fente·se no· dev~ 
Ma~, como acentua. o t,eiegrllUla, o I'(\in~a qu~ .beneficiados.mau lp'Jlad~ Muito obrigado a. V. EJl::a. ClfuitO d~ ponderar aOS nobres coIDpanht>i .. 
R'o Grande do Sul cobra me~moJ o ou ldustnallza,dos, pagm:m pela nn· bem) . TOS, representante~ do Poder Legisla .. 
JJ~pô.';to de Vendas e çon.-;~gllaçõe8lmeira <;lperaf!ão o imp~to ?8 v~~ O SR. PI:E'SIDEN'I'E: tiV?, q.Ue ef:lsa hora. t~o .g!9.\I'e e_ stg .. 
1;ÔOl'e êsses prcdutGs. O .nes:uü t:i.,uce ... e COnsll2Mçoes n~s rC;5pect_ vos ~ t~ Nada mais havendo qUe tratar; 'vuu ntflc~ tlVa de t:'0ssa. Hrstor18 exige &8 
de com o meu Estado, So.Qta Cata~ dos prot\ut-or~. :tt~te o nQ,.~ p;rOle,~o'_1 enceI~rt=lr a sessão desígna.ndo para a segumte-$ me,dlbl.ções: 
rma, J.:::.aho ce.lf~za :1e (PU~ a ~,n!;u_n próxlrna a .'3p"'UJRte 1) A constltul\i§.o do Pais de7im\ 

O qae re!-ulta de tudo ISSO, S~. prejud:ca!á. 1\.0 ,"'"}"n.t~ari~, estl~n~lara. <;> , repre~entar c::lm!nho seguro para .a 
Pre.sJaente, e um s-en~ivel eucaleCl" a produGC\.O d~ -,~nerD., ~l!mcntlc,os ,'" Oll:QRl\' DO DIA conzoUClação d10 reO'ime democrMlco' 
roemo ào produto pa.ra o coruumL com isso, criará 'Jma SltUB.<tão fawJ- Sessão de 9 de abril de 196--1 con!õentâneo com :s mais hon"t'o.f;a.s 

~ à 1 1 ti"""l aos (}ove'"l1os esta.dua.s e UlJ- (Q . t f' . {lor, para o povo. N o e PJa . ll~n ..,', '..... , A.~ -;m' ptJderão der maior Ulm-a~, eIra) e ~erdade(ras tradlç6e.<I do povo bra ... 
justo que a mesma pes.so_a JUlldlCa I ",C~P;pl.."> •. que ~S "i ultores ecUa.rls. ell'O que crê em Deus', ama. a 1..11 ... 
tenha 9ue pa~,.u, sôbre o me3.lnO pro: I r~~l.Sev-ll;~6a:o~es~~~; qUf'" hiJe-ntàvel~ 1 berdade e preza a FamiUa. 
(];·;tO, (luas yel.eS _ o Impô..:;to de Ven mente: <) ":1~"téT:O da. Agricultüra \·otaçá-o. em turno úniC{)o do Pie.. EXEMPLO .. 
das e Con.$lgnaçoe,~. pau,::) t.em l't:-l.U .. '_:-l') ne:::e sentido. Jeto de Le: da Câmara, n 9 170, de-
. Lament.àvelmente, o projeto foi Há pou-cos dias tivemos a: op.ortu- 1952 UI" 3,246-B, de 196~, na Casa de P-rossegué o manifesto: 

votado e oo.ncionado. E' li. lel qJe nida<ie de r noticia segundo a: q:l.oJ origem) que ísenta dos impostos de 
p t Dep 1 !mportação e de consumo, bem como 

vigora aCé hoje •. ,~, .• o cx.-MinLc:;t.ro d,a.qUf~'l., -l-S a.. ',-- da taxa de despacho aduaneirO, os 
Para podermos JWhiflcar esse nc;s~ t~clo OS~3ido Llma ,~hho em ent~e. veículos especiais destinados 8. USO 

ao p::mí,o de vista, Sr. Prc.\s:denli;!, \'l.'ita à lDlprensa. dIZia que aq'l~le 
elaboramos _ e pretendemos ema- NIini3té-:-~0 Pl U a"?en-as uma figura ae. e:x:c1u~ivo de pa,raJ)légicOO ou de pes .. 
m.nhar à M.esa _, um projeto que cm·ativa'. !~') é ~!1ma~ente grave:. o soas portadoras de defeitos físicoS 
macUiea ao 1ft em \'zgOt nos segUl!l~es próprio tHula.r de"se Important.e or,· q,ue a.s incapacitem pare. a utilização 
têrmo.:.' o:;ú,o da a.dminist--raç:iO declarava q'le dos m-odelos comuns, tentlo parece ... 

p.rt. l° F:ca assim red!gido ,~e tr'ata de um M'nistériç meramente res: I - Sóbre OS Projetos (núme .. 
o ~ L'.' do art1go 19 da (.,o;;i nY) decorativo. Cj,\ul.:'!do devenamos !)e~Ulr ["Os 347 e 348. de 1963) - da Comls .. 
4_:W9, de 23 de uczembro üc 19~3; I ('xatm.n~nte o c~~mplo ?{}~~, pa:ses ,3áo ~e Economia., favol'â:\'el, cOln 

~ lY Gor...Sldera-se lugar, na .)pe- :'!d'~'n+ado!l, .onde ~ MmJ",teno ~'l acré..o.clmo que sugere, no art. 1'7; -
raç'J.o aqu&1e onde '>8 encontrar I Ao.;l'1cultura e dOS mais atuantes., ::1.JJ.l.~ da com.i..'~sã/) de .Finanças, favorável 
a. tnel'caUOrla por OC-;)$iâo da Y(f!-I C::1, r:no,'m",s reCUfEo.<: D!). Ol'~am~<;~o, - rI - Sóbre a 1õtrnen-da de Plená .. 
da ou cou,s.Lgnaçáo. QL:.Jnd() o da R'{ricult'..ml. ~ defende intr:1nSl~f'n_ rio (ns. 811 f' 813. de 1963); - d~ 
""oie1,o do c{JntratAJ. t!a:a..i: ao gê-I t:Oll1ente a agl'lcultura e os agrlcul- Comjs.:-ão de Constituição e Justiça 
• " t pela constituciQnalidade', - da co: l1er~ alimentíciOS Ori '.tDUOs da Ore,q, • 1 .. 
pecuâ-ria., da a~r..cu..lt:Jrji. e da _No Br3.$il. Iame,ntaVE'.mente. amda mis,.."ão de Economia. favorável à prl .. 
p!:'sca, ::ünd<\o que ;Je~letlcla-;ios. nRO chegamo~ li esse ponto. . meira. parte e oferecendo subemenda 
ma.n:puladoo O'~ md. u~~,rif,.1~jzados, I Pu,'. bem, e.',ta é a refo;-ma (I~Tá~'i~ à 2~ parte; - da Comissão de Fi .. 

1 • na·nças. ccntráI'io à emenda e à su .. e de produLc,.s :lgnco.'a.s pecua_ de que pr::c'~amo~, e não aquela que bc:!1lenda, 
l'"Os tJu extratlVOS, sôbn' a operl!-" yisa ~penf'.S a distribuir terras ~queles 2 
çá'J de venda ou COD.:iIGnU-çao I que 118.0 a sabem cultivar. PreClsa!UlJS 
concluída fora do Esta.di> e an· dar condiçóe..." ldcais de func;onam:::u- Votação, em prime:ro turno, do 
t.e::e;,tlda de transferência para to BO 1-tUnittérfo da krricultura para Projeto de Lei do Senado n9 100, de 
formação de eótoque, em p..sta.be- I que poSSA asslstir e tunparar O home!!! 1963, de autoria do Sr. senador Gut .. 
lec:mento da JlC.'ima. pessoa Ju-- I do campo, a fim de que assim estlw do Mondin, (tue considera de utill .. 
l'ictca ou tí.s:ca, o imposto selá m~l!a'do ~sa êle 9.uroentar a sua dade pública a Associação dc-s ArtiS .. 
dev~do ao Esta<io em que toL pror'l·ut!vlC!ade. tru Bras'.leiroo, com sede na Guana .. 
produzia a COLSa vendida ou con-, Recebemos, treqUp.ntemente, esta- bar-a. tendo pareceres: (sOb nÚlne .. 
signada. I ~r"tica.'1 compnrativas, onde se vet'l~ rOS 674 a. 676, de 1963). das comíS .. 

. - Inca ') o.~to padrão de rendimento que ~.óes de Constituição e Justiça, 
Art. 29 Rey~g~~-se ~ j~"pos'-ço(>.s : f'xiste no,:" países onde o ~!nJ.st-érjo ~a çela constltucionalld9.de; _ de Edu .. 

em contrallO • I_.!.tgric-ultu-ra, Tealmente, da asslstênC13 cação e Cultuta, favorável, cOm a-
Sr. Pl'es.deni-e, O projeto E'stâ. 'iOS lavranorp,s,. ~m que os lavra'dores emeneda que Oferece, de n9 l-CEC: e 

a,cQ,mpanhado da ju.stifica~ào netes~ \São !mrrufdo.\ tecnlcamente, enquanto - de FInanças, favorá"el ao projet<> 
s-ár~a. E impre.scindível que .se dê a que, no B,:"asU, apeMr de nossas te~- e a eménda da. ComiSfifi,o de Educa .. 
asJa lei uma redação mIJ.1S detilliG.a ras tmens~ e rtcaa, nossa p~Uth'l. ção e Cultura. 
puxa eVItar o encal'ecimento da. pro- dade ElgráTla. é das mais balxas dO' Está encerra.da. a. sessão. 
dução e e. diter~nça entre Os flr\,a... mS~-d°Pres:fdente confiamos ~m que (Leva-nta .. se ti sessuo às 16 ha .. 
:o~en.!:?s fazendál'los ele '.lIIl e de ou- os nobrE>s pares desta Ca.<:;a e da. Cá· ras e 10 minutofl). 
tIo ~tado. . mal'R dos Dt'Dutado.s dêem tra.mitação 
AP,e~«: de te~e~-:se reurudo o~ ~e: rápida a. êste projC!-to. a fim de que PROCLA,MAQAO Qtm SE 

cretalio..:o de FaZf':1o.a doo E;,sttlÜOS ,n 1 at.E'nd.J'!nos aos 1u.. .. tos interêsses do PUBLICA,. NOS '.n:RMOS ·DO 
te!f»Sacu:~.s, do sl!. e do _e~tro. de I agricultor, do peCuarista, do pescador REQUERIMENTO N9' 63,...-DE 
Sa-Q paw~.~ ,d.~ ,,~o ~e ~~~ltO, não. e.' prjncipalmente, do consurnido-r. 1964, DO SR. JEFFERSON DE 
houve pO;slb:_"'L .... " ae .. h.g:-u-em a Será um ato de inteira justiça. (MUi- AGUIA..R, APROVADO NA '3ES 
Ul'.na conc}u.sao em face: ia, .etra ~Q, to bem!) SAQ- DE 8.4-964. 
lel em VIgor. Assim, essa sltuaç;l() CONGRESSO DEVE SEGUIR 
traz •. os Estados produtor .. de géne_ O SR, VASCONCELOS TõRRES: EXEMPLO DOS' MILITARES 
rO:3, alll:.1enttcios uma _érie de- dlficul_ Sr. Presidente peç.o a. palavra. 
da.Cles !:Im'que, para. llroduz,r gêne.. ' 
TOS al.:mentido.'\. é preciso que 031 O SU, }'RE5IDE1\"'Tf:l 
Estados efeWem_ de.:;pi"llaS cvm o fo__ Tem a palavra o nobre Sena-<ior 
mento à produçao, com a def-e..;.a da 'V'l'_'>Concelos Tôtrcs, 
prodH.r;ão. com a ~S$istêncla técn:cd, I , 
com estradas para. 'poder CU~Tear e I O SR. V.'\SCONCELOS TORRES: 
fazer ci:rc~ar essas rique~a-s. Como I (Sem revfsão do orador) ar. 
poderiam eles, portanto, dlspeDsar~ O t Presidente. como fluminense, guero 
1mpPSto de Vendo.s e COnSlgnagOe51 manifestar meu sentimento de trLs~ 
sôbrc ê~~3 1?rodu.tos? te~ pelo falecitnento de tnna figura 

Oe-rua-s, eXISt.em muitos nnulciplO;S import.ante no Município de ltaooora 
do E."(,a.j'~, que 11 "li' ..... a .. SI'. preSl- _ o Tabeliã.o LUis TeiXei.ra., t'lemento 

Os diplomadOs pela. Escola supert'Jr 
de Guerra dirigll'am 8-pêlo aos seus 
compa,nheiroo com mandato legislati
vo para que lldere.rn 'movimento tiO 
Congresso, a fim de que sela_ eleito 
quem possa presidir como um ma
gistra.do as ·ele_JçÕes d~ 1965, em que 
serã escolhido um '/autêntico e legt
t1mo presidente. 

A Associação dos Diplomados pt"í)
clama. qUe as FôrçM Armada~ deram 
um. mlllgni!tco exemplo -de despl'~ll ... 

2) No momento em que R! FôrCtS 
Al'mads.s deram um magnífico ex~ .. 
P:1o de de.spreendimento e de acend!'&-
do espírito cívico ,poupando- de lDr)"10 
--ti.&- supt'eenctente, o PaJs de ,11ma. 
guena civil, 1"esgua'rdando a pOpl1la.. 
çã.o dos- transes de angústia. e de so
frimento e impondo-se ao alto ~~. 
peito do mun_do democrático, Uvra,n.... 
do a nos~ Pátria do comu:e\smo. 
mantendo-a integra. em seu territórIo 
e ,snberana. em suas decisões, juntJt,
m.ente com os líderes poUtico.s qUe dtt 
uma. ma-neira tão elevada e pa:tr:ó-
tlca. cooperaram para. O- desfooho rá
Pido da. crise, em consonância com 09 
sentimentos nacionais. é de espeta! .. 
s.e e assim confia a AOESG 1ue O 
Pod~r Legislativo tenha-~*",J 
sensibiI1daode pa,r,a ir a.o encontro do 
Que há de mais pl'oftindo no &elr.t .. 
mento do povo brasileiro. qual se)a 
o 'de,c;ejo de progresso e seriedade ad .. 
minl.stra.tiva, elegendo com isenção e 
fora. das disputas partidárias eu Pár .. 
ttcular-es o Magistrad'o que, sôbre 

consolida'! & vitórIa demoerát1ca., pre.
sidirá a escolha. do autêntico e leg( .... 
timo presidente a se~ e:elto' e~ 1985. 

E conclu!u ao ADESO: 

!) Assfm como &ses m'S·vo..1 mia .. 
tares e destaoodo..'l lideres sOUberam 
conduzir-se eom absoluta. ptmderaeão 
~ ef!cU!ncla dura.nte os .açl}ntec.i~en
to-.c; Que eulmiM,rarn na presente El
tuac;ão, sem ambição do Poder' !)e~O 
der. é de esperar se, sem sombra. de 
rlúvlda, que estelam aptos e inspira-
10s do,"{ ma~ \.mrO$ propósItos tlêtrid
t!co.s jndependent.e.~ de compromi~~olJ 
ou interêMes pRrt.1dárfos.. a. oontri'JI~!t 
na:ra a mnis ~ábfA. conveniente so-lv
cão de problF'ma tn"JUtuctonal ~ue
abalott a na~ão, a fim de "estaurat 
a normallrlade da vida lÍaclonaJ fi S 
~ontianca do povo nos ma.is- q~1~i(!1'J .. 
~,o.'l destino_~ da. Pátria, ampa,·~r.a
oel~ ím1J~~clflàiv€i8 d1.SpDsitlvotl ele 
t::;:E'l!uranca Np clonaI. 

4) A -no.oâo necess1ta. ~m delon
fl'1~. da Ordem e do pr.(Jgr~o. 

5) Para, i~!'lo a, Seg'u"9n~9. N<t":1ry .. 
nal neve .ooer eo~{)cBd9: a,cima 'de t'lr'l'1. 

FMis ao nO-S,ço lema "r.~1' lm~(l'11· 
et Imima una. pro 11f'a.sflis·' cólnfi,l_ 
mo,," auf' OS estimado!'! -I"c' flmf"es COnl
mtnhl!-iros po,<:,<:am t'M!-rúnnHil' e,<;-I-a 
mf'n;:a~f'm nl)~ l'1eu~ diq-nN "t.,.'r .. ~, (>m 
"n-rol cl~ un;cl'\d~ dI' ~n~"''''ç'~f,, e 
de ação eminentemente pat.r~ó~.i,~a·'. 
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. PORTARIA N' 17. DE i964 
O Primeiro Secretário, IlO us{) das 

atribuições qUt Th.e OOT.:!tr. o art, 51, 
letra j. do Regimento tuterno e de 
acôl'do com o dispooto na Resolução 
nl) 8. de 1963. reEolve designar o Ofi .. 
elal Legisl .. tlvo. QL-l. Jut.eta Ri-

SECRETARIA DO SENADO FEDERAL 

de Secretana do pre.:;de:1t€ da Co- DE 1&64 

tho de Siqueira. Lima, Oficial Legi~ .. 
llativo, L-7, para. ter exerçício na pi~ 

ABRIL retoria das ComiEsões • 

Secretaria do Senado Federal. em 
beiro de,'; Santos. pITa as runçõe.5rlRTARIA }fI) 30, DE 8 DE 

missão de ECOUQffi a 
Secretaria do S2!}ado PedeJ'al, em O Dll"€tor-Cerat, no 1:..7,:) de suas S de abril de i964. - E'Valldro .\Ien-

e de ab:l1 de 1964. atnbu1ções, ,re'olve desjgnar Heliart- des vianna, Di.;:eto,·Gend. 
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COMISSõES PERMANENTES 

MESA BLOCOS PARTIDÁRIOS 

Presidente -- Moura .~drade (PSD) 

Vice-Presidente - Nogueira da Gama tPTB) 

lJI secretáriO - D'inarte Mariz (UDN) 
;2!,1 S€cretáfio - GUberto Marinho (PSD) 
39 Secretário - Adalberto Sena. (PTB) . 
.9 secretáIio _ Cattete Pinheiro (PTN) 
l~ Suplente - JoaqUim Praente ~UDN) 
29 Suplente - GUido Mondim (PSD> 
39 Suplente - Vasconcellos Tôrres I..PTB) 

REPRESENTAÇÃO PARTIDÁRIA 

'I'ARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO (PSD) - 22 representante. 
1. José Guiomard _ Ac;-e 12. AmOnio Ba.. pino - ballla. 
a. l.JJbão da Silveira - Pará 13. Jeffelson de Aguiar ;....- E. Sant~ 
8. Eugênio Ball"l'OS - Maranhão 14. Gllberto Mannho - Guana.jJur~ 
4:. SebaStião Archer - Maranhão 15. Mou;a Andrade - São paUlo 
5. Vitorlno Freire - Maranhão 16. Atilio Fontana - Santa Catadna 
G. Sigefredo pacheco - Piauí 17. Guido Mondl - R. G. sul 
.,. Menezes Pimentel _ Ceatá 18. B;nedito Valladares - M. Oel'ais 
B. WjJson Gonçalves - Ceará 19. Filinto Müller - Mato. Or';},j".o 
8. Walfredo Gurgel - R.G. Non,e 20. José FeliclB,no - GoiA.s 

10. Ruy Carneiro - Pal'ajba 2:l. Juscelmo &,ubib,chek - .Goiás 
11. Le.te Ne-.to _ Sergipe 22. Pedro Lu:...ovico - Goiás 

I - Maioria 

n - Minoria 

PSD 
PTB 

UDN 
PL 

22 Senadores 
17 Senadores 

]!) Senadores 
2 Senadores 

11 

lU - Bloco Parlamentar ln4ependente 

PSl' li S~ 
PnI 2 S~· 
PSB 1 senado~ 
PR 1 senado~ 

MTR 1 Senador 
POO 1 Senador 

Sem Legenda 2 Senadorea 

10 SenadoraS 

LIDERANÇAS 

I - BlOCOS 

"ART1DO TRABALR1STA BRA·'S',LEIRO (PTB) - ~17 representa~1tet ~~~O:-I~ Barroto Carvalho íPTW 
Minol'w 

, 

c-J 

1. Adalbel'to Sena - Acre 10. Pes.:oa de Queiroz - pernambuco Vlce Liaeres: 
2. Oscar PaSs:ls -:. Acre 11. Jose Ermil'"o - Pernambuco 19 Victo'rino Freire (PSD) 

Lider'- João AgriWt'n (UDNI -

3. VIvaldo Lima _ Amazonas 12, Silvestre Pé iCles - AlagoaS 2'1 Jose Felicia:1O (PSD) 
4. Edmundo Levi - Amazonas 13. Va~conCf;'los Tôrrel; - R. de Ja.- 39 José Guioma;rd '(PSD) 
5. Arthur VírglIio _ Amazonas neH'o. \ 4~ Arthur Vil'gilio (PTB) 
6. Antõnjo Jucâ _ Cea_ á 14.- NelSon M~culan - Paraná 5t;t Be;.:.erra Neto (~B) 
,. Dix HUlt Rosado _ R.G Nvr~ 15. Ama!l~Y Sllva - pa;r~ná " 69 "asconcellos Torres tPTBl 

'V~ç~ ... Líderes: 

Daniel- Kt'ieger IUDN) 

lotem de Sá ,PLI 

·R.tll Palmeira cUDN) 
8 Argemlro 'de FIgueIredo - Parulba 116. Nogue!ra da Gama, - M. Ger~ .. :.s 
9. Barro::; carvalho.- Pernai1.1huc'J 17. Bezerra NeLa - Mato Grosso BLOCO PARLAMENTAR';~DEPENDENTE: 
tJNIAO DE;MOCRATICA NACIO:\!Al (VDN) _ 15 repre~f'ntantes 

l~ Zacha.rias de Assumpção - (loi."á 9. Padle Ca.lazl\m - S. Paulo 
Líder: LJno de Matos 
VICe Ltderes: 

Aurélio Virmna tPSB) 

<PTN) J~';:3phat ,Marinho \sem, legenda) 

i. JoaqUim Parente _ piaui 110. Odolpho Franco - Paraná 
I. José ·CândjÕo _ P,9.Ul 11 •• Irineu Bo,'l!hausen - S. CaÜ~~':illa 
oi. Dinarte Mariz _ R.G. do Nor:e 12. AntóniQ Carlos - S. Catal'ma 
•. Joã.o Agripino _ paraiba 113' D~niel Krieget· - R. G. do Sul 

11 .,- PARTIDUS 

e. Rui pa.lmeira _ Alall-aas 14. M:1ton campos - M:na,s Gerals 
'7, Eurico Rezende _ E Santo 15. Lopes da Costa - Mato GruSS<l 
I. Afonso Arinos - Guana!)ar:\ 

1 ARTIDO LIBER"'i'ADOR (PL) - 2 representantes 

1. A:::YS~O de Carvalho _ Bahia. 2. Mero de Sá, - R,G. do Sul 

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATlCO 
lP S D • 

LJàer: Filínto Müllel 

Vzce L!de)"{~s: 

PARfmO TRABALHISTA NACIONAL (PTN) - 2 repre,sentant.t:s 

1. Ca·ttete pinheiro - Pal'á 2. Lin'J de Matos - S. Paul/) l 
1. :~T=.~~~ :::RE~SI:~~:::P~o;;;~ 2-,e:.e~:t;:"~:ro I 

Wilson Gonçalves 
Sige[redQ PacbecQ 
Walfredo Ourge.L 

PARTIDO SOCIAL BRASII_EIRO (PSB) - 1 repre"ntante 

PAdTlDO 'TRABALHISTA 
BRASILEIRO (P'rB) 

1. Aurério Vianna _ Guanabara """r 

Lider: Al'thur Virgílio 

Vice-Lideres: 
MOVIMEN'FO TR'ABALHlSTA RENOVADOR (MTR) 1 repre""ma.l(e i Bezerra .N~to 

Oscar Ps.sSos 
\ Antônio Jucá 

1-. Aarão Stenbrueh - Rio de Janeiro 

"'RTIDO REPUBLICANO IPR) _ 1 representante 

1. JúliO t.eiLe - Sergipe 

PAltTlDO DEMOCRATA CRtSTAO tPDC) - 1 re~J·esnt.nte 

1. Arnon de MeiO - Alagoas 

SE~.i LEGEN'D~'\. 

1- Joaaphat MMinhQ - B.hia 2. Heribaldo 

RESUMO 

IUNIAO DEMOCRATICA NACION.\l 
<4 ' tU D N) 

Ltder: Danie, Krleger 

Vic~-Lideres: 

Eurico R.ez~nde 
Adolpho Franco 
Padre Calazans 
Lopes da Co, ta 

• PARTIDO LIBERTADO,? (PU 

Lider" Mem de Sá 
Vice-Lldcr: AloySiO de CarvaihG 

PARTIDO -SOCIAL PRü(iRESS~A 
,p S p) " -~-~ .. 

Líder: llftguet Couto 
Vlce-t.!etcr: Raul GiuQertl 

PARTIDO fRABALBlST,\ 
NACIONAL (PTN) 

LideI: Lino de !\Iat.os 
Vlce-Lld€l" çatlete P11lheiro 

IH -. Pa"li;..o.<; de 1WZ so 
Rep)"esenlanle 

MOVIMENTO TR.<BALHlSTA 
RENOV ADOR <MTR) 

Representante: Aarão St.einbruch 

PARTICO DEMOCRATA CRISTAQ 
,PDC) 

Representante: .. o\rnon de MeUo 
• PARTIDO REJ-UBl,ICANO ,PR) 

,Representa~lte: Júlio Leite 

PAHTIDO SOC1AL!STt 
BRASILEIRO ,PSB) 

Rep:e~entante: AuréliQ VianilR. 

ACRICUL TURA 
, Presidente _ ~ene.d~r Jo!:.é t,':r."'lal.!"ic (PTBJ 

i Vice Pre1;iidenre' -Sen~dor Eugên,iO Barro9 CPSD) 

Partido Social Demxrátwo (PSDl 
Pal'tld-o Trarbalhilita. NaciQuaJ. (PTB) 

União Democr-ábc,a Nacional (UDN) 
pa.rtido .Libertador (PL) 

parUdo Tni.balhista Na.cH>nal (PTN) 
Partido SOcial progressista. (PSP) 

partido Socialista BrasUeú"o (PSB) 
P.rtldo Republicano (PR) 

Partido DemOCrata Cristão (PDC) 
Movimento Tl'aoalh!6ta Renovs.dfrr (MTR) 

22 
17 1. 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 I 

COM20srçAO 

e. 
2 

li 1 

TitulaJ.'e.s 

Eugênio BarrQ& 
JOOe I'eliciano 

Maioria 

Suplent~ 

PSD 

1. AttlHo Fontana. 
2, 8enedicto ValJadlra:-

J 
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Titulares 

Josf! Etmirio 
DJx-Huit Rosado 

Titulares 

Lope..$ da, ':::osta. 
Antônio Carlos 

Titul~.res 

Suplentea 

Pl'B 
1. Melo Braga 
2. Argeuur'O de Figueired() 

Suplentes 

Minoria 

UDN 
1. Daniel Kriegcr 
2. João Agrip!no 

suplentes 

B p.r. 
Raul GluberU (PSP) Júlio Leite 

Secretário 
Reuniões 

Jose NeY' Dantas. 
quint&s~1'eil'aa, aS' 10 horas. 

CONSTITUIÇÃO.E JUSTIÇA 

Prf>slde .. Le _ Milton Campos: (UOln 
Vice PreSidente - W1J"OQ Gonçalves {f'J':',lJ) 

Titulares 

Jefferson de Aguiar 
Antônio Bnlbij.JÚ 
Wilson Gonç.a. ~ es. 
Ruy Carneiro 

E:dmundo Levi 
Bezena Neto 
Arth ur Virsilic 

A:f'yfi::o de Can'slho· (PU 
A[on~ Ari.nos 
Milton Campos 

C0i\:1P02l1ÇAO 

:Muioria 

PSD 

PTB 

Su~lellt.es 

1. Menezes Pimentel 
2, Leite Neto 
3, Jose k"'elíc1ano 
4, é'Jinto Muller 

1. Argemiro de· Flguelre<!<l 
2. Melo Braga. 
3. Oscar Passos 

MiotOri" 

\]DN 

1. Dan1t:!l Krieger 
?, J()lo /tu i.piaH' 
3. Eurico Rezrntlt 

D F .. 1. 

Jo:aphot zvr ... rinhc (sem legenda) Aarão Steinbruch (MTR) 

~ccretária: Maria H:-lena Bueno-Brnndão. 

ReUlli5es Q,uartas-fei.rn.s. á-s 16 horas 

tUSTRtTO FEDERAL 

Pl"?"'cLnte _ J.:..tlré,-/o Vianna (F3Pl 
v~c~,·p,"P--... Jcnte - Pedro Luctovl('"~o lP:-E) 

P:.:iro L~ldo. jeo 
Fí;';nto Mü~er 

05CC1' PaS!'os 
Edmundo Levl 

CO.\!?OSlÇhO 

.M ctarla 

FSD 

S:,plentaa 

1. Jb~ê FeUdano 
2. WaJfredo Ourg~ 

?TB 

1. r-.re!o Braga 
2. AntônIO JJ·cã 

Minoria. 

B t.I. 

Au:-étio Vianna (PSBl Llno de Mattos - ,l'TN). 

Ser/etária 

.Rf!ült-iÕes 

L~fte Neto 
Ail!'j') Fcr::::na 
JOS-é Pclici.3JlCl 

•. ;.,Ji<,13. Ribeiro dos Santo.s 

Qu:.nt..1s feiras, as 16 hOl"fli 

ECONOMIA 

Presidente - Leite Nt-GO (PoSO) 

'VIce-Presidente _ :José Ermln() (PTB) 

C01>.lPOSIÇhO 

Sup1entes 

1. Jéffel'wn de A~uia-r 
2. S!9"f'frf'do pdcheoo 
3. SCbfl!'U§u A.r':!"::,::!" 

Jo...<;é El'mírio 
Mel-o .Braga 

Adolpbo Franco 
Lopes da CCAsta 
Irineu Bornhausen 

~nlguel Couto íP$P) 

P'!'B 

1. Bezerra Neto 
2. Oscar pa.ssos 

lJ.flnor l 

UDN 
1. José Când:.do 
1. zacharias de Assumpção 
3. Mero de Sá IPL) 

B.P.r. 
Aurélio Vianna tPSB) 

SecretárJa - Ara.cy O'Reil1y 
Reuniões - Quintas-feira~. às 15.30 

EDUCAÇÃO E CULTURA 

Presidente - Mêuezes Pl:n~~ntel (PSD).l 

ViCe-president-c - Padre Calaz.:'\11s (PT'B). 

T!t·ula.res 
Men€'us P1nlentel 
Walfr€'do G:Jrgel 

Pessoa ele QueIroz 
Antônio Jucã 

pa,dre U!Lazans 
Mem do Sá (PL) 

COMPOSrçAQ 

M<UCrta 

FSD 

SuplentaJ 
I Benedicto va!1Bdar~ 
2. Slgefredo pac~eco 

PTB 
I. Edmundo .... v1 
2. Viva.ldo Lima 

lUi1lorla 

tiDN 
1, Afonso Arinos 
2, Milton CamtlOi 

B.I'.I. 
J~,J:phat Ã1ru·,lnh .... ,-Sem legtnda) Lino de Matt03 <PTN)" 

Secr::' árH\, - \Tera A~Var€nga Matra 
Reuniões - Quart.a.s~feir.as, la 16 hO-ru 

fiNANÇAS 

presidente - Argemiro ae l'~l.red.o ) P'rB) 
Vice-prt;8idents - Daniel Krieger (UDNl 

rit-Ula...""U 
Vlctorino Freu'e 
Lob-.lo da S:ivetra. 
Sir;t:!redo Pa.cbeco 
Wilson GOnçalves , 
Leite Neto 

COMPOSrçAO 

MaioTUJ. 
PSD 

Suplente... 
1. Attilio F<>n:ana 
2. J\.~sé G:.uomard 
3. Eugênio Barros 
4. Menezes PImentel 
-5. Pedro LudOvico 

PTB 
Argem!ro de Fig::.eiredo 
Bez~'rra Neto 

1. José Ermírlo 
2. Edmundo J..evi 

Pessoa de Que1rQz 
Antonln 3ueA 

lJap!el Krieger 
IrinC'tt Bornhausen 
Eur!c-o li E'tt-Dõe 

Mom de Sá 

3. Melo Braga 
4. OsC<!r Passos 

1. Mitl-on Campoe 
2. João Agrlpmo 
3. Ado.pho l'rallC<) 

PL 
A!oys.lo de Carvalho 

B F.I. 
Uno de M"tt.os (P'I'N) t. JulIo LeIte IPR) 
Auré~lo Vianna {PSB) 2. Josaphat Marinho (S. le;en.d" 

Secretária - Cid Blli:rget 
Reun!6es - Q'.l;"1 :-'3.s·feir.a.! 

lE0l5LAÇÃO SOCIAl. 
Preiiic!ent.e - ViT:l!do L'..ma. 1PTB} 

Tilce-PresicJ~1Zte _ \VJ.!!:rrrlo Gurgel I?SD) 

Tltul",-os 
I<uy Carnei1"o' 
Walfrfdo Gurgel 

Aí~illo Fonta.1a 
Eu,?<'n:o B:lrrc.'i 

CO:'IFosrçAO 

11a!o'rig, 

"P5D 
Suplen~ 

1. Hite Neto 
2. J~ Gulomard 
3. Slgefl"ed-o Pn-checo 
4. Lobão da SilTelra 
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l'TB 
\,"1valc.o wma 1. Edmundo Levf 
AntÔlJ.tQ Jucá '2. pessôa de Queiroz 

Minoria 
lJON 

Euric-o Re~nde 1. Lopes da (,;o,sta 
An,ónlo Ca.rlos 2. zachatias d-e Ass·.mç~o 

B p,r, 

AlU'ej~o Vianna (PSnl Aal'áo Steinoruch (!\ITR.) 
secrer,ária - VeTa Al"a-ren~a Mafra 

Reuniões - Terçes·felras. à.S 15 horaa 

POLlCONO DAS StCAS 

presidente - Rui Carneiro 1 PSD) 
Vice-presidente - Auré!i.o VluDlla \PS,i3) 

"titulares 
E:.ly CarnelJ'o 
Sebastjão Arcner 

COMPOSIÇAO 

MatorlQ 

PSD 
snptentM 

1. Sigetredc PaCheN) 
2. Lelte Neto 

PTB 
Dix~Huit Rosado 
Argemiro de .f'lzuelreç\;í) 

1. Antón'.? JucA 
2. JO."e ErmU'lo 

João Agripino 
Jo::.é Cã.ndido 

. Aarélio Vianna 

J\t[inor~a 

trD'l 
1. Lopf'S da C~ta 
2. Antól1lQ Carlos 

B f' I 
Julio Leite 1 ptu 

S?rre~ál'ia - A~acy Q'Reilly 
Reuniões - Qu&rtas'-!ejHw, ô.s 16 hora·s 

REDAÇÃO 

Presidente - Dix-Htut ROsado i'PTB) 
l'1(-'e-preSIdente - Al1íonio CarliJs (UDN, 

T1t111ElJ~ 

Walfl'filo Gurgel 
Seb~tíão Al'<:hex 

, 
Antônio CarlOS 

C0MPOSIÇAO 

Ma10fla 

PSU 
Suplf'ntp.$ 

1. lPbt'to da Silveira. 
2. Jo:>e Felic1anro 

porll 

Edlllunc.la Levl 

umona 
UD'l 

Eurlcc REzende 
IlP!. 

Joo~phat ~1~rUlhc (sem l"~enaa) 
Secretaria - Sarah Abn: n:i.c' 

RELAÇÕES EXTERIORES 

t"rPoSl(jente - ~enedit() Valladar€S (PSD) 
Vi.ce-Pre(;lden~e - Pessop de Queiroz !PTB) 

TItulares 

BenedIcto v 'HItIUCu '-"O 

FiUnto Müiler 
Menezes p; nentel " 
José Guiomard 

PE':ssoa de Queiroz 

ViValdo Lima. 

Oscar P~S01> 

AnMnfa Carlo, 
José Cândido 
RUi Palmeira 

COMPOSlÇÃO 

SUP:f'r,tes 
Jfaioria. 

l'SD 

nB 

1. R'JY Carnf'lro 
2. Leite Nelo 
2. Victorino Freire 
4 Wilson GonC::tn-es 

1. AntôniQ Ju<'á 

2 Arg'emi"o de Fi!tuelreO,. 

3. MelO Braga 

l4!llonQ 

\lD~ 

1. Padre Calazans 
3. Jo5.o Agripino 
,~, Mem_ de Sá ll'L): 

.• ' 
Aarão Slelncrurh (MTRJ Uno de MMOOi <l?TNJ .. 

SeC1etã.rio JOão Batista ca.t'tejon Branco. 
.Reuniões _~ Quinta&- feiru.. aos 16 horas. 

SAODE 

: Pl"ef:'ldentE' _ slgl:fl'edo Pacbeco 

, • COMPOSIÇAO ~
VlCC-Ple5H'.len!.e - José Cândido 

THulaJes SutMntes 

bl):!;elreoo J:'""icr.€<;v 
pedrn LudoVH:O 

Dix-Huit Rosado 

Maioria 

PED 
1. Wfllfl'€'(,) Gmgel 
2. Eugênio .Ba.rro~ 

Antônio J~ld 

Minorta 

UDN 
Jv::.e Cândido Lopes da CO~)tl\ 

B P 1. 

Raul GiLl'oerti cPSP) Miguel couto (PSP) 

sp'c1ctá.rlo Eduardo, Rui BarOoS8. 

R.~lmtÓe:; _ quintas- feims, élI 15 hOtM. 

SEQURANÇA NA'::IONAL 

Presidente _ ZMha.rlas 
Vlce-preilidt'ute - Jo&é 

de Asslunpção tUDN) 
Gmornará ,PSD) 

COMt'GSIÇAO ,j 
i S'mlenie~ 

.. 
I 

J':l .... P GUlOmnrtl 
Vl('wnno l"reil e 

snve~tre p~ 'k!e~ 

OU.'àl p(l~'''O~1 

Iri(lf'u Bo:rnh!lIJsrn 
Zacha.rias de A:-,s\.anpçã( 

1riutoria 

PSD 

P'l'S 

J. _Ruy Cflrnriro 
2. Attílio F:)ntana 

1. José ErmITio 
2. Dix-Huit Rasado 

M ;n.OrlO 

UDN 
1. A 'l0!pnO ... ·l'an('o 
2, Eurico R.."!2t'nde 

BPl, 
Rrnu Glubel'ti tPSP) Allréllo VlHnna 

secretário _ Ale!{andre Pf8,~ncp. 

Rcuw.âcs _ a.il1n!;.a$ feiras, à·~ 17 hO"M'. 

SERViÇO PüBLlCO CIVIL 

Prc:-\l1eut.e _ Aloysio de CarvaHlo fPJ .. ) 
Vice Pl'e:;,idente - Leite. Neto (P5DJ 

COMPOstCAO 

TitUla,res .. "I," 

Leite N~to 
FUint.o Mi1l1~r 

DiX~ ... tuit Rosadc 
Sllvestre Pérlclcs 

Pad1'f. C::\~az.ans 

Aloy,<lo de Csx\'alho 

A.r~o Slelnbruch <M'!'R) 

Mllioria 

I.D 

1. VictoT1no 1<Teue 
--( 2. Sigefredo 6Pache~ 

PTll 
1. Melo Br·aga 
2. Antônio Juca. 

y,,,,,oria 

UDN 

Antônio Carlos 

PL 
Mem de S6 

a,p,l_ 
MIguel Couto (PSP); 

secretario - JoSé Ney I>lmt .. 
Reumã., _ tel'~ ... -f.lrlll, ... 16 horas., 

-,: 
:,;,..i;(&_ ~ 

- ---
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:rRANSPORTES, COMUNICAÇÕES E OBRAS POBLlCAS 

COMPOsrçAO 

E) Para efetuar o levantamen
to da PROOUÇÃO MINERAL 
00 PAIS e estudar os meios 
capazes de possibilitar a 
sua industrialização 

Titula.res Sup~ent€s 

lIJairia 

PSD Criada em Virtude do Requer!men
to nQ 600-03, do Sr. Senador "osé 
Erml.r1o, aprOt'ado na sessão de l' ele 
setembro de 1963. 

Eugênio Barros 
Wilson Gonçalves 

PTB 

1. Jefferson de Aguiar 
2. José Guiom8,Jl'd 

Beze;ra Neto Melo Braga.· 
M_t/,oria 

Designada em UI (}e setembro de 
1963. 

Prorrogada. em virtude do :aeque
rlmento n'" 1.159·63, do Sr. SeoQQor 
Milton Campos, ap.rova.ào na sessão 
de 10 de dezembro de 1963. 

UDN 

Lopes Costa. Ir!neu Bornhausen 
B P.I. Membros (9) - PartIdos 

José FellClano _ PSD, 
Att1Uo Fontana - PSD. 
EugênlO Barres - PSD. 

Miguel Couto (PSP) Raul Giuberti (PSP) 
Secretário _ Alexandre Pfaender 

Reuniôes _ quartas-feirae, à.s 16 boras. JOSé Erm1rlo tR~lator) - eTB. 
Bezerra Neto _ P'l11. 
Melo Braga - -PTB 

COMISSõES ESPECIAIS 
Lopes da =ta - UDN. 

Milton Campos (preslrlente) 
UDN. 

A) Para Revisão do Projeto que 
define e regula a PROTE
çÃO AO DIREITO 00 AU
TOR 

Cria-da em virtude do Requerünemto 
D' 480-62. do Sr. Senador Milton 
Camp06, aprovado em 20 de la.:le.n. 
de 1962. 

Dêsgnada em 22 de novm-bro de 
196~. 

prorrogada até 15 de dezembro (!.€ 

C) Para o estudo dos efeitos Júlio Leite IVlcePr.) - PRo 

da INFLAÇÃO E DA POLlTl-' Secretário: Auxl!1ar LeglMltlvo 
CA TRIBUT1!.RIA E CAIV31AL PL-10. Alexandre Marques oe alOU-

. querque Melle. 
SõBRE: AS EMPR~SAS PRI- ~eunlões. "s felr" Ao 16 I1Or .. 
VADAS ~ . " - . 

Criada em virtude do Requertmf'n_! F) 
vo n'" ,,31~6B. do Sr Senador Gouvea 
Vlel!'a. aprovado na sessão tie ;,a de 
agOSto de 1963. 

Para estudar a situação dos 
TRANSPORl ES MARíTI
MOS E FERROVIÁRIOS 

DeSIgnada em 8 de agõsto de 1963. 
Crlada em vIrtude do Requer:men· 

l 
Abril de 1964 

H) Para o estudo elas Mensa
gens do Poder Executivo re
ferentes à REFORMA AD
MINISTRATIVA 

Criada. por iniciativa da Cámara. 
doo Deputados aprovada pelO Senado 
em 1.12 1963. 

Membros tiS) Partido\! 

Senadores: 
Wilson Gonçalves - PSD. 
Leíte Neto - PSD. 
Sl{l:efred.o l?acb..eoo - PSD. 
Argemiro de Figueiredo _ PTB. 
Edm undo Levi - PTB. 
Actolpho Franco - UDN. 
Joáo Agrip1llO - UDN. 
Aurélio Vianna _ PSB. 
Josapllat Marinho - Sem legenda. 

, Deputados: 

Gustavo Capanema (Presidente) 
PSD. 

Aderbal Jurema - PSD. 

Laerte Vie..'ra - UDN ISubstI~u-'dc 
pelo eputado Arnaldo N0gUe:..~a). 

Hertor Dias - UDN. 

Doute) de Anc1rade - PTIJ. 

Arnaldo Cerdeira _ PSP. 

Juarez rávora - PDO. 
EwaJdo Pinto _ MTa.. 

COMISSõES ESPECIAIS 
P ARA O ESTU DO DE 
PROJETOS DE EMEN· 
DAS A CONSTITUI<.'ÃO 

to 09 752·63. do Sr. Senad.or J~é 
Erm1rlo, aprovado ua scs.sav de 13 Ile I) 
novembro d.e 1953. 

Projeto de Emenda à Cons
tituição n9 4/61 

19õa em vlItuOe do Hequenmeni:.(; nu, Prorrogada ~m virrude do Requen· 
mero 193~62. aprovado em 12 o.c ce. (menta n\l. 1 161, de 1963 do SannOl 
zelllbro ele 1962. I Senador AttnlO FonUlna, aprvvaJO 

em 10 àe dezembro de 1963. . 
Completada em 4 de JaneIro de ~ 

1963. com a d.eslgna~aO aos :::ienn .... xe.s Membros (5) - Partldos 
De.sl..gnada L em 13 de novembro t\e IQUK OISPCX S08RE VEN('Il\IEN. 

1983. r08 00& MAUlS1'RADOS, 
Senadores VasconcelOs lorres e Attil10 Fontana - Presldente 
Edmundo Levl. PSD. 

Prorrogada até 15 de dezembro de José E'el1clano _ (V1ce-Pr.) 
1964 em vIrtude ao H,equertruent-o -nú-I PSD. 
mero 1 198-63. CIO Sr _ Seu<I.do! MeC'e. 
ze.s; Punent.el ap~ovad.o em lf) le DO. José Erm1rl0 - Relator - PTB. 
Zt;'.lllbro ae IS63. - j Ad,Hpho Franco _ UDN. 

Membros '7) Partidos 
Gl!berto MarInho - PSr>. 
Menezes E'1"menLel - PSl.J. 
l!enbaJdo Vlelra - UON. 
MlltUO Camp:>s - UUN. 
Va.scuneelQ.S Torres _ P'l'B, 
EOrnundo LeV1 _ pTB. 
ALOySIO cte Carvalho - PL,,' 

B) Para estudar a situação da 
CASA DA MOEDA 

Criada em v1rtude do Requer:men 
to nl,> 661·63, da Sr. Senador Jefter~ 
son de AgUJar, aprovado em H '1e 
egósto de 1963 Deslgnada. em 21:1 Ile 
agÓsto de 1963. 

Aurél10 Vtanna _ PSD. 

secretâ.rta: OflClal Leglslat1vc. 
. PL~3J Jul1eta RlbeIro "05 sanw.e. 

Para estudo das causas que 
dificultam a PRODUÇÃO 
ACRO PECUÁRIA e suas re-
percussões negativas na ex
r--"Itção 

Criada em virtude do Requer.mpn
to QV ô69~63 tio Sr SenadO! Jose 
ErmlrlO aprovadO na sessáo de 20 de 
'gOSto de 1963. 

Designada em 22 de agOSto de 19i1a. 
Prorrogada até 14 de março de 1964 

f90 ctHls lem virtude d.u Requer1men. ,Pro"t'ogada por 1 a.no. em vu,1:U1f 
to número 1 16Q-63."do Sr. Senaaot ct .... Req~erlmenoo 09 1 197·63 do' s~ 
·Jetterson de A"Ular aprovado ew 10 I nhor Senador Slgefredo pacheco, 
de dezembro de'"'1963 aprovado ero. 15 de dezembro df' 

. . . 1963. 

prorrogada até 15 de dezembro d-e 
1964. em vtrtude do Requerlmenw 
0 9 1 162-63. dI) Sr Senli-dor JQlk. 
(.,elte, aprovado em lO de dezem.);'(l 
de 1962. 

Membros r5\ - PartIdos 

AttIDo Fontana - PSD. 

Slgefl'~do pacheco _ PSD. 

JOSé Ermirio _ prrB. 

lrineu Bornha usen - OON. 

Júlio Leite - PRo 

Secretário! Auxillar LeglsLlt1V'C 
~lO, Alexandre M de A MellO, 

C) Para o estudo da situação 
do CENTRO TÉCNICO DE 
AERONAU llCA E DA ESCO· 
LA OE ENGENKARL'\ DE 
AERONÁUTICA, DE S JO
SÉ 005 CAMPOS 

Orlada em virtud~ dO R.eq'Jerlmen· 
to 09 768 63. do Sr Senado" ea,1re 
CalBzane, aprova-d..{'I na sessão :te 13 
de novemllro de 1963. 

Deslgnada em 1::1 de novembro de 
1963. 

Membros 171 - Pa.rtJdos _I Membros (5) _ PartIdos 

PS
JDefterson. de Aguia.r (F'reSJde.1~ José FelIclano _ PSD. 

\ 

Prorrogada até 15 de dezem~r(l de 
Wilson Gonçalves _ PSD. Sl!;etredo Pacheco (VlcePr.) 1964 em virtude do Req 11enmetlto .... O~ 

r-SD mero 1 153-63 do Sr Senador An'O-
Art11ur Virgiho - PTB. 

Edmundo Lev1 - PTB. 

Adolpno !"rance _ ODW. 

~-~D. bro de 1963. José Ermfrlo (Presidente) _ '''''''''1 DIO Jucã aprovadc. em 10 de iezem· 

I Lopes da Costa - UDN. Membros 15) _ Partida.: 

I 
Aurelio VUlnnn 'Relator) - PSU.! Josê Felielano - PSD. 

EuriCO Rezen<1e i ViCePre610en t el _ I VDN SI,i}:-etãno: AuxilIar LeglstatjVO Ruy Carneiro - PSD. 
. PL·10 Alexa.ndre Marquec:; de A.lbu-

Josaphtit Martnho - Stlegenda. \ qUCl'que MellO. . 1 Ant---ônto J~cé. - PTB. 

Secretano: QfJela! Legtsld.t.:VO, Reumões: ~s "·ê 4>J.b terras às 14. 'I Padre Calazaos - UDN. 
Pl,..·6, J. B. CasteJon Branco. horas. Josaphat Marinho _ 13 legenda.. 

, 

i 

Eleita em 2'1 ele junho de 19õL 

Prorrogada! 
- até 15 de dezembro de 1962 Pf>!C 

Requerimento 6U9 61 ap. em 14 tk 
dezembrt. de 1961 

_ até 15 de dezembro de 1963 OF"lc 
R.equenmelltQ 779· 62, apr. em 12 ae 
zembro de 1962. 

"- a.té 15 de dezembro de 
Requenmento 1 13~ -63, apr. 
dezembro de 1963. 

1954 oele 
eql 16 U. 

Completada em 29 de outub;;"c de! 
1962, 15 de malO de 1963 e 23 de stJriJ 
de 1983. 

Membros 116, - ParUdos 

JeUerson ce AgUlar - PSD. 
Lobão áa ~llvelra '23 ae d.brl] d4i 

1963/ __ PSL>. 

Ruy CarneIro - PSD, 

Bcnedlcto vaJladares - PSD. 

WUson G-unCaJves «23 de ab--~ dE 
1963) - PSD. 

Damel K:r1eger - UDN. 

Lopes d.a Costa 129 ele Jutub.'o dt 
1962/ _ UL>N. , 

Milton Campos (Vice· preSH1C1J\:.ei 

Heriba.do VIeIra - OUN. 

RuI PalmeIra - UDN. 

Silvestre PéT1Cles 123 de ao1'lJ ca 
11163) 

Bezerra Neto '23 de abrU de lIH3) 
- ?TE 

Monsc Ce.ISO - prs. 
c~u;u('lr" dít Gama _ PTB. 

Barros (JtV"stho _ E'T.B" 

I
' Aloysio de Cal'va Ih.:> 

- PL. 
Mero de Sá - PL. 

t!' t estdetlteJ 
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Proíeto' da Emenda à Cons'l - atl! 15 de (lezer.bro óe 1!<64, pelo Milton· CMl]lO' - tl'ON. " 

Quinta-foira 9 
_ C1 _ 

Projeto de En\ellda à Cons- 1 L) 
tituição nq 7/61 t 'tu',çil n9 9;61 . ,Req .. 1.141l-1\;!, ap,'Ovact., em ~O de llerlhaJdo VIU. VII:e-Préaldollte _ 

, .0 I aezembro .de 1963. ODN. \ 
(QUE 0181:>0 .. ; SOBRE AS MATt- (QUE l\lODIFICA O nEGIME OE; ~ompletada em 29 de outue.1'c· âf Menezes Pimentel - pSD~ 

RL\S D.\ COMP~T~~"'(;lli PRlVA· DISCRIMINAÇÃO DAS tlJ:!:Nt).<1,SJ) 1962 23 de a\:;lrll de 1963 e 22 rot:. IU- 2tmro R,pende c'!aa ae abrt ... 
Ti\'A DO SE1IIADO. 1l'lt:l..utSuo \ lho de 1963, lOO:h "- Retator - 000. . 
AS DE NlOlJOg t\ E~UN~H.AI;.<\O I' Elelta em 20 de novembro d~ l,Ml. ; b Si1,~e, P!flCles (2.3 de abril q 
DOS CHEFES DE l\1l8Si\O 01- Plorro ~na: Mem rOlS - Partidos 1963l - PreSldt'nte _ P'I'B. 
PLOJ\1ATl( A PBRMA.:'ljE~TE E I g Jefferson (\e Agmar - PSV. Noguejra da Gama - pT'B 
APU.O\'A.H. O l!:STA~ELt;:l'l.i.UEN~ ~ ate 15 oe',dezembro de 1962 {\l'lO I ,. , ',. " Barros Ce.rva,lho - P"1'B 
TO o no .. \1PII\U:N'CO li O KI:.A-) Requel',meuto 6Q .. Hil ap;,vvaau e'1.l H I \~llson ?Otlç3,j\,~ 123 Oe llonl de Aloysio de 'carvalho _ PL. 
]'AàlE.'\!lU DE ItlU.!\~úa::s IH·, de Uezemol't. Cle 111dl. 119í:i~/ - P...,D tmo de Matos - PTN. 
"'IA,~lATit:A~ l:OM P.\l~ES t:S· l-ate it> de Q.c".'H.lOI'O de 19G3 pe~o Ruy. ç<1rne~o - PSD. . Joio AgripInc 123 d~ abrtl de 1963): 
'IUA:\GEHtO:Sl. : Requt~rlmento 18:Hí~ aprovactCl e'll J~! ~bao aa cllvelf~ - P!::ir:; " - OD-N . 

! út; Qc/.en4:Jro Cle .Ht)i. I ?'u_do M.(Jn~iln 129 \te .;U,~?c a~ Oan~, ·Itr. leger _ úDN. 
'Eleita em i de outubr Ode .9tH. I _ l:I.te ia de ae:..enJDtt,l. de 1964. ,:"eu. f UH)~I - P~LJ 
PrQrrogu,'la: >o Requer.Dlelll.u 1 141~b~ ttptuva·:,.o em! M.uwn ca.mpos - UlJtil._ -';t' 

- ate lo de àezemOl'ú ce 19-tí~. pe;c i '\) Cl dez '11 me Cle I!Hja ! Henb&J.do vlen'a, _. UUN. j. . 
Requel'.meUiAl :1l.i1,tii. ttl.>l. em .. 4 'llo! ~ ~ Me!~<::fI.I~ !lO! _ ?\irt .. óv-b I LoJ;'le~ da COSta. - lJUN Q) PrOjeto de EI1l~1'\da à Comã.~ 
d~·L.,·m?ro ele, 19U1: . . Jetterwu de AgUlar '2.1 Qe J,l:ml \ JO<l.Q Agnpmo 123 de ao-nf 1e 1963) I titUiÇão nl? 3/62 ~ , 

- ar.e <~n ~e qczem!Jro d.e <9~:i pele de 19!j;j.J _ f';;5U 1 - LTlJN • • r ,~, , , 

Req 1.1.1~.-tl3, apr em 10 de ae-zem~ I M€.ne~es f'uuentel _ P:SU. I Efur1co Rez,ende 123 de OO'"U de ! (AU:rORI2-.o\. ,o fhUHINAL SUPE .. 
bro ele 191:;$, . f'llllltO MUi\'r _ e':::LJ lSb,::, - UUN. lt .. OR ELI!:UOHAL A F~X.Ak DA .. 

C:[}tnplet.<:.da em 29 de outuOro ce GUICiO M<mJm 129 ae outui):'() de! Silvestre PaJe1ES l23 de aorn- de 'l'A , P~l~.~, 1\ REi\.!.tZAf;,",Q DO 
10J2 e 24 de aO.~IJ ele 1~ti2: ! 1962) _ PSD i 196:.1) - ?Ta, PLr::U,IS(,J I t! " ,,':'~E~llS'rQ N~ 

Membros d81 _ patUCOS I Ruy carnea:o (23 de a.brU Oe 1116;;; ,Nvguelfa d.a Gama - _P'l'B. :DEN~i"o ~g~~l~~~'tlONA.L N 
MeneaC!'o' 'p~n:enLel _ p::3J..;, - PbD Barros t;arvalhu - P'!'B, - , '. •. 
WJ.isun Gonçal\rt;s (2~ ue liDril de! Di1D.;:el Kneger tRelator} - U UN AlvYSIO de CarvllJDo - PL,· Elelta em lO üe Julho de 190.2. 

19~;;J~ _ P;e<>loeOLe - F::5V. I Eur~co H.ezence ,n de aoflJ Cte, MlgUf'l COU1~ - p~p 
uobau da '::;;j~veJra _ pti.u. 19o~1 - LlD:.. 11. Cattete Pinheiro 123 de a.bril de Prorogp.t;ão: 
Ruy CaruelJO ,1:1 Oe aorJ de HJt>3 ( i\11~tun Campos - UDN. ..9631 - PTN. - ate u.. de dezembro de 1963 Pi'Jo 

_ PclD I flerll>8,da VleU8 - UuN. Requenmeol'\.. ibi·t}'.l U\.lruvadQ t'Q:f ... :l 
GUldo ~lJnd~n i .• d ç outujrQ Clt RUl PalIDE:U'a -UD~. Me '. O) Prol'eto de Errienda à Cons. 'Ie dezembru (le l[Jt)L • 

lJ:jlí4J _ PcilJ Amaury S·lva - ~ de aonl \.l - aCe lo de d/:'.wmbra de 1964 Q-l',O 
EUrlco ~-(i:';~eude \23 cie 9.onl cel' 19,3~, _ P'lll ; tituiçao n Ç 1/62 tieqlJeliment.o 1 14.0, "prov~do em 10 

19<13_ - ULH~. Baf1"'-s Cilr"'i;l.lho - ?TB 081"((;:\ lO'~1 ," D \ cte de .. ..emon: Qe 1%3 
D:lmej 8.neJer _ ULJN. A "1!,~:1n(J ,de l'·,;~t.l€Jn'tlU _ P'l'B ... f ! :-:t)lo • ..~ (·,ui\. 1'. UF.. CONC{;R· Completada.,. ('m 23 C1e ab-:-U ae 

I
;:; PAU.!\, I.:\\'tSHJJVt:.A EAJ l"aS. 

Mi;wn Cau~p:lS '\t i<:e· Pr~:L,I(~n:,e" B(,ll';'ra t\el<Q ;;l;} de aonl Ij~ .!:;6J CARGO INH..'B,L O~ t.:A.U{t..U~A O1V 

...;.. UlJN. 1 - P'i B E Yi~Ollllt.-'40 VE' NOMl~AÇ()t:~ I MembrN - E'artj~ 
Bc; lOaldl..t V~e1ra - Ul>N. AJ()YSIO de Ca:'\'alho - P.L... . lN'l'ERi:"l:AS" 
Lupes da Co.sta _ UlJN. I L1no de M<:[.os - pN. Jefferson Oe ~guiaI - PS. 
oHvestre PtmCJe,s. ..... ', ,) _ t"J.'B 1 Ej,eita em lQ de male de Ui62. Wi~n UOtl~·".;.~'E'S I~ de &'Jr\l de 
Vlvaltiv LlIDa - flTB. , \ -- Pt'Ofrugada. 19631 - P~U 
Amaury l:311\'a 124 de abrU de ~9b~1 1 M) Projeto de Emenda à eons- - ate lá de àezemlYo de J9t;2. pel( Ruy CWneif{) - PSD 

- ·PTB. t' . A 9 10 6 Req 18!)~62 aprovada em 12 !li :it, _ Lobao da SilveIra -.. PSD. 
Vaga do SenaUor Pmto J;i'erre:.re. ItUlçao n I 1 zembro dI! 19~2. Atenezt'[o Punfnte.l __ P~D, 

(~~ de abrll dI! 19'63, - Rela~o-J.' lAPLU;Ac.;AO 0.15 VOTAS DE U1- _ ate 15 cte dezembro de 1963 pe:" psI;;lte Net.:.) ,23 de &.l)r11 de 1963: --
PIE. POSTOS OI:;::'l'lNAUAS AOS L\'IU- Req 1 144~63, aprovado em lU ~ C1t~ . 

L
AJOYS10 de carva.lho -: PL.. N1ClPIOSI. zeu\b.l'o de 1953. MaUtoD dCRlI1POS - tJDN. 

mo de MSros - PTN. EleIta em 28 de deumoro .:te l~ ertbaJ (J V ielTa - UDN. 
Prorogada: • Q()mpletada em :l3 de aOrU de .. il6.í oJoã.e agripmo ~2a de abrU d •• MS) 

MezIlbroJ - t'st.nJUO.i - UDN. 

,i 

K) Proíeto de Emend a 
tituição ng 8;61 

à Cons- - ate 15 de dezembrc de 1963 t:*lc Jefíer!õot'l ae Aguiar 4 _ PÔL>. reurico Rezende t23 de ao.tU àe ' , 

I Req 'j83·6~ aprovaà-CI em l:l ae ele· WUWB o-onçalve. '23 de à.Or1.l dE 1963J - VUN '" .~ 
~mbro de 1962. 10031 _ 1,')8D. Daniel Kneger - ODN. 

~'i6~RE EXONERAÇAO. POR t>RO· R.uy CarnelJ'O - f'S Silvestre p-erlctes (2& dO .br.1 ó. 
FO"TA DO "EN 'DO D 'H ':""' até 15 de dezembro de 1964 -p~lo 196 I'B ~ 

.;7 ~'Q., i.; l: .l!:i' h Req. 1,142 .. 63 aprovado em 10 1\ w. Menezes "::mente1 .- PSD. 31 - P' 
D~ 3oilSS.4.0 DIPLOl\lA1:U:A DE tubro de 1963. MUton l P.lpas - UDN. ! NogueJra da Gama -- PTB. 
Ct\RA'l'EK PERàlANENTE" • Heribaldo Vielra ~~ UUN. Barros ~CarvaJhc - PTB 
EleIta em fi de outubro de 1961. Completada em 30 de m8,.rçQ de Eurico Re3ence 123' Ue a.D1'11 dt I Mem de Sá - PL 
Prorrvg<tda; 1962, 29 de outubrQ de 198~ e J de 19-63j _ UDN, Aarã.o Steml:)rucll -' M'rIt. 

abril de H)63 • 
- até 1b de dezembr() de 1962. ~c: MemlJ.!'Os i16) _ Pa.rtidOS JOão AgrlpmO !23 4e abrU de l~6il _ 

Reque"mento 606-61, aprovado etn 14 JeflersoD de AgUla, _ PSJ). - Ince-PresIdente _ IJUN. I R) Projeto de, Emenda à Cons· 
clt lane1l'O de 1961; O 1 K.r 

_ até 15 de janeirO da 1983, peJO Willlon Gotlçalv~ (23 de abril ce anle leger - UUN tituiçâo nO 5, '62 
R 1118S1 -. PSD. Sil t ~ 

equerunento 181~62 aJ)!'ovado em J:i 1963)ve:.r~.nCl t '2'3 ae abrll J1E- 'DISI"ÚE N0,lHtE A ENTREGA AOS 
de d.ezembro ele 1962; Ruy CarneIro - PSD r ... D MVNIt'UtIOS J)J~ 36% DA MUtE .. 

- a.te 16 ele dezembro de 1964.- oeJ(l Lobão àa Sl1velra - PSD. Noguelra aa Gema _ P'fS. CAlJA{,:AH uus ES1'AUOS t.ll'AS ... 
Requerimento L14[Hi3 aprovado ell:J GUldo Mondln 12:9 de autuofc ae Barros Carvalh.) _ P'l'B, 1)0 EXI t<;llUt AS RENIJA~ -&fV-
10 de dezembro de 1963, 1962} - PSU. Alo;ysU'! de CS.T'JaJho _ 'PL, "NICIP.'1lbf , 

C<>mp!ets.da em 30 de março d~ A 1 'de 
1962. 29 de outubro de 19~, Z~ de MLlton Camp03 - ODN 196 uré 10 Vianna '23 oe aOril ,Elelta em 13 de setembro de .ied,2 
abrü de 1953, Heríbaldo Vieira - UDN. 3i - Relator - PSB. I 

Lopes da Cost,a - UDN ~l'Orr:,l!r<iqa : 

Meoot)rOE; /16) _ partidos 
MeI'!e,~es Punentel - PSD. 
Ruy GarDCl.tO "23 de a.a:,11 de 1.9:>3) 

- Pre~deDte _ PSD. 
Lobto. da Sú~:elra - PSD 
Jenerson de Aiuiar \23 de <1.brU dt 

19631 - P3D. 
Guido !t,-1úndln 129 de outub:c de 

1962J<_ P.~D, 

Dan;e; Kr,cger _ UDN. 
E\u"iC~ ~C'l:cncte i2;j de abrlJ dt 

19631 _ W" 
Mllton C1:tmpos - UD:'V'. 
Heriba;do Vieira tVice·Pres1deD"e) 

- lJJ)N. 
Lopes da Cost.a - ODN. 
Vaga do Senc.dor Pinto Fe-':"!'elr8 

1!?3 de a.bril de 1962 - Rela.tot -
PTIl. . 

Bezerra Neto (23 de a.brU de 1983; 
- PTB. 

JOão Agl'lp,no \23 de a.brl1 de 1963) 
- OJ)N. 

EuriCO Re7,ende 123 de 8.bril cte 
1963l - ODN. 

Sllvestre PHJCJes 123 de abril dE 
1963) _ PTB. 

oNguecB da Gama - PTB. 
Barros CarH.lro - p'ra. 
Josaphat Marinho '23 de !l.ortl .-te 

t81)3) _ S !ego 
Alol's,c de carvalho - ?L. 
LinfJ de Ma tos - PTN. 

N) Proíeto de Emenda 11 Cons
tituição n9 11/61 

(()RIAÇ.'O OE NOVOS 
AHiNlt:tFIQSI 

Amaury Sllva ~3 de abrll de 
- PTB. 

VIvaldo Llm. _ PTB. l 
~l<lrat9 d. Oarvalho - P't, 
t.t..o ,. Mata0 - P'l'lI, 

Ig63) I eleIta em 28 de março d. l~. 
Prorroga(lãO: 
- a.té 15 de dezembro "'e 1963 P~10 

Req. 79t-~. aprovado em 12 ele ,,"
.. mbro tio 11162, 

. --. . . I - at-e 1:> üe dt:'z€'mb,o de 19ô3 pelO 
P) ProJeto de Emenda a Cons. Requenme}HlJ ll' ., H"i·l),tí iJ,D~ ... bt.() 

tituíção n9 2/62 em 12 dl:' df'U'fl)!)fl, de 1~6:.1: -
- ate I' ce Oe/.em:J!'!" ce 19!1<1 ')eJc 

I~S'fITVI NOVA O'SCRUUN.4-ÇAO ttequer::1)eOw 1 ,ri (, japru..-a,,J.i ~D
OE RE;-';OAS EM FA\'OR UO~ .U ("~ de2t'mtJr( de ,[j::i;j 
MUN(C1PWh" ConJpJt"wa I;'l)l .!~ G.r.: a,orC Cf am~. 

Elelta em 23 Cie--mate de 1962. 
Prorru?~I,::1(): 
- até 15 de dezembró de WôJ DE';( 

Hequer1me-nt<; 18tí,/j2, a-prova\lo l'UI ú 
je deZeml)l Co de 196~; , 

- até 15 Oe dezembro. de 1964 vir' 
Requenmentc 1.145·63 aprovacc el1 
lU de dezemorc de J963 ' 

Completada.. em 23 de aOril Df 
1963. 

Membros _ ParUdoa 
Jefferson Qe Aguiar _,' P$D. 
Wtlscn CrOn~a1ve! '33 (te a.!):'"'tj dl 

1963) - PSD. ' 
Ruy Carneiro ~ P'91),. 
Lobio da, $Uv-e1ra - fiSD;. 
LeUe "NetO '28 de '-aBtU de 19'!3~ 

- reD, . , 

L\,'l"'!Jlü!~>1" ~ ~"rtlC1vt 
Jetler~on oe ILC;l8.; - PeU 
í:{q- Ga rneI'c - P:::iU .' 
lAJ!Jf;v Oà ':'Jv\~r;1 - t>SU. 
Wl1>.'x;l, U'JL<;i:I,I'i2.": ~J de ftbrU de 

.:;Hfj, - P:"iU 
Le:'e Ner,· ;!:3 'LGJ' - ~D 
Mel1E'7e~ p :lll'T,!e. _ . t-lre",,1Ger.te 
Mi:tU!l Cu:r,p',J.> - UUi'k 
flenbó·o.u V,t':;','. - UUR 
}~)3~Df-)", ·\1:--If".r;, '2~ t 631 __ 

'./;ce·P"e<~~Gf>n!f' - LllJ~ 
l}an:e Kr'l'tel ___ UUN .. 
Vaga Q(J "'i'LI"" .... ' )--';.1)-'-" Ferreira 
Eurin! h~,.p.r.'~i" .n 4 fi~t - UUN. 

26 4 631 - P'TB 
N~'.lE'1rs d~ Gfim!' _ ,nB. 
Barros Carv'i\.ho _ PTI:S. 
~em 11:' Sá - Pl. 
M:igue~ CO'J\.o '234631. - 'Ji8P" 
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___ A.",b",r,:;iI_d 3_í _96_4_" • 

SJ Projeto de Emenda ~ Cons I 
titLHÇi~o nU 6 62 

(..1f'~.~:·~~'t\ L\::'~,(~1..:)!'no O "~, I 
.\1" ..• 0 .),- f .. -J ... · ...... .\.1 \""SL I 
)).i.),'';. ~'.SIJ,HO"'i .... ~~ no 01S1HUl! 
l' •.• L ... '\L :'\1) •• ' .. \\tHJI , 

- .,'p I:) 11 ~J ot'J r.t~q':",r:m"nt' I 

'l9Ut~ ,1:,!U •• I A {'f-;1I ,:!,:l:i~ I 
'.lI:: 1.).J "1 J.',P Ji.q.f' ,'!.t-r,: ... 

2 :-'-1 "I ~p., "'o':ti ~I \.>3 
l,', lI.;)_, I'i, t"dJ .!'J t 03 

E.C,'.'l :,m ti I:: i.;~ 

P~LlnU2"OJ : 
. -.:. a'f' };> ;2 C3 Df"1) p",~'1'jp;~ment( 

7;)l·6:t a[)rlJ~'.\1\..o ?:11 L! 1<1 ó-.t 
_ a'_e 15 i:t ti~ o:'.tl H.Pq'.~::'lme1l-:,( 

1 l4~J-o:J iliJtV\ l.lil ,':11 ;0 12 t);j 
Comp,l"'Jl::l1 t'lIl .:!J i 03 

~lF:Il[)'O$ _ I-'!!rtlctos 
J_'Hel ::.vn nt> A.~'l~J.r _ 1:".::31) 
R ly CMne ~u - esu 
p·-t;",) l,'11uv:rQ _ p.sU 
\\'.J.~tJn G i!lf,'.1J\'C:;, ·:t3" ô3l 

P;3U 
B'!,f'dl:O \lJ".1c1a:e,s - PSL"', 
n.L'nf'2t~ t'.Ulen'('j _ PtlLJ 
!\.,~.~up camp-l~ - UU:--l 
lie-:l')iU:l:Q V .eL:.i. - UU~ 
EJ!"lN Relt'l:lie ':n 4" 631 - UDr.. 
DarlH'1 Kr'eC!er - lTUN. 
João A~np:no 23 4 631 - ODN 
A'11B'lry S:fV9 '2:f" 63\ - prt'!~ 
Nog'JPirn da G~ma _ E>"n~ 
B.-lrros Ca~'vajho - nH 
Mem M S~ - I?t 
Rau.: G,ubertl - PSP 

, 
U) Projeto de Emenda 

tituição n~ 1/63 
(T!lAB.\LHO rr !\IUl.nERf~ l!: ME-

1\n:.u.s E .:. ltAf-UtUO E.\J. IN 
Dt:~1 ~U.'\S I::--;SAl.l'RRES). 

Dl'sl gn:l da em 23 4 6ª 
Prorrogada ate 15 12 64 pelo Re. 

Q-'Jenmento 1 150·6:\ '9.proya-do em 10 
de dezembro de 1963. 

Memb;QS -:. PartidoJ 
Jefft'nan tle Ag'.llar - PSD 
I-1 'Jy Carnetro - PSO 
Lobão da Sllvt>lrs PSD 
Wi:.~on Oonçah'es - ~ela:OI 

PSD 
l\lenezes Pimer--tel - -P~D 
Lette ,Neto - ~SD 
Arna'Jrv Silva - P'TB 
Bezerr:;l Neto - Vice-Presidente 

PTB 
VaQ.\\ 

_ PTB 
Sl1vestre 

do Se!.1a.dO! Pinto Fert e1r, 

Pérlc~es - PTB 

Projeto de 
titl.,llção nU 

ElllC:lua fi Cons 
2 63 

Proj,oto de Emenda à Cons
tituição ,lI? 4 63 

(C'O:'-iCEIlE DIl'I\)J).\J)[S AOS 
VERE.'\l>ORFSl 

Deshr.ada em 20 '5 '33 
prorroJ'3ós ate 15 12 54 oelo Re

j!.lerlmer:t.o nOmero 1 15:':-63 aprova
ia p.m 1(\ ,.~ ç.'~, 

Membt.\J$ _ f .... tidoS 
Jefferson de Ag->l-;If - f'SD 
Ruy CJ:-neíro - P~D· 
LolJ,foo da Silvei!" - PSD 
WUson Goncalves - PSD 
Mene-zes Pimente-l - PSD 
[,f'l'-~ 1'>:el-o _ PSD 
Aml'\urv Silva - PTB 
Bf"erra N(>to _ PTB 

Cons
o

' 

Z-2 Projeto de Emenda 
Constituição nl? 8,'63 

.. Va2'a do Senad.)t PlT'J~(l Ferre1ta (AUTO~O~llA DOS ~]UNH)íPIOS. 
- P'TB t Stl\'e.<;t:-e Pf>r'C'!l"s _ P'fB • esh~nr:d, em '22 I" 63 

.A.daloerto Sena _ P'l'B Pror't'ogRda ate 15 12 64 Delo R,e· 
E'jrtco Rel.ende f23 4 63) _ ODN 1=I'ler me-nto Ollmero 1 157·6::1. e.pru\'j, 
MUto'l (~$''l'::~ct; _ ODN 10 em 10 12 63 
João Ag-riplno _ otJN Membf't"l P'Elrtldoll 
Aloysio de Carvn:ho _ P'L \ Jefferson de A,;!;'ll'H - PS'O 
Jo:n~at Marinho _ Sem L~!!end3 RUy Ca.rne1ro - PSD 
---_. ------ '-----

~'REC'O no Né:UEHO DE HOJE: CR$ 0,10 

\\ ':'-un Gonça1ve:i P:;D 
.J.l.f' te.!;'lano ... P~L.;< 

lk/,'fi ~ !\ct.o - P1lS 
b"",111 :! :Í( .. !.JE'?J - ?TB 
A -:.'~L'.t" {iquelrt'QO - PiB 
'\:".' U· "~,l - ('TS 
r>," "l H"idlje 'n 4 63' -- fJI)~ 
A.\lV-.,) dI: Ca.-ra,ho - L;u\l 
AI,,':'-.' :\ ":nu;;. -' Ul)X 
»' .... 11,.' _\'l.l,Hlho - /:te:...':".H 

.:} ')1 1 "'l"r,':1J 
,\ _"','1) \J :l~ lla - PíB 
J'J'u l.t'. 'e - PR. 

Para aourar fatos (!1)()l1ta .. 

dos da tribuna do Senado 
e outros. relacionados com 
irregularidades graves o 
corrupção no Departamen
to de Correios e Telégrafos 

l 
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ESTADOS U'NIDOS DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEçAO 11 

ANO XIS - N" 66 VAPIT AL FEDER.4L SEXTA-FEIRA, 10 DE ADRIL DE 196f 

CONGRESSO NACIONAL 
PRESIDÊNCIA 

Convocação de Sessão conjunta. para eleiçã.o de Presidente e Vice·Prestdente da República 

Eu, Aura Moura Andrade. Pl'l~sidente do Congresso Nacional, no exer
cicio de minha.s atribUlçôes, baixo o presente edita.l de convocação das duo3,.S 
Casas do Congresso Nacional para, em sessão conjunta a realizar-se às 16 
horas do' dia 11 do mês em curso, no Plenário doa Câmara. dos Deputados, pro
cederem. nos têrmos da Lei 0.\1' 4'.321, de 7 do c'J'rrente, e do art. 1.'\ n,Q V, 

do Regimento Comum, à eleição do ,Presidente e do Více-Presidt'nte da 
Re-publlca que deverão completar o qüinqüênio lllíciado a 31 de janeÜ"o de 
19tH. de Q.côl'do com o dieposto no art. 79, § 29, da Constituição. 

Brasilia, 8 de abril de 1964. - AURO MOURA ArfDR,\D~ 

SENADO FEDERAL 
2~ SESSÃO LEGlSLATIV A ORDL'\Ag 1.-\, DA 5~ LEG ISLATURA 

ATA DA 21~ SESSÃO, EM 9 DE g~â~ ~~~useD 
. ABRIL DE 1964 D,niel Krieger 

PRESID~NCIA DOS SRS. MOU- Mem de Sá - 41. 
RA ANDRADE, DINARTE MARIZ E I O SR. PRESIDENTE: 
ADALBERTO SENA.. A lista. de presença acusa o COM-

As 14 horas e 30 minutos p<1recimento de 41 Srs. Seru:dore.; 
6cham-se prese.t1Ws OS $r3. Se Havendo ~ÚIIlero legal. declaro aber-
nadores: ta a sessao. 

Adalberto Sena Vai ser lida a. ate. 
Oscar PassOS 
Edmundo Levy 
Moura Palha. 
Victorino Freire. 
Menezes PImentel 
Antônio Jucá 
Wilson Gonçalves 
Dinarte Mariz. 
Walfredo Gurgel 
Ruy carneiro 
Argemiro de Figueiredo 
João Agripino 
Ermirio de Moraes 
Rui Palmeira 
Heribaldo VieIra 
JúliQ Leite 
Leite Neto 
Aloysio de Oa.rvall1o 
Joro.phat Marinho 
Jefferson de àguiar 
Eurico Rezende 
Raul Gluberti 
Aarão Steinhrucll 
Afonso Arinos 
Aurelio Vianna 
Benedicto Ve.llaaares 
Padre Calazans 
Lino de Mattos 
Moura Andrade 
José Felicieno 
Pedro Ludovico 
Lopes da Costa 
l'llinto Müller 
Bezerra Neto 
!ielson Maculem 
Adolpho Franco. 

o Sr. 2Q Secretãrio procede à 
leitura da e.ta da sessão anterior, 
que é aprove.da sem aebates. 

O Sr. 19 Secretário lê o se
guinte 

EXPEDIEN'n: 

Parecer n9 22, de 1964 
Da. Comissão de Finanças só~ 

bTe o projeto de Let da Câmara 
no? 2 de 1964 (no? 507 8·63 lU' 
Clima.ra) que concede i'Sençdo 
prévta e' de i1hpásto de impor
tação e outros tributos e taxas 
para donativos consignados tt As~ 
sooiação Obras Sociais Irmã 
Dulce. J 

Relator: Sr. Lino de Mat6s. 
O Projeto, apresentado na Câmara 

pela Sre.. Necy Novaes, concede iset"l~ 
ção de licença prévia de imporro.çã,o 
do impôsto de consumo; d4 taxa de 
despacho aduaneiro,'das taxas de 
melhoramento de Portos e de reno" 
vaçáo de Marinha Mercante. de emo 
lumento consulares, de taxas de ar
mazenagens e ca.patazias para os do~ 
nativos até o lImite de quinZe mil 
(15.000) toneladas anuais. constituí
dos de gêneres alimentiCios roupas 
usadas. calçados usados, medicamen~ 
tos, me,terial audio' visual de base. li-

vros Usados. materiais de corutrução, 
remetidos a.te 196.5. inclusive, à A.!s:o
eiação Obras Sociai.s Irmã Dulce. pa
ra sua. distribuição gratuita através 
de obras de assistt7:ncia. social manti
das pela mesma AssocJação na cida
de do Salvador, Estado da-!3ahia. 

O Projeto teve troamit\3.ção pacíflc'l 
no. Câmara, COm pronunciamentos 
favorávoels das Comissões de consti
tuição e Justiça, de Economia e de 
l<'inanças daquela Casa do CongresJo 

Tratando se de isenção de impostos 
paro, mercftdorias que entrarão no) 
pais como doootivQ& e destinand:r 
3e os mesmos a uma entidade as::;Ls 
tencial idõnea. a medrda prevista €s~á 
na linhfJ. evidente do interêsse p(l" 
blico. 

OpinamoS' dê.!lse modo pela apro
vação do projeV:>. 

Sala dis comis.:;ões; em 8 de abl'il, 
ae.1964. _ Argemtro FigúeiredO, Pre· 
~idente. - Lino de Matos, Relator. 
- Sígefredo Pacheco - Wilson aan:. 
çalves. - Mem de Sá. - AntoniO 
Jucá. - Bezerra Neto. - Ermíno 
de Morais. 

Parecer n9 23, de 1964 
Redação ,n.l do PrOjeto de Lel 

d-o Senado nO 134. de 1963. / 
Selator: Sr. Walfredo OurgeL .' 

A ComtsGão apresento a· red.açã.o 
final d.o Projeto de Lei do Senado 
nQ 134, de 1963, que inclui na re!a 
ção descritiva e. qrre se refere e Lei 
2.975, de 27 de novembro de 1956, 
a rodOVia Mme11'03l OoxiIn~Corumbâ. 

Sala. das Sessões,. em 7 de abril de 
1964. __ Dtx Hrlft Rosado. presiden 
te - WalfrerJ,a Gurgel, Relator. 
Sebastião Hacher. - Júlio Lett~. 

ANEXO AO PARECER No 23, de 1~64 

Redação final ào Profeto de Lei 
10 Sena.do n'? 134, de. 1963. que 
índtLi na rel~âo deSCritiva a que 
se r4ere (J. Lei n.'? 2.975-, de 2'1 de 
notJembro de 1956. a 1oc!Ovta M1. 

neiros ... Coxim Corumbá. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1(1 E' incluída na relação des
critivA, a. que se refere o artigo 20. 
da. Lei l19 2. fi7&, dI! 27 de novembro 
de 1956. a rodovia que hga Mineiros, 
'DO Estado de Goiás. a COx:iIll e a Co
rumbá, no Estado de Mato GrosSo. 

Art. 2.Q Esta ~el entra.rá em vigal 
na daw. de Sua, p~blicaçãQ revogadd.l 
a.s disposições em contráiro. 

Pareceres 
NS. 24,25 e 26, de 1964 

N.' 24. de 1~64 

Da Comissdo de Constlwt.Çt...o e 
.se1~"ào n9 77, de 1963, que (lltera 
JU3tzça, s6bre o Projeto de Lei do 
a redaçlio do artigo 82 do Lei nú
mero 3.807, ae 26 de agósto de 
1960. . 

Relator': Sr. Argemiro de Figueil'êM' 
O ~rojeto de Lei. no) 77 de 1~i 

origInário do Senado Federal. é da. 
autorta do eminente Senador Arthur 
tllrgilio e visa a alterar a redação do 
art. 82 da Lei 'DI? 3.807 de 2ti de agô.s~ 
to' de 1960. A alteração sUgerida del
lt9. o art. 82 com a segutnte redaçãQ: 

"J.rt. 82. A falta de Tl*:olht ... 
mento. na época própria. de con~ 
tribuiçães ou de- out~ quaisquer 
quantiM devid.3.s às iUl'ltit.u..ições 
de previdêncla. sujeitará. os res
ponsáveis do. juro moratório de 
um por cento- (1%} ao mês, além 

• 
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da multa variável de t1n.e~ta 
até cem por cent<> (50 até 100% ~ 
de \'alor do débito. observado pe.

<ra a multa o mínimo de dez mil 
cruzeirOs (10.000,00>. 

. P(1rágl'afo único. Aos que re· 
incidirem. por ma!s de três veze3, 
1l::J, mesma infrs.~ão. será aplicadn, 
-ohrigalôriament-c e. multa máxl 
',ma, 

Art, 29 ESÜl lei €'nt.l'ará em 
V:'':!:or na da te. de sua publicação, 
r~\·ogada.s as dispooições em con M 

trsrio. 
'PARECER 

O at1tOr da. Pl'OPO~lção :'.\ttif~ca am 
t,lt..m.l.mte a razáo da alteraçaú p~'o 

l'0f:ta. 

Aumen"t.ando a multa. d,?s ,1nrr~to!(~S I 
t\a, Legislação de Pr~vl~e~c.".l SO:C1a1. 
tio wmmte às contnbUlçoEs. deVlda~, 
iHlUêlEs órg2.os sarão das dflculdadp.~, 
tremendas em qUe se encontram, a 
falta. do recolhimento cport.uno das 

ou::.nti<as a que est:;o obl'ígatlas fiZ 
pe.s.<;oas LHadas aos m~mos. 

A mutéTia deve se-t· a:prceiadaT pela 
Comissê.o técnica, ou seja., pc.a .Co 
nF~são de Legisle.ção Social. . 

Sob o ponto de vi'S4l Conl>tituciona! 
e juridico, nada há o que opor. 

'E" 00 nosso parecer. 

E,a~.a das Comi..'i-Sões, em 2 de OU
tu'tJm de W63, - Wilson Go~çal~es 
Pteioldente, _ Argemlro de Flguem~ 
do Relator .. _ Bezerra Neto. - EU" 
,.";0 Rez.e,nae, - Aloygio de can;aDLO'1 
. _ Silvestre Páicles. - Josaplw Ma 
rmho. I 

NQ 25, DE 1964 ! 
Da Comissão ct~ Legil>la<;!io. S(l~ I 

cwl sôbre D proJeto de J~el,' do 
Senado, nO 77, de 1963, que uL-1 
tera. a redaçdó do artigo 32, de:. 
Lei ]t9 3.807, de 26 de a.yôsto 
de 196\). 

Re:ator: Sr. Raul GiubertI. 

O projeto de Lei do Senado n\l 77, 
de 1953 altel'ando O artigo ,P2, da 
Lei n9 3',80'7, de 26 de agôsto de.19ôO 
Íixa em dez mil cl'uzeinJ6 .:." ....• 
(Ci'$ 1O.{J{](),OO) o valúr míni~() da 
multa \mposta- nos cases do ~ao re
cOlhhnento, na época pl'ópr~a: das 
iOCt:iltribuicões devidas aos ltrlSt'ILuto;,; 
de p:revid-ênc:a. 

JU.'ltificàndo n alteração pretendi
da - altel'a'Ção que se im?,)e e ~e f~\z 
necessária, face à esp:ral innaciúMt
ria que nos e.sacberba e torn'3. irrisó-
1'10 o val-ol' miamo vige:tte - o no· 
bl'e Senador Arthur Virgilio, autor no 
ProjE;t{), tece longas, Qbjctivas e ine· 
futávei~ ce}llsiderações .sôbre o assU!l
to. 

E afirma mesmo: 
"Os trabalhadores, descontado.." 

nlensalmente em suas remunera
ções pelos empreg-:ldores, sã'o tre
mendamente prejudicados em seus 
direitos. Isso ocorre por que .as 
instituições previdenciárias, Uão 
r~cebendo essas contribuiçôes' a 
tempo certo, não podem atendê
las devidamente ou mesmo dar
lhes a ass'sté~1cta a. que fazem 
JUS, em con ·,:,apartkla às contri
buições por êle.s pagas". 

:e vai além: 

"Trat.a-se, portanto, de um 
verdadeiro esbulho pratkado pelos 
empregadores que,· além de prc~ 
judicar'os segurados da previdên
cia, obtêm, às suas custas, gran
des lucros com a _ COlocação em 
outros setores de atividade (\:as 
quantias correspondentes M' cono. 
tTibuições previdenciárias dos 
Beus empregados". 

Verdade clamorosa. contra a qual 
1náQ, nos çodemO$. insurgir, dispeu53., 
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EXPEDIENTE 
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL 

OIRIkTOfl GltRA\' 

ALBERTO De BRITO PERE!RA 

CH.F1! DO •• ~VIÇO Qa Pu&uc.Aç6ES eWIÚ,FE DÁ la!Eç.lo c. ItIEDAçXa 

MURILO FERRe:IRA ALVES FLORIANO GUIMARÃES 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEçAo IJ 

Abril de 1964 
.=ar • 

J)rojeto é, sob todo& os aspectos, de ... 1 
I sejável e aeonselhá"'\.'el e não sô con.: 

tribuirá para a. implantação de llrn:j 
maior re,s.pei,to às leis, como trará. \ 

· ainda, maJores recursos para ()..": 1ns .. 
tttutos previdenciários. com aa co-! 
branças de mulf.;as mais altas. '.1 

6. Em face do eXPOSto, nada. ha,. I 

vendo, ne. área da competência. da i 
Comis..<;.ão de Finança.«, que po.<;.S.a .sep) 
oposto ao pl'Ojeto, opInamos pela SUl;\' 
aprovação. 

I 
S.ala das C-om1ssões, em 8 de abtil . 

· de 1964 •. ArgeV,Liro de Figueiredo J 

Presi.den"te - Bezerra Neto, Rel&..to~ . 

Impr.f.i.iQ fil1' ofíclr.u do Dep41rtaffientc: c!e 1n;ç.rÚI6f N&clooaJ 

BRASiLIA 

· - Ermirü, de. Morais ~ Lino à~ .\lat_ l 

1

· - S.gefredo Pacheco - Wilson 0011 ... 
çalves - Mem de Sá - Antom'o .Jucti 1 

to~ ...... 

1 S S I 'N A T U R A S 

REPARTIÇõES E fa,,,'ICULARES I fUNClONARIOS 

Capilal • IUlerior I Capaal O Interior 
Semes1.te ' .......... ,........ Cr$ 50,00 Semelitrf ............ __ • Cri 

-.' Ano .................. ~.. • .... Cr$ 96,00 An.o ............................. Cr$ 

I 
"'no ... : ........ t.. ... .. • .. • Cr$ 13G,QO i Ano ............................ Cr$ 

Exterior E:xtorlor 

39.00 

76,00 

10s.oO 

- Exoetuadas as para o eJ:terlOT, qu·, serão sempre anuais. li 
aSSlhaturas poder""lse~ão tomar, em qualqlHit. época, por leis meses 
ou um ano. . 

- A fim de possibilitar a remessa de valores ac.ompanhados de 
esclarecimentos quanto \à Bua aplicação, solicitarooli .dêem preferência 
à remessa :por meio' de cheque ou vale postal, emJtidos a favor do 
T.sonreiro do Depal'tamento de llllprensa Nacional. 

- Os snp!e'mentGs 'às ediQôes dos órgãOS oficiais r.erAo fornecidos 
aos asdnantes somente mediante solicitação. 

- O custo do número atraJ3ado serã acrescido de Cr$ O,to I, ,ar 
e:x.erci~io decorrido, cobrar .. so"lo mais Cri 0,50, 

I 
I 

, -
Pareceres 

Ns. 27,28 e 29, de 1964 
NI' 27, de 1964 

Da Comissão de Legi.~lação so ... ·, 
mal, sôbre o Projeto de Lei da ,I 
Câmara n9 57, de 1963 (n(l 2.2-84 ... ! 
B. de 1960, n.a Câmw·a) que ins .. ! 
titui C) 1(001 'selho Fedéral e OI' 
C01~selhos cgi0 1/,q.is de Od.O,nto-.) 
logxa, e outras providências. .-J 

Relator: Sr. Walfredo Ourgel 
RELATÓRIO 

O Projeto n<) 57, de 1953, ora em) 
exame n~ta Comissão, oriundo do 
Podel' Executivo, já foi aprovado na 
Câm9.ra d<Js Deputados, onde trami. 
tou .sob o nl' k.2eü-3-60. Institui (I 

C~ns~.iho F'"edel'al ,e os Conselhos Re. 
glOnUls de Odontologia e dá outras: 
provi-dência,s . 

A flnaHd~de dêsse.s Conselhol 
~tá !ndicada, no art, 2°: "têm por 
fmalldnde a ,snpervisão da diC'a 
Profilisional em tõda a RepÜbU. 
Cf):., cab~nd\J-Ihes zelar e trab:Jlhar 
pelo perfeito des~mpNlho Hico 
da odontologia e pelo prestigio e 
bom ·conceito da profissão e dos 

.• ,_ . .. _ ' I Que a. exercem legalmente", 
VIsando à ·.acmtaçao do P:oJeto, quaw· 1 por mais de três vezes, na mesma m-

I 
Ests"'~~+<."e o projct ' _ 

quer outros argumentvJ. I f!'ação. ' ti e as a~trib;i.ções do cgns~l~om~~~).ç~a1'~ 
, " 1 3 - O autor da proposi(,.'ão, JUS''') d ' . . qo, C1 . 

A:cf!ltando-o, ~r. jurídlCO e ~.o-~st.:-.. fiC5,~ 'ndo~a {'.sela, rece cumprir ao· em- e. os CÚllSelhos ReglOUa1S; estes·com 
tuclOn«I, Q. Comls.::ao de Ct>nsthU1ÇllO! .... d r' ob"i 'a+órial11ente no -têr~ CInCO membl'Cs e outros tantos su. 
e Justiça outorgou-::lhe ·0 ün.ico atri .. / J:'tO~ge.dOO disp;sfo: no . artigo' 79, S Jtt.'ns p!e?tes serão instalados e~l. ~adR ca. 
buto de que podena. care<;el.- I I TI da Lê; n(l 3.807 de 1960, arre .. pl~al ,~de Est.adO~ de Tprl'llJrlO e n(l 

E', jnegavelment~, medl<la de a1 .. 'a.~ 'r>;' c.""lt'·ibUi -ed dos l'e.specfi"l DlstrhO Federal; aquele c-om nove 
cance para o nosso :sistema .previden- . ~o: al.'en;;)"!egâ-à;k' ·~oon~ando-Rs de membros e oubc:s tant-o..r..; suplentes, 
ciário. 's'~ "'emu'ner6~ã3 e l'e~lhend;).;U; à. com ~ede na Capital d~ República. 

. \. ~ ,- d·"( . vid· . SOe" a 1 Os Conselhos institUldns pelo pro_ 
Somos pela aprovação do' PrOJeto. Inst.itUl~ao ~. pIe enCla,. :-a~ jeto constituirão "em ~eu oorjunta 
Sala das Comí&õe.3, em 13 de no- qUe estlv~r ~U1cn~~do, e.té o ultiUlo um:1 autarquia send~ C~da um" dêles 

v~mbro de 1963. Ruy CC}rneiro, .Pre· dia. d.) me:s S~bs~quente ao que se re# dotado de personalidad.e jurídica de 
sid~nte -:- Raul Gillbertz, Relato!, fenr o plOOlllO ~:rrecadadCi. direito PÚblico, com autonomIa nd .. 
JUllf} Letle - waltredo Gurgt!l AfimF"\, ainda o autor, 'que: I ministrati,va, e fjZ1ancei1'"a.". <Art. 20), 
Eunc:o Rezende. I o;; arts 8(1 e 1<) tl"atam da c"-nf;H ... 

NI' 26, DE 19ü4 ~.:'~~.Jt~e, er;.tretrt.o! se! tre: tlliClt(} da' renda do 'co~selho F~d;r.~l 
ql1e .. ~e OS enlp~ ega C?rel? yao re I e dos Conse!hos Re~ionai~, faspecti .. 

Da Com.issão de Finanças, sci- tolh~rem as oontn1:mlçoes .aos vamente. -
ore o Projeto de Lei do~e ·c;,do Instituto,,>, dentro do pr.azo flxa-
n9 77, de 1963, que altera. a r da- cto par tal fim, desrespeítendo o Reza o art. l~ qUe "os cirurgiões04 
ção do artigo 8-2 da Lei nO .807, I ma!1dalU~nto legal, quando não MI dentistas Só podcráó exercer legal. 
de 26 de. agõsto de de 196 . <:leixCUll de recolher em carátel' .mente a odontologia após o registro 

l){~!manente. t de seus diplomas na Diretoria do En.. 
Relator: Sr. BeZell'a Ne-to: Oi'a, a: Prevoldência Social se sino S":werÍor do Mini.stér1o da F....dU ... 
De autoria do nobre Sen3 or Ar;- :firIl"l<1.., e3rHe. e espeClficamente ca<;úo e Clllt~ra, no Bel'viço Nado_ 

tur VlIgiUo, o presente projeto alte~ em cálcul.cs e ,bases atuariais nal c1e 'F'iscalizrv;ão da Odontolog.tlli 
ra a redação do artigo 82 da. Lei ]l.} para poder atender, coro ex-atldã-:> do Minbtél'io da ,saúde, !lO Df'par ... 
3.80'7, de 1980 (Lei Orgi'mica da Pre- E.s suas' finalidades. : tamenio Estadual de Saúde e de sua 
vidência social), acre'scenta.nd.o-UlF.~· O não' recolhimento das cou.j inscrição n'J Conselho Reg·ion ... ,l de 
um parágrafo tí..'1iCO, com a fínaJida- trlbuições. dentro dos prazos es- Odontologia s{)b cUja jurisdição se 
de de aplicar ma1s fOltes e duras tabelecidos em lei, aí comt>reen·1 E1c~ar o l'Ücal de sua aLividade". {i'ica.. 
multas. aOs resDolLSáveis pela falte. t!e dids.s as do empregado e EIS do aSSIm, O profissional obrigado a lns.. 
recolh2mento, :na it:'){)ca J)1"~;;>ria, ç.e emPl'egado!', coloca a Previdência. c:rever+se no Conselho Regionül. di 
contribuições ou de outl'as quantias Sncial em ·1:';ituação precária e di~ fIm de exercer legalment~ a cxlonto ... 
devi-d.as M instituiçõe3 de prevldên- fícíl, deixando Os Institutos, qut' \ogia. 
ela. 

2. A noya redaçã{) dada 3'0 artigO"' 
82 mantém -() juro h1<ll'ütÚriO de UJ.'11 
poI' cento (1 %) ao mês const.ante da 
redação em vigor, e aumenta a atual 
multa. variável, de 1{j%, para S<l% a' 
100% do valor do d.ébiLO, e a multa 
mínima de Cr$ l.()üO,OO para. ...... 
Cr$ 10.000,00. 

têm posição econômica boa, em Será entregue aos profissionais te .. 
pé,ssimRs eondi<>õcs flnancelrM, gistl'ados. de acôrdo com essa lei uma 
com prejuízo de todos 00 seus caderneta profissional que "os hJ,bi .. 
segurados e, em Óltima analise 1itUl'á ao exetcicio da odont\.llu'Sia'· 
do bem-estar social". (al't, 14) e que "Valerá C~lmo do .. 

• A t -. ·á f i bJ t d cumento d, e identidade e terá fé p\l.. 
'I, . ma el'll\" J o o e o ~ e e.s~ bUca': (a::-t. 15). 

tudos por parte das Comissoes de-
coru;ti.tui~o e Justiça. e de Legisla~ O art. 25 traia do Conselho Fe .. 
ção social, que opinaram pela sua deral de Odontologia provisório den. 
aprovação, louvando· a oportunidade tro de trinta dias da expedição dai 

O pará.grafo t'inico estabelece a da medida proposta. lei". A Federar;ãQ Nacional dos Odon-
aplicação, em caráter obrigatório, da 5, Realmente, estudando-se o as .. tologistas, ouvido A o . Ministério do 
multa; máxima .a.1\S. que reineidirem.'sunt~ verifica-se q,~e~, aprovação do Trabalho e Prevldencla Social env~ 

• 
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rá ao. !l.flnis~ério da Snúde, para re- selhos regionais de odonl"ologia, t dá i 
fel'endar uma lista contendo os n()- ')utras providências. 
mes de 9 (nove) membros efetivoS e 11. A pi'~posição logrou ser apu,. 
9 move) suplentes para constitui. va<ia na Camar~. _ CQnl emznd~.<;. ~01 
rem o OOlU:elho Federal de Cdor.to. Rela,t0r: na CorruSsao d:;> COl1sttl'l:i.l;Rli 
Logi.a ?"''0V~SÓ!10''. \ e JustIça. No ~en~Hlo c~e, ~ni.lj51~ J I 

Outras providêncih~ se enc,:müam I mtegral nas conllSfOCS de .::.aUOt ( do:! 
nos dema.:.s al'tigus do pmje.lo. pl'Q_ L'i!cib1m.;-ão Social. I 
V-:-.1êncjas qUf' "i.sam à boa or~amzl.l·- IIl. Do opnto tii: vi'it~ dtt C~!l11". 
çã,o dn;; Comelhos e a atingir sum, \ Qã-o de Finanças exo.rninr-mo3 a pro.) 
finalidades.. 11':0 .ção, ~ verrfwamo.<; que se aI nlum 

P ..... R.ECER em nOnns.3 a{.~:~(H·C,:, \:. (Ü .... \JJ3111VUS 
_ . . , 1 tefe-rentÇ.'l as fontes de r.mdu e as 

r-<aQ, ~air?-' a \menor d~vlda 5ôm ~ ~ I aplics?ões fin..c'ln(!2ira', para Sll~!en~ 
COll~'etllCnC!a e GPortumd.:::dç d:l lUS· ç.1o e fnnc:onamento dQ C::.n"'flho Fe .. 
titu~çao do C~nsel!lO F-edel~al e d.o" deral (al't. 8Q), dos l'oD$é'lho.<; )'~ .. l'io. 
Conselhos ~E'&IOn~ls. g~ o~pnt,()logla, nal", (art.. 12) e oull'as i\t:'ibl\i~ões, 
01l~ros ,~roflsslOnalS UJln:'nJa oSriaPOs~ Opina a _ Com:ssáo. de Fin~nr.'~s I_ 
sue.!."!., c."\>mo os de meó-Ll a c do. pela aprov"-ça do p,'oJeto de LeI nu-
pehl. Lel nO 3.268, de 30 de setembro p. ~. o f: • 

de 1951. e QS d~ fat'tná-Cia cri'Q(\G% "P~- m~ro 57. ae 19D~ .,_. ," 
1 L'" n'? ~ 8"0 de "I de novembro, Sala <iRs ComJs.~o~,'i, em B. d ~J.b1 11 
a LI, ' " ," ') de 19M. _ Argelmro de F<g~Lelred,o'l 
de",-~:~GQ. Uf' 'er é por~anto fav{)l'â Pl'es1d.ente. - Be:-;erra Neto, ~e?'HOl'. l l' :-,. «) p,'. ~ , lo, _ Wllson Goncalvcs. _ ErmlrlO de 
'leI ao prole~o. vi[ a' Si (eü P } ~, S,!;Ila das (Jomb'sões, em .18 de se.. .~ or 'I~. - ,ye',T. () IH~ leCD. ~~ I ellt 

29) no presente momento, em 
que o CC'tlgl'e'ssQ tel'á de decidir 
súo!'e a ele ção do nôvo Presiden
te da Repúbtca. e com relação ti. 
medidas obJetivadoras da cansoU·, 
dação da o"dem nt2l'D3. e orien
ti.{r,ào da pcHUc<c externa, o Con
g:e>:o Nad(!1~l mantcr-~e-á cio
~G d~ 'na" orel'l'og-ativas e de SU:1. 
C;""n:d!ldc. 

F.sta .se:~lmda defin'ção de dOu
tl"na e de honra continuará cer
tamente a me:-ecer o apoio drls 
p:ünttkas Fôrças Armadas que 
I (}C'rtaram o P;;tís :Io terror ln
fllnd~do pelO comunismo e nill
tf'ntaram a intangibil'dade dns 
principic,s de ue decorrem as e-s
kutUl'M democrát;cas. 

o congresso Nacional, por meu 
intermédio, Dpresenta a -Vossa Ex
celêncHt, em Q.ente General, os 
S~l\S agradecimentos por ter sido 
11ma prc't'giosa voz a. erg11el'~.~e, 
não só em sua defeM'., mas tam
bém ell1 S4;>U louvor. 

knl0t'o de. 1%3. _ lieribaldo' v!eim-I de Sa; - Antomo Juca. - Lmo d,' I 
Pl'(,"-:Hiente _ Walfredo G'Urgel. Rf' ."fr'lntto". 
lu{,c1', - PC3s0tl d~ Que'ira:, - Raul O SR .. PRESIDf:N1'''~: , Atencic~'2.5 saudações, 
G:t,berli. N~J 28, de'19,S4 ) O exp\.'d,exlt,~ que "acaba de .ser Údo I senador- AI/IO MOura Andra-de, 

"':li à publ'CAÇ80. . P _ '-d t d - N; $1 
])'$ Ccmissào de Saúde, sôhre .ç 5rs. Senadorel':, ne-,.,ta d,l.ta espejj real en e o congle.~so aCLon . 

p,.o'!('ta d'! Lei d(l Câ .. tnflTa, n21-'I;O ot'íc~o que vou 1{)!', dil';glCl-o 2ry EX- I Há oradürp~. in'\cr!ios. 
mero 57, de 1953, .(11.<:0 2. 286-H-nl), c('jentí1<simo Senl10r Ge)leral Olíll1p o 
nu. Cclmura dos ]Je.puL{/-(lOS) , !(f!P Mournc Fi1ho! I Tem a ~1-11Hvr8 o n?bre SenadOr 
üu>'titut o Conselho Federal e O" .o\fOtl..50 Anfl('~, J}O! ces.sao do Senhor 
come!lws Rt;qionais de odnnto,1' Brasília, 9 àe abril de 1054 ! ;!;\Ii."lcr Ren'nde, 
logJa, e dá outras providf;n:'tq;, Excelentíssimo S('11110r I O SH . .:H'O~~O .. \RINOS: 

Relato)': 81'. Lopes da c;.>-,;wj General Olimp o MOurão F;lhJ (Sem Tevi8~O. do ora-tjor) --: Senh?r 
O Projeto de Lei da Câml1nt :lÍl Ao:> palavra-s C')lll qae Vo~sa E.'{- pres dente, dl2'J.a o velho AS.slS BrasIl, 

mera 57 de 1963 t.õbre o q~lal é ch:l cclência, em entreVi' ta conce.:bd'l (que t:ve, a honra de freqüentar na 
ll1r.àa a CJlillar a Comi&~~ão de Saúde à Imprensa, do dia 3 do cOI'J'ente, Imjnha mocidade, que em tempo de 
I.e'le a Mia Dri~em na Mensagem nü~ referiu-se ao Cong-res:;o Nac;onJ}, guerra não cOztuma\'a acreditar em 
mero 35'7, de 27 de set.e;ú-uro de 19ÚO const~tuem um depr'lmento histó- informa-Ções, 
en\'i[!da pelo Sr. pr~.'iidentê da Repu· r~co da maior importância, sôi>n Esta era a opinião dG ex~eriente 
bl;ca ao Cong:pssa Nncicnal, conl !ln a at tude e a -ação da.,> nossas Ca'- lidador dettlOcráticC', endurecido nas 
teprojeto de Lei instituindo o Con~ 13M Legislativas nít,S crise,g POlíti~ lutas da. sua terra natal e encanecido 
se!ho Fed.~. aI e os Conselhos R-egiD.. cas e sociais qUe Sobl'e~ieram em na experiênc a polit'ca brasileirll, 
nai., de Odontologia. nosso pais nos últimos anos e tanto civil quan f ) militar, tanto p~-

Tra.nsitando norma1ro~nte na Cá pr1nclpalmente, nOs últimos me~ c-ífica. quant-o arroada. 
nwr~ d.os Deputados, a proposição re- ses. Vieram-me, hoje, à memória aque-
ceheu emendas e foi finalmente apro- E" mn depoimento que põe em las palavras do meu velho e saudoso 
vada" vindo, ng0l'11, à fl~reciaçáo do relêvo a verdade. E' um teste- amigo, quando percorri o .10ticiárÍc- da 
Sêhado. munho de quem o pOderia. fazer, imprensa cario.ca matut.fna. a respei-

A matéria. é relevante e a oportu- Pal't,ndo do General que tomou to dos acontecímentos ontem verifi-
nidnde do projeto nOO pode sofnw a iniciativa de restaurar t ordem cadOs na cidade do Rio de Janeiro, 
conte6tação. A instituição dOs Conse· perturbarda gravemente e de su.~ ... de qUe emergiu, possivelmente, a fór-
Iho.<; de' Odontologia, a exemplo do tenUlr as instituições ostensiva .. mula decisória .:'Iara, a crise política 
que jã existe no terreno dfl- Medici- mente ameaçs.ctas, êsse espont-â.. brasileira. 
na (Decl'eto.lei nO 7.955. de 13 de se~ neo pronunciamento repõe o Po~ preocupadO, como sempre estou, em 
tenlln'o de 1945). da Engenharia, (De~ der Legislativo do Bra.sil na. con ... fornecer, através do documentár:o 
creto 23.569, de 11 de de dezembro fiança do Povo, quando a dema~ parlamentar, aquelQ.s infol.'maçõe.s 
de 1935), da Química (Lei n Q 2. SUO gog.a o apontllva COmo responsáw verdadeiramente idôneas que POSSQ·lll 
de 18 de junho de 1956) e tantas OU- vel por todos Os erros e desrnan .. servir, mais. tarde,'1- à recapitulação 
trru; atividades liber/l.is, é medida que dos do POder Executivo. dos divers_os aeontecimentos do nos,,<;o 
se impõe, ccmo disciplinadora de im- Djz Vossa E"celêncja. _ e o faz tempo febril, pedi !lO nobre e emi .. 
p0!·tnnte.s atividRdes, tocando de per- com ° .m~jor acê~to _ que a ação nente cOlega., e meu particUlar amigo, 
lo a pessoa humana, do ExerClto NaCIonal, só fof pos.. Senador EurICO Rezende, que me ce .. 

A organização p1'oposta e as atrl- sível pelâ firme rf!s1stência do desse sua Inscrição, na. pritnetra hora 
buiçul".s cometidas aos conselhos de Congresso, que não cedeu àe do l!!X'Pediente, a fim de qUe pudes.':ie 
Odontologia, são normais e repl'csn. arneaçM que tentavam oprimi~Jo. particIpar à Casa o conteúdo do tra .. 
tam o necessário e suficiente par~ São expressões textuais de Vossa balho que tive oportunidade de ontenJ 
enquadrar, diaj)O.:.ições regulamenta. Excelênc'a lt.9 que transcrevo com remeter à clda<le do Rio de Ja·naeiro, 
res as atividades profissionais dire- o maiOr desevanecimentc f "0 trabal.ho que foi do conhecimento de 
h1.nu?nte ligadas à OdontOlogia, acom... o ma t o r desvanecimento! "O Válios dos noSSOs COlegas e dos lideres 
panhando, nos devidos limites. aqu1~ Congresso Brasileiro deci.diu a pOlíticos, assIm COmo de ~ dIferentes 
10 que já é instituição nns demais crise. Foi êle a base da resi$tén_ persOnalidades do Coma.ndo MiUtar 
profh,sões. c5a democrática, FOi brilhante na RevoluciCmário. no decorrer das "con~ 

A Conüssão de Saúde pel00 nloti~ sua luta de poder desarmada. versa~ões ontem havldns. 
vos expostos a.cima é de parecer que Sem o Congressó nl10 teria havido O têxto, Sr. Presidente, não precIsa o PTojeto dl've :-;el' 'i\"?IOV'Õ.C.'C..,7 """.1 Sala das Comissões, em 10 de de_ nu,u,u. Se O Congresso tivesse ca .. de ser expUc:tado nem comeno"""",o; 
~embro de 1963. _ Lopes da costa, pitulado, o Exército não teria ne- êle se explica, por si mesmo, e é o se ... 
PTes~dente. _ pedro Lu.dovi~a, Rela.. nhuma missão a c-umpi'Ir'I. guinte: _ 
tor. _ Siyefreão pacheco. Ao agradecer a Vossa Excelên... 1 liAs transf'ormac5es políticas 

e~a, em nome d.o Congr~o Na.. Impostas pela fôrç-R tendem a se 
N° 29, de 1964 c O~aJ. ~ que preSIdo, a I!I-lta cCm~ o-rc.'Cnn-r jur\di-camente em bases 

Da Comissão de Finanças, só... pre nsao que teve ~a flrmeza~ d: estáveis. Opera-se esta ordenação 
bre o Projeto de Lei da Cll'lTUlra atitudes e da. energ.a dos n~SD.., nos .:tuadros do chama.do "direito 
1l() 5-7, de 1963 (n9 2,286~B-60," na pa.rlamentares, afirmo dOis fatos de crise" ou I'le)!alidade de tempo 
Câmara dos Deputados), que ms~ que julgO de grande oportun!- de crise" Quando as fôrças que 
titui o Conselho Federal e os. dade: impuseram a tran~fonnaçã-O não 
Conselhos Regionais de Odonto. 19) A 1nv1!1nerabilidade do se~ cOllileguem estpbelecer um direito 
"togia, e da outras providências. nado e da. Camara, sob o fogt) de :fnterllled!árJo entre a situação po· 

tC'ld~ OS ataques, b~eou-se na lítico~jurídlca destruída. e Q nova. 
Relat·or: Sr. Bezerra. eNto cOnflanç:\ qUe depOSlta~os nas que se tende n criar. como rG'SuJ~ 

I. E' uma iniciativa do sr. prest_ Fôrças Armadas, 8$ quaIs iSabia.- tante do eqw.1ibrio entre a.s fôrças 
dente da RepúbUca, 'que a respeitose mos não serviriam de instrumen- dominantes, a conjuntura. gernl 
(ilrig1U ao Poder LegislatiVO pela to ao caudilhismo oU ao cOmuniS~ decli.ntl paro. a. confuslto e a. 0.ns:r-
mensagem nO 357, de 27 de setembro mo. para. que êstes rasgassem a qufa :tn<:.tis: ou menoo pr(\longadas. 
de 1960, oferecendo o anteprojeto que Cons-tituiçã-ó e tripud.!assem Ebbre As reV'olucõe~ s6 se completam, a.'l=M 
LnstJtul O Co~elho F.ederal e: as CQll.. as 1e1$: /.r sUn. na. medidJl, em flue f-oram ea-
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pazes de fonll.ulaçãO juridiCit d.o:.; 
.seus prÓ'tJ 'ios objetivO,<;. Se tiil fo;
mulaçâo não é pJ.Ssível é pO:Gue 
a reV'ohçáIJ vai Pl'c.);c$uir, co:n 
rumos ,alvez d·st:ntos. Sendo el:'b 
p~sh·~·l. seus ef9ito.s juâdicl's sã\) 
indIscutinls, não se colocando o 
problema. constitucional-dc sua va
lidade. E' eu.m ~fe;to imposs':wl 
juridicamente negar a um poder 
que pode tudo a c(}m?'i:!t';nc .. ~ 
para traçar regras jurídic[ls. 

2. Em Direito Constitucional, a 
fonte da çual proffi.3na a estrutu
ra jurídica. do Estado é O poder 
constituinte, o qual se e.pl"esent~ 
histbricamente sob dUlls formas. 
segundo as sUas origens: 

a) poder con.stituinte originário: 
.b) poder constituinte illStituido; 
3. O po1er constituinte orig-1na'" 

rio é aquêle que ernang. direta
mente da soberania. n-<lcion.:a.l e 
surge em dUns hipóteses: 

a) quando da tl'ansfonuaçã-o de 
uma. Nação em Estado, como !lC 
deu no Brasil, com a Assemblé.a 
Constituinte em 1823; 

b) quar"do de uma crise re\'o~ 
lucionárla., através .de ordenaç"i o. 
jUl'ídica doo novas forças domi ... 
nantes, como se deu no Prasll na 
Assembléla C<>nstituinte de 18S0 
no alio de instituição do Gm'crno 
PrOVisório em 193Q; na A~.semol..' a 
constltuinh de 1934 lCollSeqllên
te à revolução de 1932); na Cons
tttuiçâo outorgada de 1937; na, 
A.o:;~cmbléi.a constituinte ele 1945. 

4. O poder constit\1i,n.t~ lustitui~ 
do .se confunde com a competência 
do Poder Legislativo ordinário de 
emendar 2! Constituiçno. Habi4 
tualmente o poder constituinte 
instituído opera em tempos nor
mais e só multo excepcionalmente 
em épocas de criEe. corria por 
exemplo, ocorreu no Brasil COul () 
Ato Adici.onal de 1834 (l"e.~uIt~.do 
di abdicação de Pedro t) e o Ato 
Adic;onaJ de 19tH. (resuJt,rrdo da, 
renúncia do Presidente Jilnio Q a ~ 
dros). O po-der constituir/te its· 
tituido só opera: excepc;onnlm-e -te 
porque, na quase totnHd!\de j. B 
situações. a. urgência. 00.$ cris.es 
não tolera os complexos Pl'O('I"S-
80s qUe a.s OQ-nstituiçór-s prevém 
pa,ra sua própria emenda. 

5. A cf"we brasileira. que p~r.sis
te a-pó.S a destitUIÇâo pelas anuas 
do Presidente João Goulart, só 
poderá encontrar um sistema de 
equilíbrio por me • .Q da iuterven
Ção do poder constituinte ongillá
rio, visto que as tranSformações 
me-d.iataa preconizadas pet:lS !ór
Ç(-ts dominantes, civis e militares. 
não seriam exequÍveis atra-vés do 
poder constituinte institui,Io do
vid,o às exigências do texto co.r.s .. 
tltllCloool em matéria de elUenL-aj 
nem pelo remédio do estado de si· 
tio, porque, cessado êSte, ces.so,m, 
O'S seus efeitos e muito dificilmen
te 0& quadl'o,s atuais poderiam rea.
bsorver juridicamente as prüvi
dênciss acaso tomadas em caráter 
transitório, pelo estado d,e sitio. 

6. O quac,dro brasileiro u~ual Si) 

earacterim pelos fatores seguin-
tes: . 

a) Ll1lto limitação do 'poder de 
fato que slio as iôrças militares. 
as quais desejam levar a tênno 
os pr()pó's1tos da revolução, alte
rando, mas não destruindo Dt le .. 
galTdG.<ie constnuciona-t anterJor; 

b} pel'mar .. ência e funCionamen
to de impol·tantes elementos de 
legalidade ~ constitucional anterior. 
como Poder Jud1ciárlo, Federal e 
Estadual~ Pod'zr· Legislativo, Fe
deral, IDstat.)ual e Municipal: ao .. 
vernadores de Estados, imprensa 
'falada e escrit.a, serviços actrninis ... 
tratlvos em todos Os níveis. Pode. 
se dmêr meStttll que a 1egali dad-e 
constitucional anterior permanece 
íntegra. \\ não ser nos dit'l2ttos e 
garantiu: .1adividuaJs cuja SURres .. 
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.$3.0 é necessária à obt'ênÇá(} ade
quada dos propósito.s da resolução, 
os qual':> pOdem ser re.$umidOS· em 
«lois itens: 

a) eliminação da subvençã-o co
muntsta da. vida política, militar e 
adminIstrativa brasile:ra; 

b) elimnllção da corrupção ad
m~nistrativa €m to~os os setores. 

7. A cO&Xistência. do poder revo .. 
luc:on,u.:o com. a legalidade CÓ\s
t.itucional· não· é fato desconhecido 
jllrldicament,e. Mas, o equilibrio 
entre () pOder juridlco sem fôrça 
e o poder (je fato, sem omenação 
jur:dioo, é extl"€mamente Ín.stável 
e nãD pode dlU·ar. No caso brasi.
leiro atual o poder, de fato, deve 
lilnltal'-se, para não destruir os 
instrumentQS da. legaJidad-a e () po
der jmidioo deve cooperar para a 
(lrdeooção jurídica. da, revDlução. a 
fim de não cair O Pais na ditadura. 
Esta coóperD.~ão se dará. com o 
pronuncíamento da podi!t de fato' 
e do poder jurídico integrados em 
poder constituinte originário. rea
liznado rànidamente as transfor
mações eJt.igídas p.::!los propósitos 
da revolução . 

9. A integração do dois poderes, 
o de lato e o jurídico, em podeI.' 
c01l.3.tituint~ originár:Q, poderá S€1:' 
feita tnedhnte a eleição do nôv<> 
Pz-csldente da República 'p'~Io Con .. 
gresso Nacional, r.<>.s têrmos da re .. 
cente lei allrovada por âte. outor .. 
gand.o O Congresso Nacic...'1IlI· aC) 
Pr-esidente eleito, plenos podc"re~ 
para lellar a. efeito os propósitOs dI:( 
revolução. ..... 

10 Os p1e!lQ,s poderes outor"'ado!g 
~eriam definidos e limitados'" n~ 
ato de outorga, Stzndo que, pelos 
entend:mentos havdios, existe já 
um c·!).lJcenso majoritário sôbre a 
natureza; e o alcance de tais po~ 
dêtes. . -' 

o Sr, AlOySiO de carvalho - A con.. O SR. PRESIDENTE: crático. A Con.stitu:ção e as leis vi. 
tribuição de V. Ex\lo, eara a formula- Tem (l palavra O- l1()bre 'senador Jef~ gentes trrevêem m-ecanísmo adequa-
ção jurídica dessa s,:uação de tato dos para. a"'urar e definir reE:nl\I1Sa-

! lt ferscn de Aguiar. (Pausa). .t;.' 1'-.ao que se re ere, 1im Du,-se exclus1va- bUda.das, inclusive de p0rt.adúres de 
ment-e a êsse dOcumen!o? O SR. JE;.'FERSON DE AG'UIAR: mandaoos eletivos. 

O SR. - AFONSo A..,FUNOS - Era. DSfna,ls, o iraca.::so dos proclama-
iss,J exatamÉnite o qu~ eu estaya f()r- Desisto da palavra, Senhor Presi-' dos dLspositiws de sustentà..ção do go .. <) 

mulando. dente. -vêrno Úhdo mostra, a. exuberância. 
O Sr, Aloysio de Citrv.'llho - E es- O SR, PRESIDENTE:, que mu:to do que parecia posição fir~ 

tou exatamente procurando firmar ês.. me, ~nvicç~ã.o inabalável, orga.nização 
11~ ponto, para que não haja dúvidas, T€m a. palavl'a o nobre senador Jo- perferta, nJo passava de manifesta-
porque' como V. EX~ me.!:mo deda- süphat Marinho. -. ções .superficiais' de grupos, em bôa 
l'OU inicialmente. em OCásião de guer... O SR. JOSAPHAT MARINHO: p03.rt€ o"tientadOs e estimulados por 
ra, as noticias são muitas, e alguns órgãos oficiais. . 
jornah atribuem a V . Ex>;!, inclusi- (Lê.o :ser/uinte discurso) - Há um NestM C0-ndições, a vigilância e a 
ve, a redação, ou va.mos dizer mesmo, ano. Senhor Presidente e Senhores eneIgia com. que devem proceder as 
a auroria lnteIeClual e mat-erhl de Senadores, que éomb.ato a l'adicaliza· n·9'va..s autoridades', so .. bretudo no mo
um~ ato que r~esentaria essa forrou- ção d? prccesso polítIco no Brasil. mento, não podem, sem érro lam'..m
laça-o. _ Da. tl;'l~una desta ~ugusta Casa, e ~m. ,tável, cnar vítlmas, mártires, e até 

O SR . AFON~O ARINOS _ N-o ~nten-dllnentas ~elteradQ.5 col,ll flgU·jheróis, muitos dos quais em liberdade, 
não é esta a re~lià-sde. a, :as r€-?;.·~s~~ahvas de d1~e!'€n.tes ta;lv~z n:1o saíssem do esquecimellto 

O ato sôbre o qual se tem faràdo areas p3rLdá.1GS, desde que a.:;~uml () pUb.IOO. . .. , 
. ;. t' -' ex,erQb:-'-9 do mandato, procurel fixar . 

pnnc~j)alme;:t e no d.LB. de hoje, eu .nao 'as gra"\\..:J inconveniências da defor- I A grc.nde fonte geradora de autori ... 
conheço, nao tenho nenhuma nO~i- ma ão do diáloO'o democrático. . .. 1 dade, num instante de transforma ... cia. do seu conte:fido. Mas: m~smo o p~n.sava com; ao-ora. d()bradamenfe ções, como ê5te, é a restauração da 
~ o .q~~ deCOrrê1'l~ da apllcaçao de.:<;~ enso qu~ .extremar p".....s:ções, neSta1 paz pOlít -ca e -social para o trabalho 
ia;S IdelaS1 que aqUl ~ encontram, pao r.3:se 'de transição por que pal::sa o e o progresso, para as .çefOfnlítS l·~c1a ... 
OI po~ m m formulado: ,porque. a or- pais, significa agravar ditsenções, di- madas p~lo. povo, para o a.perfelçoa .. 
~"l1l~2a{) IdO. rtf. em t~Imo.s de !,,!~a fiC\l.tando as reformas necessárias. menta do ~'egjtne, sem preconceitos 

·ec <:&0 ~gls a lVa .ser.a o resu :a. o O istema de direito e privilégios de nem privilégios odiosos. 
d.e entend~m~ntos politlcos, q.u~ fl.xa- uma oS dad.a estrutura. sócio .. econôm:c·a Quando ~e de::trói uma situação pC" 
~a.m os limite,:; d'~S prov~~:ncla~. e cultUl'al não se sacode violentamen- lítica, ·fulnlinanjo·a por abusc·s e de" .. 

: como eu ~ao es ·ava par lClp.aJ:lOO te _ a. n'o ser pela revolução bru,:ca regramentos, imitá-la é equívoco pe .. 
doesses entend.lment.os. na.o poderia, -. d d t . rilro~o e -doloro<."a, d;minuição da vi .. evidentemen·te conhecer o conteúd-o - $~m o pengo e esper ar e umr tó· - . t dã . 
material dfuse' ato. Aquilo que eu os.. todos o.s interêsse.s .e seu,s titul~s na /!la CQ·nqulS fi.. _ . , 

tava procur.ando Explicar no. meu tra ... d.ef~a da or~em cnada, . Ta.l procedimento as Fôrça.-:; Arma ... 
oalho eram as razões de nMmeza teó- ~ revol':tçao. pelo ~oI).Sentlmento das, respOl1Sá\'eis maiores pela situa .. 
rica que devarlam à possibilidade de eXIge per~lflácIa e prudE:ncla, a cora· ção ora instituída, por certo não per
urna atuacão nessa direção sem Que gero de nao ter !!ledo .de recusar para nlitl".";o que se 1nstaure ou .se <Yms(J
isto repreÉentàs~e urna sugestão c:m~ fírn:a~-se em tnnchelr8;s. segUl'as, a. lide. Elas hão de conjuga.r a desam-. 
cet.a,. sôbre o conteúdo do têxto a. ser Qudac.a de saber translg.lr~ para ?~- bição, que lhes tem marcado o com
<:.:p:rova<l:·o. der av~nçar. Como C-C"ildlçaO de eX!- portamento, ao zêlo pelo resgQ!\rdo 

O sr .Aloysio de Carva.lho ._" Per- to, a f.u-me~a serena rec:OInenda que, do regime de líbre-dade. 
feito. Agradeço a V, EX/) o esc1arecl- em mUltos ms~antes, se reconheça.,.na1. ." 
!.nent-o,. que. 'c;)mo V ExT). vê. sz tor- linha do conse.ho de Victor Hugo. que .0.sentlll1ento de lega.I.jade q1le ~s 
'3.!l.va indÍ<'"pensável . há. casos em que recuar é vencer. d:g.l11fica, e que há de gUlar os atuaIS 
. ~. po:que não soube ou .não pôde fa- dmgentes do. 'Pais, re~talecerá, ~mo 

O SR. AFONSO iLt:?DlOS - Agra- zé-lo caiu o senho.r João GoUla.rt. espera e conf~ a Naçao, 6. plenlwde 
deço 9. V. EX~ a suh lntervenção, Que ' :.. . , das garantias c'J-rutituclonai.<:, e o es ... 
-p:"opi"ciou, então, uma eS:yécie de ex- O mOv!lllento a;mado fel to em n?- pirito de comp.ree.n.são geral,. 
piica.ção lateral· otl.complement,ar da. me do !"e . .s~'lb.e!eclmento da garant~a Por isso mesmo, a justa punição de 
leitura que eu ·vinb.a fa"'endo. I e. d') equ!hbt1l..' ~a ordem democra-! cnlpados não há de oontund1r-se c~!n 

O _Sr. Aloysio de Car'Oalho '- Muito rie.a. d.e su~ plemtude ~ .de ... sua. So- perseguição a inocéntes, ou a. simples 
ob"lgadJ a V. Ex~. bnedaae, nao pode .. de~?<::ttl.1.1"a~-se nou- adverSáriOs vencidos. . 

O Sr. Jofio Aortpino _ Penni'e-me ltro processo de rarucanzação, sem pc- . ' "_ 
V. Ex:). um apartei" !letrar. com a Naçlo. no abi.s-~o. As ~ atualS gerQçõe$ brasllena.s. sao 

. ~ , Compl'eendem.-se, .certas rneQJ!las de g~r~çoes. de cr.:-mhate, ~ntre os c!d~ .. 
q SR. AFONS OARINOS - Com Isegurança e de oo:utela, aM:n das nú~'- d~~ CVI~. cOmo. no ... Clfculo dos .c~ ... 

mUlto prazer. '. . mais, ~êsses ttlC'menros de mudança I d.a.a.aG5 mIlltares. In~çns!lmwte diVl ... 
O Sr. JotJo Agnpmo ~- Que·rIa 1}1- :'nes.peraãa. de gov~rno. Quru;tdo pl"?:':' VI{i9~ pi~ o temy.o e pelo. p{'n.sam~n~, 

"Nesta ultima sen"ença, Sr. Presi_ formar a V. Ex~ fi 80S nnbre.s ç,o.e- tiC:'ldas rob comeo!ilmento, taIS meu! ... ·prec/.Sam de ser esClal'eCldas e dtsCl ... 
(jPntf'. encen·t;1.-se .o texto do traba_ :.3~ que nenhum dos lldcres q.u~ par- das, mesmo constrangedoras: evitúm, p.~r.ad.a~ E"ntre. si me.sm~, no exerei
i-ho que foi trammitído na·).'a conhe- ":cJ.param, ontem, das suceSSIVa..'; re- por vêzE.S a necessidade de providên. CiO da ll~rdaQe :sob e. leI, para o en .. 
c!.mento dos Udê'res" p.orlticos e dos un!õe.s para _encontrar unIa fórmula c',3,S mai; drásticas. Assim, se ta .. tendírn:ento construk/(' do bem pú .. 
lldel·~.s m:1itares- qr.e ontem ~e enCOb- para. a ..soh.~çao do 'PTOblem~. teve oU ZÕ'Ul. de ordem pública a:s justificam; bEco. Não devem ser humilhadas e 
traram, durante tado c dia na ·(!í ... tem conheCImento da redaça.o. do. da- a lhode~o nD executá-:as as torna Vi.olent~das no horror do ::i:êncio 
(t'lde do. R~·o de Jan~iIo.' cumento do .co~ando revoluclOnari-o. compreensíV(:is para fi c.p~n:ão púbU. opre58ivo, que acumula ôdi-o e paixão • 
. Gemo vê V. Ex~, o meu prOpósito. E' v,e.r<;!,aàe, os lJdeJ:'es a,c0r.darnm nu- ca, e. até pelos atingidos. A lição de Ruy. sôbre S€r o})Ortuna., 

1. A aprovação do ato de ou
torga de P1eno3 podêres, bem como 
a sua exe~ução, não .$'eriam uma. 
€menda do Poder c8-nstituinte ins
t!.tuül0. m.!:li,s um dire:to nôvo, cria._ 
<w pelo POder con.stituinte originá_ 
I10 e, as,.:;im, as tormaljdad,~;:: exl~ 
gi~3.'3 para as em:end.3.s const1tllcjÔ_ 
nals" . 

corrempondendo aliás a uma opiniuo -na formula. dentro das Idélas de Vo~- . . < • • ~ • • é válida lJa-ra governad-cs e governan-
(Iue ~enUa e.rn vári-os se60res do Con. >. ExcelênCia, mas q comendo Ml~ + Mas. se a. Constltmçac f()l m.antIda, teso "Senhores _ proclamou o inex
gI"ê.5"SO com que tive ot>Ortunidade de Uar Informou que ja havIa che~ado dmto Que f-uudado

A 
nela se ;n~ontra cedivel lutador da. democracia _ a. le ... 

me entreter e em muitos dOS ·JuristE.$ \ CCJ4.c~usão de que lh~ c~bla t,ptn- na .c?e~a do governo o~ p",esldente t.ga1ida-ãe não é só um ba.:uarte pa .... rg.. 
desta Casa, era o de, em primeiro :~m ba~xal' um Ato InstJtuclona1. Se- d,a Camara dos Deputado.:s e. em fu.n- f os administrados; é também, sobre ... 
Jugar, fht.ar, dent::o do quadt<t> pOli- ~la tamb1m u.ma l)reTrog.ativa. ~ua. c.Chamento está o Con.~~~o Na~lD-, tudo, onde houl-'er nos homens' de Es
tIco. a formUlação jurídica <lês'es eDi- Nesse C350, dISpunha-se . a. faze-10. nal, como o Poder Judlc.!arIo. é. 1m- I tado.o sentim'3nto do dever, uma oou
~6diDS ettl desenvplvimento· e em Se- ~~ão ~cmcu conhecimehto do tr~baIho p~rio.so qu~ o aIbi~rio nao confIgure I. r aça para os a-dmínistradoresu. 
gundo lugar, traça.r cert.as linhas de :1os lideres nem :nos· deu conheclmen~ uma ordem legal. silllulac1a. . "Saibamos seguir '0 Mestre, em res:
natureza teótica e de natureza tal)"]- to <k> seu próprIO traba.1hQ. ~ Expurgos,. SUSp'€1.tas sôb~e orga.?I..za- peito aO País e pela felicidade de seu 
bém doutrinária e genérica, para. Çlue O :'s'R. AFONSO ARINOS .-; A~a. çoes cjJerâr1as e estudl3;'Ilbs, p~·lSoes,. povo. . 
se pu·des::em enfrentar as soluçõêS que rteço lUUí~Q M n:ep velho amIgo. ~. ca~s~çao de mandatos e de dlteitos Era. o' que t:nha a dizer. (MuitO 
dEveri2;m ser trazidas à crisa c.'Je~e.!itá nadO! JQao ·Agnp.l1o, as tnformar,oes püHt'.cO$. se n?-o se fun'9amel?- .. .9..!'e~ bem.) <Muito bem) (Palmas). 
vivendo o país: E, 'como di~e. 11110 que acaba de forneC'er li Ca~. ~l~s em fatos, mas em presUl'lÇ!aes, sao atl-
tenho nec~id~<1e. de Cf.\mentar· n(;!m ~ão também de morde a contribtúr tu<ies que hão copdizem cOm a. vigi-' O SR. PRESIDENTE: 
de explana'!' mai,s demoradamente Ii!S- 'bara, {) esclarecimento. digamos his .. lâncta democrática.' assim como com ~ Tem a -palavra '0 nobre Senador 
tas pâginas, que 'são poucas êstes 1'2- t6ri·co, da situação. E' claro Que o e.:a nã'à se harmo.nisa a luta. jdeoJó- Vâ"concelos Tónes. (Pausa) 
clacín\os, qu'" sl\' ,u'\n',~, 'que n"od" nOSSo pTo;>ósito era o de. -·fixar.· deter .. ~gica. em estado',de espírito pass!onal. N- á '" 

Ci ...... '"' ..... 1" h d . t - . d· d át" é "t ao es~ pre.senvu. "'tê-m de originais, ma.s que repreSEm- minada Ul a e O1'l€n .açao e. ao ~mes- .A. ar em. emocr. lca re!;pel osa 
tam apenas e tão-~ômente a"" con~a- "IllO teIl?'"P~, u~opícíal:' determinada fron~ da. perwnanda~e. de . homem e de se'JS 
tenaç~o, e digarr.los. a artiCU~(I doe teir.n. lumtatlVa.: E:sta foi 3;. przocUJ?2.- di.reltOg esenClalS,. conS~trados na 
-certas apíniões jurid-iQ.as assentadas ~ão com Que 'fl,h~ e cre ... () ter sido Consti~ulção e em. text.os de declu
nos trata.distas ele toda.~ o.s pa!s~ a. esta ~9 razão ou o sentlI?entos daque~ rCições ·.in~l'l1-acionai15, a. que oBra· 
respeito de situaçõOs hlstórica,s como les lIderes quer c·Omo dIsse gene:r~a .. si! está,v1nculado. . 
esta que estamos. atravessamlo, pOsi- tnel'l:te o rn~u ven~(). colega e am1~, 'B'-':'legitimo "defender e preservar' C 
çóes doutrinârias que evidentemente se Senador -Joao Ag:l:'lpmo. se lUani!e._~ -regime, 'a. serviço do-qual. operam as 
sentiam no me:u trab.aJh.o, adaptatl1as taxam favoràvelmt;nte a essa onen .. FOrças Armadas, segund>J' 'incisivos 
à.s condições de fato que prevalecem ta~o""'A S ~"-~d t pr{)nunciamen~ de seus Chefes. Im-
no país .&.11;: ..-vrma. r. ~1"1;:.:>· en e, que sem . di I é A d 

. mais comentárioOs, deixo 'êstes tatos prescm ve ,po1S, que ·8 gran eza 
O Sr. AJOysto de Caroo.lhO Per- d-ocum-êl1tadamente ·fnscrltos noa nOS~ das fins €ntUlciadOS para' justificar o 

rnite V, E;X.1l- o aparte? sos Anais. movimento vltoxJoso não se amesqui .. 
O SR. AroN$O ARINOS Cp'~l Muito obri~i"do a V. ~~. 5.M~i:ta nhe no tErrorismo· e ne. violação de 

muito prazer. -~. bem! Muito bem).. garantias básicll§ ~çlo latem·a, demo-
........ '-_.' --~- ~ ,"'-- "'f'''-'' .. 

Tem a pal~vra o nobre Senador .. 
Eurico Eezende. 

O SR, EURICO REZENDE! 

-:- Dee1ino da. palavra, 
dente. 

O SR, PRESIDENTE, 

E.r. presr 

-:A .l?residência. tem uma comuni ... 
cação, a fazer. ao Plenárío. 

ComUllico ao Senado que, no exe-I'"" 
cico de minhas atribuições como Pre
s1dente do C.f:)ngrresso Nacional. de 
acOrdo com o" disposto na Lei nO 
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4.321, de 7 do corrente. balxei. em 
data de ontem, edital de canvocaçãlJ 
ue.s duas -Ca~as pacr.a, em sessã.o con
junta, a realizar-.5e no dia 11 dêste 
mês. às 1'6 hor,a:3, no Plenã.rlo, da Câ
mara, dos D::!putados, prOCederem, nU'l 

tênnos da 1:~erió.a lei e do Art. F', 
n" V, do Regimento comum, à' elei
Ção do Pr.esidente e do Vice-Presi
dente da República que deverão com
p1etar o -qlJ.ill.qüê'nlo ilID~'l.ado -em "31 
de· janeiro de 19<51, de acôrdo com o 
Art. 79. § 29~ da CCllStitu!-çãa. 

Fieam portanto, os Srs Senadores 
cOll'VQcados para a reuniân co:11jun!..a 
tla'3 Casas _do Congrésso Nacional a 
T-ealiw,r-se no plenáI~Q da Câmara 
Federa.l, no dia 11 dês te mês, às 16 
horas, quando serão eleitos o Presi
-dente e o Vice-Presidente da Repú.
blica. 

O fi. l Q Secretário vai prcéeder à.J 
lelt"w'a -d:e projeto de Lei. 

E' lido e apoirulo o seguínte 

Projeto de Lei do Senado 
N' 17, de 1964 

o produto. A redação que ora propO'" 
mos. definindo comp~tência, benefi
ciará, principalmente, O consumidor 
de gênero.s alimentícios de prlmeira 
necessidade. que, atualmente, está 
sendo sacrificado Com a dupla inCl
dência do impôs to de \'enda.g e eon
s:gn:!ções. 

A perdurar essa situação, teremos 8. 
diminutc;ão ~ o 'desestimulo da trrQ-oo 
duçào de gênero.3 alimenticios, quanr 
do há a premente necessidade de au .. 
mentt-ls. ' 

Sala. àas SeGSõe.s. em H-964. 
Senador Attil.o Fontana.. 

LEGISLAÇÁO C[TADA 

LEI N' 299, DE 23.12.19601 

Altera o DecretO~lei n9 915, tie 
1 de d.ezembro de 193a, r.etificado 
pelo Decretotei n~ 1.001 de 2(} de 
jane~1'O de 1939, que d.isp-ãe sôbre 
o impõsto de rendas e cOfLf.gna~ 
ções, defme a competência do! 
Esta{l,os para sua cobrança ~ ar .. 
recada.ção e dá outras proVIdên
cias. 

~ ......... ~ ....... _ ................. . 
Art. 19 ............... -- .. " ..... 

Fôrças Armadas, aptmmOS, neste 
memento, para que: 

essas mesmas Fôrças ArUladas 
e o C-ongresso NaCional t;-xpur~ 
guem () ambiente público e admi
nistrativo dos falsos p-rotetores 
do povo e líderes d,'l, corf'.lpçã<J; 
sejam realizadas o qUoJ.tlOt an~ 
tes as eleições esco~hendo :t.SSim o 
Congresso, livre, democrática e 
hone~ta.tt.ente, um -dos líderes da 
libertação Nacic!lal, o ínt~gro 
General Hamberro de ';'~-encar 
'Castelo Bran~o, qUe presiilente 
ccnstitue anal até jRl1 eiro -de 19i36. 
ma.nterá, e.s~am.cs certos, a,!).solu
"-t.am~nt.e ce.rtcs. 05 primípi:).s hu~ 
manas e ciemocrátioos t.ão árdua
mente conquistados, opondo.u 
frcn~al e de-ci~amfnte a tod05 que 
tentarem, pelo pa<ler qUe lhes 
foi 'Conferic!o por n~ bras!.ler.:.:g. 
destruir a Carta ~-4.agana. 

o 51>. PRESIDENTE! 

o requerimento /;erá pub'icado • 
incluid'J em Ordem do DID. Pa.s ... 
sa.-se à 

Ordem do Dia. 

OOUPARECZM UAIS OS SENHO-
RES SENADOItES: 

José Guionlard 
Vivaldo LiJna 
Set>astião Archer 
Joaquim parente 
D,)t.-Buit !tOsado 
Barros Ca-l"Valho 
Vasconcelos Torres 
Gilberto- Marinho 
Milton Campos 
Nogueira da Gama. 
Antônio Carlos 
Atílio FOntana (12). 

Vota.çãO'. em tfi;rTU) único, do 

Dâ nova redação ao art. 1(,). 
§ 19 da Lei 11.0 4 .. 29a, ,de 23~12-S3, 
definmdo 3 cOmpetência dOs Es 
tados para cobrança e a.rreM.d.a 
ção do impósto de vendas e con 
szgnações. 

(1)0 SR. ATíLIO FONTANA! 

O CongressO Nacional decreta: 

§ 19 Considera-se lugar da" opera
çà<l aquéle onde se en~onkar i1 mer~ 
cadc-ria na o,ca.:,ião da venda ou con .. 
s..in~, Quando o objeto 1.0 COl)· 

. 1,;l'.ato fõr produto agrícola, 'pecuário 

a c,rdem seja defit~vamente as.. 
segurada e a-s ele~ções de ou~ubro 
de 1965-, 1ivrêm~nt.e, resJ,iza:las, 
com a part Clpação de todos {lS 

,dêmOCratas que realmente uêze
jam da.r ao povo bras..:eltO t7a.ba.., 
lho tr.anquüo e re:;:ompensactol' > fi" 
Justiça Scmal, as ve.rdadeU'-!Js e 
autBnticas Reformas, Ine :lOS da..
rão o respeito, disc~p.l.Ula. e a 
emanclpraç.i.o e.conô.:nica. d.Q Bra
sil, pOSSib l~ta.ndo a~slm leg'.lr aVS 
nossos fllllOS um B! :;..511 SOBE
RANO. FORTE E "ELlZ. 

Rei.teramos, pois, o nos,so apêlD, 
a vós milItares para cGnt,nüdroes 
unii..lCS, vlg~ia.nte5 e prc.:'ltos para 
a a-ção, se fór ,n-i!cessár o; 

Projeto rJ,e Lei da Câmar"" nQ H 

170, de 19-52 ln(l 3.24.6-B, de 1961. 
na Casa de ori~'em), que isenta 
dos impostos de lmportaçáo e de 
COnsumo. bem. C'J71l{) da taxa de 
deSpacho aduanl:iro, Os veícu los 
especiais destinados a uso exclu
siVo de pa.'tll.plégit~os ou. de pessoc,.{J 
porta~ d.e defeitos jiszcos que 
as incapacitem 1~ra a utilização 
dOs f1J.j)rlritos CJmllnB, temto PA
RECERES I - Sõbre o Projeto 
11I.':)s 347, 348, 81~" 812 e 813, de 
1963) - de. Comissifu ele Econo .. 
mia, fa.vorável, CI)m a alteraç,io 
fie redaçãtJ que sugere .. _ âw CO .. 
miSSão de Finanças, favorável. _ 
Il - Sôbre a emenda de Plenário 
-- da Comissão de Constituição e 
Jú>tiça, pela constitucioruJ,lidade: 
- da Comissão de Economia, ja .. 
voráVel à primeira, parte e afere ... 
cendo subemenda à segunda P(.1'
te; - na CCmtss,:ío d.e Finanças, 
ca7!trário â- emen!la e à subemen .. 
da. 

Art, 19 Fi-Ca assim. redigiria o § 19 
-do artigo 111 da Lei n'? 4.299, de 2J 
de dezembro .de 1003: 

"§ 111 Considera-se lugar da 
operação aquêle onde se encon~ 
traI" a a mercadoria por oca:são 
da venga ou c!lIlSign:tção. Quan
do o objeto do contrato tratar de 
.gêneros alimentícios oriundas da 
pecuária, da agricultura e ,da pes'" 
ca, ainda que beneficiados, ma
nipul.ados ou industrializados. e· 
de :produtos agricolas I>OOuários ou 
extratiVQS, sô'bre a. operação de 
venda ou consIgnaç!í.o conclu:da 

.fora -do, Estado e antecedida de 
transferên.cia para formação de 
eS~';It1e em estabelecimento dü 
mesma PcsPoa jurídica. ou física, 
o .impôsto .t;erA devido ao Estado 
em qu-e foi produz;..ua a. 'co1::a ven
<tida ou ccnsigna-da". 

Art. 2.9 Revogar.n-se as dispo-siçÕe.s 
em contrário. 

Justificação 

A Lei nl! !L 299-63 Cnou grande con
fusão ,,à autoridades fazelldárias .do:, 
,diversos Estanoo. sua redação peca 
;P~8: ta.I:ta. ,de 'pr-ecisão ao falar~ ge
ne:rlcamente, em: '1>roduto agl'icola,' 

pecuá,orio -ou ,extrativo", pro'piciandQ 
a cada. Estado edota-r a _defili.-çã.o que 
melhor 'lhe aprouver. . 

.Reuniões têm .hal'ido enbre .secre
tários de Fazenda sem qUe se chegue 
s. qualquer s.ol:uçã'o ha:rm~nica. O ci
tado diploma.· não obstante .sellE lou-: 
-váv,els propósltlJs te\'e o demérit.o Oe 
criar o desentendimento entre as uni
dades da 'Federação, 

Há divergência de interpretação en
tre OS Estados produtor.as e Estados 
consumidores. Uns e outros taxam (J 

mesmo .produto~ A nOsSa :pessoa ju
rídica paga o mesmo imPÔ3to -dua.s 
vezes. pois o Fi06CO de cada Estado 
julga .. se com o rlireito de cobrá-lo. 

OU extratJ.vo, sõore a cpera.çiio d-e 
venda oU e[)p.siznação para fora do 
Estado inCldirá -a. trIbutaç.á-o do EI3-
tado em que foi produzida .a. COISa. 
;rendida ou ccn.stgna'Õ.a, 

o SR. PRES19ENTE: 

o Pmjeto vaI às COmissões com.
petentes. 

Tem a palavra. o nobr-e Seaador 
padre calazans. 

() SR. PADaE CALAZANS: 

(Sem revisão ào orador) Sr. 

a VÓS SrS. COTI;rwistas 1",0 
sentido de nâtl vac...lard~s um .só 
momento e n~o vos dC!.xardf." 
impress;onar pelCs que a..nda na-o 
se despiram da v,udade pessoa.l 
e das ambIções e que por .ce!'to 
tentarão recuperar o terreno per-.( A ~iscussão foi encl!l'aàa em sessão 
dido. diV.ld..ll.i;..D -o CO ..... lresso, im- ante!':or. 
pon.,!i;) Qll~CS ~;:mes L(.le l!~S .le- 9 parecer ds. C'l!lliss'lo de ECono
vara-O. à- ~erora.em ,e" -ao j~~OS A ll1la propõe qu,e no "final do Artigo 
ccnsOlidaç~O US. 1'J.t?_ .... <l ~~ ... a~'Çada. lQ. do projeto, sejant Eubst:tuídas as 
depende .a6 0 .ra de '0:' a ... r;iV~s dOlpa.avrM~ que os 11l:-;apR.cit,~m para 
VOSSo voto Lu{~ e .. arw.v, n:J. nQ~ utiliz~ão dos modelos 'comuns" _ nl: honrado do General Ca.stelo la.3 ~e~~.lÍntes: "os .quais f1qmm..{ l~_ 
E.anco. posslbrLtad.os de utiliza.r Os m<Jode1os 

Essa. atitUde dEf:niIá bem -Q cDmuns"' ... 
verda.ueil'O S:entimEnI.Q de nn.ClQ.. A maténa comubs·;anciada ne.s.3'a 
na.idatle d~ vós, represent.mte.s sl.lgestâo consta do pare'C€r. mas a. 

,Pl'fS1dente. ncbres senad.ores, os ofi. 
cia:.s das três annaa das nosas Fór
eM Armadas, reunidos na R. Q de 
jane~ro, la.nçaram à Nação em :na.
n.f=súO diIlg.r;.o aO COD.gt~sso Nacio
nal. Cc.:mo, SEm dúvida, ta.l do~ 
cumento fará parte das peças dD 
n10mento ristÓl'lCD ([Jf! ,a.travessamos, 
jtLSto ·e que seja tra.r..scrito nos Anais 
desta Casa, SI. Presid-e.nte, a fô'.ha. que L<.mho 

em ma.o está cobena rie assin.aturas. 

~om'%s!o de Econgmia segundo verí
.1CO, n!'to apresentou emenda. nesse 
sentido. Assim, trata~se de simples 
S1!ge.st&D, 'que a comuôSão de Reda
çR?, ao elaborar a red~ çã.o final, exa .. 
ml.O.:u"á convenientemellte. 

Assim, uso da. pa.lavra, neste mo-. Semelhantes a esta fi lha.res de ou. 
mento, Sr. Pr.fSld&:!nte, nobres Se-' t.r~ já fmrun entregues ~ Cà.mara. 
na-dores, Pflr.a ler o manifesto já pu· dos Deputados e e.:;tão correado os 
blicAC10 nos joran..s do Brasil.. (Lê> Estados, coIhendo assinaturas .. 

As Fôrç.as Arma-das 

Ao COngresso .Na.c:ioD.aJ. 
Como se trata .de documento. real_ 

mente, impOrL1l.nte p.a,ra o momento 
histórico q'le at:;ravéssam-os, fIZ Sua 

A votaç}o do Projeto será. fe!ta em 
esc.rutinio s-emret-O, sem prej uízo da. 
emenda. .de Plenárlo e da subemenda. 
da ComiSsão de Economia. 

Nós brasileiros de ·tódas as elas. JeitW'a para que conste dos Anais 
ses, das ,cidades e do ca.mpo, de' de.sta. casa. A Pl'e:sidência suspenderá a sessão 
todos os quadrantes da Pátrla. por deI!: m:nutos a fim de que sejam 
,qUe desde agõsto de 1951' vimos. Era o que tinha a dizer. (Muito' preparados os disposit;JyOS para avo .. 
assistllldo, trJ.Stes -e hum.ilbado.s, a bem). taçãoo e:-étricR . 
implantação. pelos ffio.scovitas, O SR. PltESIDENTE: 
soO a prote~o e estimulo do go. 

Está Su.sPensll a sessão por dez mI .. 
nutos. 

J;'.érno deposto, do regime, da: (Não ltá mais orarJOres inscritos) 
opl'&,Sao, da .s:tttv.ersão da. ordem O Senhor l!! secretá.rio v 1 pro-ceder (A sessão é BUSpf'nsa -às 15 hQ.o 
-e de.st.rui.ção da hierarquia e da à leitura de ,i.'e'Q.IJ~I.·imento que se acha rlolS e 35 minutos e reaberta às 15 
.autoridad-e; sóbre a mesa. hora e 55 mmutoS). 

que SRimos às rua.s a:nl:dos aos E' Jtdo e G.potado O seguinte: O SR. PRESIDENTI:: 
demoeratas -1I.?-1;oênticos; aos patrlo-I. Está ;reaberta a Sessãod. 
tas CIV""" nnl,tar·es, nas :na;rollas Requerimento n9 67, de 1964 Va,-se proceder à vo;ação do pro-
g.o~lOsa", com Deus pela Liber-I A •• jeto, elll escrutínio secreto, sem pre ... 
daCie; _ Nos te!ffios dos artIgos 171. nll l, JuiZO da emenda e da. c:ube. d 

,; ,_ .. , ,,'O.. . e' 212, alinea z-l, do .Regimento In- .. men 6. 
que 't1~1.dc.:5 a.s glo •. osa.s Fd.ç.a.s zern.o, :ret:}ue1ro rnCiu:são em Or:;,~m O SR. EURICO RE2:ENDE: ., 

O pre&ente prDjeto Dão ·;t."lsa a. in
troduzir qualquer modi[.icaçáG .na lei 
Vigente senão no ponto em que esn· 
se a.presenta -oJ.nCJll'a. e dúbta,· 

ArmaJ.a.s. nos ~o~a~.z.ern'Os a m9I- -do Dia do PrD~!:::Jo toe Lei 11& Câmara . 
l'er.,pela.s "InstnUIÇl)eS i>.e.mocratL :i)9 87. de l'9fH: q!re dá nova red;ção Senhor Pr.esidenbe, pe~ _I. pala.vra, 
ca.::.., P"...la dei~a do Congresro ao n" 2. da letra "'b" do' artigo 102, "para _ eIlcaI?lllhar &. vOI,açao. / 
NaeJ.frp.a!. da ,?rdem. 1Jberdade e do Estatuto dos Mt.itare.s (Dee,eto-ld O SR. PRESIDENTE: ,-i 
DlT,~lt&S l"l.LIlo.a.mentais do hO~:n1! 9.'8Sa, .de '2 de setembro tle .1946) e\ ., . 
m-em; dá. outras providências -cujo P!'azo ~m a palaw4 O 110Jre- Senador.-. No.s.so 1Xf~sito .é &penas o de es

~-eeer 'o ,que -estã .obscuro·.e diSSipàr 
,as dútidas que estão S1IT!~'-indO. 

A .bbtI'lbu!.aj;ão, álém/le yetiada pe-. 
l. la 'Oonstitulção, onera. GObre~aneira' 

. . .~~-'. 'Eurico Rezende. 'gue desd'e 19 de abTll vibra.n. na. CGm:tO"ao ã-e Seg'urança N:aclOna) '. J 

tes, agI'adeoemru a DeuS a· vLtó- já- se acha esgotado. . O SR. EURICO REZENDE: ,-, [' 
ria. da De::n-ocracia, fi, reconquista sala das sessões, em 9 ~e a.b~i1 de (para encaminhar lJ votação _ sem 
da l.tegaLdade pela.s valorosas 1004. - Jefejrson de Agutar. revlsão do orador) -- Senha!:" pre~ 
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4.enf.~, Senh<l!'CS Senadores, pedi fl, !peln- Et~a aprovação. A Comj~são de I O SR. pnESIDESTE: I prejuízo das dem:üs sanções Ie-
p~l2.~!~a. ~rim2:r~r:tente~ lJorqu~~ ~,,~~'a_ \~,n?-..,nçzs manf:e~toH-.se /a.~oráV~l aO T€nl ao palr..lT!l par'a er.c:lminhar a gn,is aplicáveis". 
:rmt:l..."ao 00 ProJe1.Ú, n~-.':i COIUl fiO ... .;., ,e !p.OJ"t~. _Em v~lt~~e. da .n(;.~ênq,la da votaeão o ~il'. Selw.dor Jefferson de A r,cciúção do arti<'o'o 19 d.e,-~e 
I!f:ln l'fS1ü.::.a<!0. germl c?rta. .c;::nuple){l- .?r(p(lSl~al! sub~:dla.1"la, ~ PrOjeto volta A~'uiàr. t d 
cwde. d f~cult':""Ddo, tJ.~-,m, no af01'.IJ..la COml);Sao de Ec·:morn~a e e.;;ta, en~ to K.' a. fOra, a, oPQrtun\'.men\.e, 11~1. 
uilho . dl1 \'o~y(ão, u:-na cOalj):,ecnnão tão .. dá parecer faN!"f.n-:1 ma,~ 9pre- O Si!. JF.FF'ERSON ])E AGUIAR: -"üro :rude fmal, de:}!'!.::! ql1e OS 

t ' 1 ~i ~ t broa 1 d o "d::fe:t,os fi':;iC{lS.:'. nã.o "il~cüpa .. 
e}~:a a. ua, ma e. a. j"ell ~ uma su enu'.. ql e .spoe (Para, encaminhar a.. votaçã.o _ Cl"{,,;nl para utjl:z~\.I;;ao 001;' vei ... 

O p::oQjeto díspõ[! s5bl.'e o .sell"uinte: I,egulllte: Senl fev:sãQ do oradOl') - Sr. pre.! C\VJ.~ c..'.muns, Inas impossilJIl ... 
. :0> ~ side.nte. fui R~latol', na. Comissão c!e t.:J.m 03 mcapacitados ':!'f! utiLza ... 

O CGngre$EO NaCI0,;-.al aecrel.,a: "In~lua-~e no are. 2.° o seguin~'e; F nanç:.v>, proferindo p:11'ecel' com ;t:m Os :veicUlas comuns. por sua, 
A~'t. 1'< E' concerUda. isenção I Parágrafo Úl:l'co. APuraàa. fl'au~ a\1oção da. ~'-1bemenda à Emen~a n9 unprOpnedade, unte as c.orreçõefJ 

603' in1p%tos d-i': imp'Jrta~ão e de de na imrmrtação <lU na venda 2,. ~e auto,na do Senadol' Jose E!.- 0:, qu.e .. d~yenf atender. em vLst~ 
e:.:nSunlO, bem como da taxa de I dos vefeulos 1n~pOl'ta.rl05 cem a m~1'lO. Oa a.eflclencla tísica eSpf:CiflCa 
à'õ5pac!lo a<iuaneiro, para. os vei- isenção ou~O!'gada nesta Jei, o in· A Comissã(l da Economia deu pare- d~ cada. L

um. dêles. Dérnal,,> dj;~ 
Ctilo,'s que, pzla:o suas carac:terís- frator pagará 0.5 impostos de im~ cer favorável à Emendo numero 1,; ~Ji,-. Q texlO se rf:fere a "paraplé .. 
t1r;9$ e adeo.ptaçõeõ especiais, se pOrtnção e de C(!ll.'SUlno, be:h1 corno . nêtt~ téflno::,~ W~J: - j ? ~J. o.q~ u,:! 11;';->';"'s P'~.C'-.",,4,Wl.,!l. 
~ç;:;t:n?-rem a lEO excy~.iYO de pa· ?" taxa de de"pnchc aduaneiro, em A emenda número 1 me-r€ce J Ci.~, ,d ... fe.tos fl13:COS"-, devi;-ndo 
j'eplég:c'Üs'cu de pes~-ca.s. p:Jrtadç- dóbl-", .sem ,'"\rejuizo das demais . .p.':l!car:Jo, reJ?0.rtur-se ao::, que fi~ 
l'US de d;;feitos fí~ic':'6 q',le as in. sanções legai; apl:cáye:S". ap.Gv6.Y,'O no qUe ;;e l"cI'c"c <l,. ~,.:ll.>lUlPOeSlb~lItados:e utib.-;!u' 
cap.ac!f-f:m para utmz~.ç{jo d.:::s mo~ alteração do parágrafo único d,?" Cb~"':~-,'~,o"~·.· :.--:lU~Lj. ,0 ,texC'J ~~ 
d 'o c n anigo 19; po! "'8,.<;.0 que, como t' _H"; flCana. os ql'rl'o.:: "iq"e~ 

e~ 5 c m~\ s, A sUbemenda não contraria a óbvio, não seria líclto admltir- lmpos31b.J1f,at:.os ae u'\:: .... , ou. 

Parágrafo único. A isenção setá.ll~m~,~da'F q~e pe.rnw.nece ,com'tódas 8~ se a fixação de prazo para ob:- d"?los. .t:.. t)., n~u-
p~l.::. prazo de 5 (c:nco) anos, a car .. stert..<;.t caSo .Apenas estabelec... tençf:.o do favúr fiscal, no caso • 
cJutal' df',sta datn., e n:'<J abramre Isançoe~ rl'go~'osas para 3. p~-rte vende· d~ paraplég:cos e porta,d.'Jres de Por comeguint<> 1 •. , 

o rn.aterial com simila,r. naci-::mà"í.. dora que ~.speeul!n· com o. benefíc;o incapnódade física grave, cuja' EU1Cnda Jn,se E·' ~'-i~'l au~tun~.o~se. • 
, legal, mChl.S1Ve, ne~te ca.":iO, as pro· ocorrência não t.em prazo, nem; c' J texto c pra-;o~ d. 0, pura elumnar 

Art. 2'? A vend.a dos. veículos !prias sant.ss Casa,:; de :r..1isericórdia. pl'evisibilidude possível. Nas hi .. 1 SUbeltJf:Lda api'eGenteuoclllC.o, ano3 .... a. 
lm!!on,ados !l~ e-;:.nfornUdade. do Vale dizer que, em C'or..sequência, a póteses previstas no projeto, \",~u P~'C':Ji.l5~k '-~!l a tttende ao 
fl,j:tlgO ant-€r~('Ir s .. ~râ_ p€nnit1d~, :subêmenda reforça () espfrito, refQr!;3.. quand-o houver nec&"'5Sdadl'..! de Ção para aq~ê)~" Hl ... nll..u Unia ,sàll_ 
pt>ll) .. competente esvaça~ {LdUan~H~ jl'\ pr(tpósito que in~p'rou a emenda, do k1lpo!'t.açáo de veículos elSpecla- texto l' da isen~;~ Qlle'l a SOmb1'a do 
::'!'l, somente à pê.!".soa. nas mes~ Isenador José Ermir:o. lizad0s, e12. ~d~rá S€r efetuada., o· fisc~ fzd€1al "Ven 1am a fl'{lUda.r. 
1U.li5 c-ondi<,ões de deficiência fís:~ " .• , pur quem seja portador da m· I 
(".z.:, apur.adrâi mediante im'p:ção EIS, porem, .que a m .. atcrfS. sob,l'.e ~ o c~pacida.dc. em qualquer tempo,' A . .ss..:~ aprovada a emend." n ' 
P/X jnJ1ta rnédlca, Qfic:al. exame draconiano da douta ~rnLEsao pelrv cconéncia da inc<1]JucidsC:e i melrc" pârte, excluindou.se "(, ~ ~:':" 

Ide Finanças e ela, entãO, enl;endr;mcto Cu pelo n.gravame!lto do estado, (; a~ro\'~,df, a suberllenda .,) te t,r ~? 
'R, flt!a mente, o di.:;pO~iti\'o ?e ro~ como um dO.'> argumentos. ser convz,· do Qoente (rll't"go 19), [proJ~to ficatá perfeit;~el"l[,<> x c:w .... o 

tJna, -'"que dlZ ra:.p-clfo ~ l'€v~Jgaçao d'J's Iniente nfir. aceitar-se nenhl1:tna sUe- . . . ql1aco aos fins da .. ' . Y e· 
r.i.-v,r C;õCs em contrã.rJo. ração, porque eSta det.ermlnaria a O arÍlJ;O 2". cogita doutra .hl~ exame. j;Uu;!;.} b ,ProPt):,lçao ora "'m 

d pót.ese: venda CÍl.1 Vtf.culo lU1-' em). 
O P.ojeto recebeu, 'de logo, em Ple. volt~ do projeto à .. Casa e o~'i~em, port.o.do, porque venha a S,er des· \ OS" 

!!/'!ic. um~j emenda do ilustre senll- ,re..:::Of\'Cu dar -pa..ecer contra.r o à ! necess~no RQ doente, por r€- R. A.NrONIO JUC,Í: 
c",· .:ro·,é· El'mírio cujo texto é o .te~ \~ubemenda. . cupewç5.o parcial ou CllIa total. Peço a Pf1]avra Se'Ih . 

. uu n;-e: . j ~r. pre':idente. acho qlle não neve.. N"essa hipótese, pel:mite-se a. • 4 OI Fr~_-;idente. 
"A. i.sen"âo de Qr'" t,· ... ~g, es.a, mOs. ao elaborar 05 no.:sn,q pareceres, aJienaçúo do veícULO a eutro I O SR. PRESIDENTE: 

lei "não 2.'b~·ange o n~;te!~i;l oo~ i;:'<lh8t' o re}Ór;!o 'nem a folhinha. O:s <loente (sômcnte ti pessoa nas 
s!rrliIGr naciollal'l. . nGSE?'S desjg~llOS, {le dev~l? dirigIr ~Q. mexw"s t..::mdic6es ('.e ettél:]1w/,a Tem a palavra 'O nobre Sen.a/!, ... 

sent.ldo de fazer propo:lçoes &COrrel.. Hsu:a, apuruab-s mCuzunl6 ms- Ant6~_o Jucá, V~ 
}:1(;:t-::mto, a- emen:!.a do i!ust.re re .. tas e, principalmente, de ~tab~lecer. peçao POr 1untu médtca oftCU.a, i o SR. Al<rTOu.'iIO JUCA: pr;::''')~Z1tant-c perns..mb1.1~n.no tnantém. a dentro delas uma f8lxa de sf'gurançl1 (tz o projeto) . 

c-r.oo:çào de a. opera;;;ão" importadora para o interêfSse púbUco e para o in... preoct,~pou-sé .0 ilustre autor-, sp~pam . encaminhar a t'Ot(b>(7~ 
l;.f~n ~~ingj!' tnat.c:.:ial com .similar na .. terê.::s~ particulRr. do pl'úJeto, elog1àvelment.e, com I -"~'. rGVlSao dO oradcr) _"{ Stnh ..... 
ci-::;,')8.. rr:':Ui supr~me Q prazo de vali· " , ........ vs.sibilidad.e de fraude à som- ,~re: ldEnt€·. fa.laram 'o' b"e ê'" p,or 
d ' ,0.' , • t' , l d' Se o projeto volta à Cámara, .... bv.(l.· o ~-J Jel d -. ~I... 'O-

:Hle "a l.<;em;,.o, 1;,; o e. o prO.l':: o IZ. \..r3- do beneficio J'usto em fa,vor I _ 0, a mais alta reJ"v'-"--,'co "oc,'''J ,,, á d t mente com imperfeições, omissões (·u U d '"' ~ , " " ". QUê a. l:ençao.se op::!raT uran e d t dos paraplégic.os oü incapa,Clta~ DI-'> >cuta.res- d. a Le:. mas ":q' ,'ec"·r o " • , ') t ti demasias, é dever a ou ,ra Casa. - e :1- S d ." ~,m Cltl:::O tinos e l') 1 m re autor fI. emen- doo ti.31ce.:mente, maS tOlhl:;~:a a ~ e cçnsUltar os doutJr~ d' M' 'd'-
O:,!· .').JJ)r!me Qualquer p~·azl). Vale dl.- para. leso a- Constituição e-stabelece 3, ou.t.orga. ca!'o fõ.ssem admItidas ema. . '-' a .. e 1.-
" b o','c' ass áte fi.ooura da l'evlsão - manifestar a sua t d ~ ... !'". () ?n,-~ 10 p . a a t·er car f flS alt.eraçÕ€;s- p-yevls as na-.re a~! ' . t _ 

}!e."l."nanente. !nculdnde corretíva. ção ào art. 2.9 do projeto, data I ~ãC;: p10Je ~ nao fOi em/lado à co.mis-
S. I!,X3-. justifica muito bem, porqut' !,sslm, 8r: Pres!dente, com esta? 1i~ vênia, Rea1m.ente, restringiu~se ';nEnte ~aUd.e, dai .pOr ql!e, técnjca .. 

nós nuo pcdemos adm Cir que Fe POs"lge1r-ss consldel'.o.çoes, quero man1~e.s. a importaçáo dos veículos es- veí' .,~, e ?ma ~ lástima. Fala ,só em 
a, atl'avés de lei, impedir o impacto !a.r o meu pronunci!\men~o fafj'oravel pec;.a.is a qut': alude o projeto aos } c~'~~.' e as vezes, o de qUe um mo-
dê.n~s males, deSS3S enfE'rmid~des, de 11. ~?1enda do ,ilu.strc senaUOl' José ~- :~f~~aiba~as e.oá;cl~v~~:~I~ól'df: j ~:~:::~l~~~~ g:~a~l~~C~efc~:S~;fI~'t~: . 
~t'Jdo que ao !sençã_o deve ,.<:er pemr:l- .ml?}O e t~mbem à Sl.l.brdm~ndU-, dad a~,~ levaríam os lne.' .. l\03.c.tad.os a <le- . u,m a,parenlo ortoPédif'_o ~u',t" ola'.o 
n~ntf', enquanto nao tivel'mos o ma- t.olla. e _ d~ rcr.pol1sab;l. sae da. oU,a ,.- s rn 1 ~ - ........... -= 
terial ;s.mllar nacional., C{Jml~al! de. ECDnOmIa! pa:a que!l pe.nderem de terc.eiros para o'i J._. ~J e~, que, infelIzmente, nã.o é fa~ 

propOSlçao fique bem ~nsplrada, con~ benefício que dever a ser urgen_I .... ~ica.dO no Bras'l, sem Similar na. 
'tste o primeiro cbjet'vo 'da 'e!l1eu- ciliando o tnterê~c dos enfêrmos, eh1 te e sem qualquer fQwtalin"!l0'" clOnal e que poderia ser iln.p:lrt~d 

d~t José Et'lrJÍr!o, !n9S est.a lnc:de cujo benefício foi !e1ta ,CCIln o inte~ porque a própr~n. do~nça. ?U ln-! ne,sSas condições, ., o 
t-~,ml:;,~rn sóbre o Art. 2.Q, obedecendc- rês,<;e do etário público, para. que '1\ capacidade justlflca.l'la a ln:~C~~ E'nb a. ·te·· . 
lh~ a .segl1inte redação substltnt.lva: União só abra mão dos seus dire~oo.s . wção, plenaml1nt.e. O prlv!leglo pro'pcs~r_o e ... Ja de acê!I'do com a. 

fiscais quando e,s.<;,a isenç&o vá real. em favor dos hospitais. ~. San" do .~~a 'c. mormente ?om a emenda 
"A' import.ação dos veiculo.: .sã- tas Casa.", poderia pooslbllüar a no ~e Qenadnr Jose Ernúrio. que 

'mente pOderá .ser feita pOr estaR mente ser exercitada em fEn'Or, das impos.çã.9 de novos ônus ao~ pa .. cyita- t? abuso cOU:lercial, através de 
,b::'!lecimento5 hOsp~tRlares de re~ partes' benertciár

1
1s. raplégicõS ou na impossibil:-dade I f.!1'~las que, por. certo~ irão? apeJia.s, 

CO:::1hecida idoneidade, preferente- Assim. Sr. Presidente, discordo -do de imDort~ão. porque êsses no .. exp ~rar Os mutIla.dos, qUero tteixar 
m2nte pelRS Santas CaEas de M:. pronunciamentc, da com'fsão de Fi- socôn{ios não pudessem t:.upor ... J c9n~.gn&do, que, do ponto de vista. 
~eric6rdias, e a <sua. venda. será nanças e voto favoràvelmente no pro~ tal' OS encargos ou dí)les, não 1 tCl1'c:), deIxa .muitL<:s!mo a d'fSejar 
·efet-uada sempre à:5 me.."nna.s pes- jeto, respeitadas a emenda e a. sube.. p:Ud'essem se enc.arregar, por vá~ . ~a., \'~z Que n~o fo! consuJtada á. 
~oa..s porh,d0Tas de deficiência fí~ menda. por_ nó~ focalizada5 .• (MUlto nas circunstânclUS, rnL.:.'5ao de Saude. (Muito bem) 
."iCR, comprovada por Junta méd:~ bem!) . I Dai por que .dei parecer fav?lável 
Ca ofic'al". Q> SR. JOS't EMiRIO: à primeir~ parte rla Emep.da numero! O ~R. PRESIDENTE:' , 

CQluo ~tá redigido o projeto, o Cf}- _. 1, determmando a exclusao, do texto \ Val-.'>e passar à vota~ão. Os 8eri2Io. 
mérc o pode Importar êú.e materiaJ,' Sr P1'e51denfe, pe~o a palavra pltla ! do projeto, do prazo de .cmc~ ano.s, res Senadores vão votar o Projeto 
:ls~o é, ~ses \·eÍc.ulo5, gozar da isenção. encanunha1' a votaçao. . nêle previsto, pa!'a que a H,ençao seJa. j sem Drejuízo das Emendas 5 b • 
~ e.s}Jecular 110 giro e nas transações Ó SR. PRESIDENTE: plena e sem Iimitaç~o de tempo, COl1;O I menna. - ~ u e. 

i Is também apresentel subemenda a 
tomere" , Tem a DülawB para encaminhar!l. Emenda -Jo::-;é Ermírio, atendendo ao Os Senhores Senadores já. podem 

A emenda José Erroir:o tem uma votação.o Sr. senador JOsé ErmíriQ, seu prnpósito de impedir fraude. ou . votar. (pausa) 
natureza acautelatória elog'ável, pOl.'$ . t" ."" ,ro"h E'irRlO'. gt,amVRosm,e para- o fisco fe~deral, nestes; V. aJ...:"" Pl'oce-der à - ( 
úbrig-a.. que a venda se verifique dire~ Q.l "'1:'.1.' er , Sa)'>:"' apuraçao. Pau .. 
tamente às pessoas portadoras do (Para encam.inhar a votação) - s\'. CE _ N0l i 
mal, cu .seja, fecha O cêroo,. discriclo", Presidente, era. meu intento discutir \ Votaram "sim" 35 Senhores Sena.. 
na a isenção de qualquer espeCulação, longamente eSsa emenda, mas o se.. "Inclua-se no artigo 29 o se-, deres: votaram "não" 2 Senhore.s Se. 
de qualquer enriquecimento íllcíto. nn.dor Eur:co Rezende já o fêz de ma.. guihte: > \ nadares; houve 3 abstenções. 

VaI, então., o J)rOjeto pa.ra a Comis- beira. muito brilhante. POrtantO, "es~ ParágrafQ uruco. Apurada, O Pl'ojebo foi aprovado. 
IIAo de Economia. :€ aprovado. Vai fi. tol1 tJ.p ~uo Df tId.o com o que S. fraude na importação ou na I 
Comissã.o de COnstituição e Justiça, & Ex'u. aca.ba d.e expor rit:.sta Ca.sa., venda doo veículOS importados A Emenda de autoria. do SenhO:tl 
esta altura já com s. emenda. José Er- (Muito bem/) com a iSenção outorgada nesta jSenador J'osé Ermirio é oonstituid'a de 
rol!'lo.· O SR, JEFFERSON DI! AGUI<\R: lei. o infrator pagará 08 im- i duas partes, Na pa-imelra, Sua Ex· 

A' Comi~'são examinou~o' sob o pen
to de \'.i..,La. técnICO e manifestou-f,e 

Sr ,Presidente. peço a palavra para 
encamipha.r fi, votação. . 

postos de importação e de con-' celêncía pl'Gpõe UiIXla. ll()va redaçãO 
sumo, bem como a taxa de des- para o artigo 19. A segunda PM1e ê 
;;)aCho a.duaneiro, em. dô~ro, sem a qt.."e objetiva. o artigo ao do ~~ 
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Vai-: e votar a primeIra parte da Estâ encerrado o prac,.sSQ de vo-I RegionaiS de OdontOlOgia e dá outrD..s 1St. Senador Jefferson de Af,uiar, .c;o.. 
$menda, que tem esta redação: tação do f'roj€'to que yai à Comi;:;sâ-o I providênc:as (em regime de urgência, licita, nos. têrmo.s d-:> art. 171, nO 1 e 

de R:::daçãO. I nos lêrmos do art. 326, na 5.c, do 212, .aIí!Ie~ Z·l, do Iteg1mento ,!nt;'r-
A lscnção de que trata esta le:. _. I Regimento Interno, em virtude do 1:10, :nc.uSao em Ordem do D.a do 

nào ab:anó'e o material conl SI- Vl?taçao• em. pnmezro tltl'nO, dO I Requet'imenlo nümero 57-64, aprova- projeto de Lei da. C.l111~al fi lP 87, t:{~ 
milar nacional", Projeto de Lez do Senado s1l1ne!'o do na sessão orài1tár:a de 6 do nês 1961, que dá nOva 1'edaçac ao n" ~, .:ia. 

l1.. comis'8.o de Constituição e Jus- 10C, d·e 1963. de. autorlcr, .d.Q Se~ em curso), dependendo de ptonun-11e-tra "b", do art, lC2,. do .h:s.atl..:() 
1i~a óHl j}'à'í~~<:r i(\vctáve1 a e~ta pat'- nhor. Senador G:tt~o. M01~~lm, IJ.. ue c.amcnto das ComiEsóes .de Le,,-:islaçá·n :lo.:; MHltares .(Decret'C:-Jel ~\! }1.(l?8 aí! 
'e da emenda e no mesm0 sentiC-o se cOnszdera de tldllda.le publIca a Sc,~ial de Saúde e de Finança.s. 2-9-1946) e da outras provldenc,as. 
,~ Asosciaçao do"s A/listas Brasllei- ' ._ 
prOllUllclou a ComlS ão de ICc0I10mla. rOs, com sede na Guanabara. ten. 2 I E.:,ta encerrada a ~ef,<;áo. 
A Comissão de F.nanç'Rs deU parecer d pa (b' 674 cOIltnár!o. 9 rece/'es 80 numE'l~os _ e D'scus.:.-iio, em turnc único, do Re- Levanta-se a s/!ssáo ãs 16 (UI-

Em votaçãO. 

Ú::i senhores Senadores podem 
.tal'. {paUsu) 

vo-

6i6, cle 19(3), d?::; Coml::soes - quer;mento n? 67 de 1964 em que o Tas e 25 minutOs. 
de Constituição e Justiça, pela. " 
constitacion8.lidade; - de Educa. 
ç-:IO e Cultura. tavorável, cem a I 
emenda qUe ofer:Xe. de número 

V::i'i>t' pl'occdn à apuração, (pau· 1.CEC: e - de Fl"JlClllça.'l, favorá· 
<a, I vel ao projeto e à emenda da 

SECRETARIA DO SENADO FEDERAL 

, ComI são de Eáucação e Cultura, Atos do Primeiro Secretário I Advlpho Frnnco, AtUo FOlIl.am e 
V ..... bra:l1 "sIm" 22 SenhOl'es Sena- I Melo Braga. 

dore..'l; vGta:aJn "não" 17 Senhor~ I Val-~e votar o projêio, em escrutí- PO"'lTARIA N.9 .\8 DE 1964 b t ~ n to . d ft lida e aprovada, sem 'illt€f:1Ç.)e~. a. 
~em:.d{lrer,. HOUve 3 a s en;oes. o secre ,sem preJj.!lzo da emen a, O P , s t'" n uso daS 0t", ela J'euu'áo '1Iter.l1, 

, . A <"{L.scus,<:ão f .01 encerrada Em 10 de l'~melro ecre a .. O, () 1< -
A ('me!~Qa rOl a.pmada. i dezembro, ~LnbUlçoes que.me contere o art. 51, IniCIandO, o Sr. Pre3)denle conc('-
Vu'·:-;.: pl:,<; ar à ~'o~a;ão ctn Segunda I Em vo fi ão o Proj·eto. .et:-8 J. do Reglm~nlo InLcrno ~ce ~e de 8 palavra ao Senhl)r Senador LO .. 

pane da Emcnda a qual r€.cebn.: llffia t ç I acordo com o dI posto na Re3 luçao Ipe~ da Costa que lê palccer sQh\e U 
subemenua na C01Uls.são de ECvllO-: Os Senhores SenadOl<!S podem va.. n,') S, de 19r13, l-e~,ol\'e de:ngn'a.! -pa .... '\ ProJ'eto de Lei do senado n," 76 de 

10 Gabinete do Prcs.dente da ComIssão mi'I, e i,em 4 sêguinte r-ed'açào: 1 tar. (Pausa) I 1963, que dá nova reda;ão a d:SP'~<:;~:-
de Transportes, Comulllcaçôe,s e ~'o.s do Códig'o de propriedade Indus .. 

"Substitua· e o Artigo 20;0 p·ela· Vai.se proceder à ::tpuração. (paU· I Obras PublICa.S, OS :oegumtell 1unc·o~ 9 
sO'gü~ll1e: ,50:> - trial I Decreto-Lei n,\! 'i', 03 d~ .. " .. 

M~: I_U'_O~2_~_ 
"A import.ação dos eiculcs '.0- Votaram "sim' 30 Senhores Sena_ Para Sccretálio ,e Feli.c 'a.no peclldo v>ta, cOm (.,o <{.lU 

m<:u.e podera stl' l'elta por e~ .. ta- àOl'e.s; "não", 4 senhor·e.s ;5enad:.res; ,',' 'concordou a Comi.ssão, 
beieCln~e!lt;::~ . h=?spitares de re.- I hOUve 3 abstençõ~, I RO~~lt.O DJ.aC9pnl(,.~, Ajudante de- Nada mais havendo qLle trf'ta r. f'tl-

cOIUleclda IdoneIdade, pref€l'ente-/ .... Almo .. arlfe, PL-I. Cerra-se a Reunião, lavrandc· eu, A;'ô-
mente pElas santas Casas de Mr: O proJe ... o fOI I1provudo. . I Para COlltínuo cy O'ReiUy de Souza, Sccretárla" \!,. 

fericõrdias, e a sua venda sera, li: o seguinte o projeto g.pro\'ado. prcsenle ata, Que. umrt vez B';r-ova" t. 
e.tetuada sempre às mesmas pes- em primeira discussão. I O.:;car LUIZ de Azevedo, Auxiliar de I erá as~:nada pelo Sell.1or Pll"' ldrn~t· 
soa, pOl'tadcra.s de deficiências fi./ Ponaria, f'L-9. __ 
S Cil, .. comprovada por junta médí- PROJETO DE LEI DO SE..""l"l. 'O . Secretar.a do Sell .. do Fedel'al, em 8 Comissão de Agricultura 
Ca oflclal. .. NQ 10a, DE 1%3 de abrll de lS64. _. DUlQ/te Mar,z, 1. ... \) 

PD.:·agrafo único. A. es.taç.âo COnSlde.r<! de u.ÚI1da::te publ1ca I Secretario, - • REUNIAO REALIZADA E:\i 8 DE:: 
adu:ul€!la hÓ liberara o ma.terial a Asoc:açao do~ Arti~tas Brasi~' PORTARIA N}l 19 DE 1964 I ABRIL DE 19tH. 
importado C.fp~HS de· Cl.1.D1pl'ldo o letras, cOm sede na u-uallabaraL. . As 16,30 horas do dl~L oito de nhfll 
dI pasto lH;ste artigo e fi1lcalizará, O congresso NaciOnal decreta: O Primeiro secretário, no uso das de miJ" novecentos e se.ssenta e QU'l .• 
ai.nda, a de~tinação dos veículos". atribuiçôes Lue lhe confere o art. 51, tro, na S:1J.a da.<; -Comlssô(!s, ::.ob a 

A e.,<:!.J. parte da Emenda. a.. Comis- Art. 1'1, :f; considerada de utUidade letra j, dO RegImento Interno e de présidencia do Sr. Senador JO>'é E!(-
~.:i.{) de Economia ctereceu uma Sube- públi-ca a Associação dos Artistas acôrdo corn o disposto na· Resolução mírio Presidente. pres~lltes OS Sr~. 
mcnda Iedigic.a nos seguinte... têr- Brasileiros com Sede na Cidade do TI.V 8, de 1963, dispensa da.,s funções senadores JÚlSé Felic:a~lo - Antoll'() 
)nOS: ' RiQ de Janeiro, Estado da· Guanabara que vinham exercendo no Oab net.e Carlbs - ,1ulio Leite e ::..opes <Ia C','.-;·

""'Inc!ua .... "'-e no al'tigo 2'.1 

parágrafo único. Apuradil. frau~ 
de na. importação ou na venda dos 
veiculos importados com a beD~ 
ção outorgada l1e. ta lei, o lnfra~ 
tQ,~ pag'urá Os inlpostos de impor
tfl.ção e de con.sumo, bem como a 
tc"xa de desp'.lcho aduaneiro, em 
dõbr;>, sem pl'ejuizo das demais 
sanções le,;ais aplicáveis". 

...... Subemenda não é .~ubstHut:va da 
.t::lnE"nda, ela é aditiva. 

A;,,~ill1 sendo, votar...se·a em primeiro 
l\.."'gar a Emenda. 

Em vot,ação, 

Os Senhores Senadores já podem 
votar. (pausa) 

Vai-se proceder à <ipuração. 

Votaram "sim" 23 Senhores Sena.
dores: votaram "nílo" 14 Senhores 

que passará a constituir õrgã-o con- do PreSIdente da. Comi.~são de saúde, ta, reúne-be a Com11::,.';ão à~ /l.gric,;~-
sultivo do GovêTno da. União em tô-- os seguintes funcionários: turno 
das as questões relacionadas cOm seus Deixam de comparec€'l', C-olTI mut!~ 
fins. Roberto Diacópulos, Ajudante de vo justificado, os SI'S, Benadofes E"J-

Almoxarife, PL-7. gên'o Barros e Dix-Huit Ro~ado·. 
Art, 29. E ta lei entrara e.ID vigor Osca.r Luiz de Azevedo, !.uxiliul' de E' dispe.nsada Q. 1e~tum dn ala !la. 

na. ~ata ~: SUa PUb1icaá~~{)' roe""'O'gadas Portaria, PL.9. . ) r'eüni§o anterior c, em segu:da ap:u-
as dlspos:çoes em contr 1'10. . ' vatla. 

VaI-se. \:?tar a emend!l- de __ llutolla de abr-l de 1964, _ .D~Harte jUariz, 1:' .DOS pr.ojetos c"Ünst~~tes da pal/t:l, 
. " .t:>ecretarü:t do Senr1.l10 Federal, em 81 

do.· COmISSo.o de Educacao, a.::;:.lm re,. S ret' r' sao refatados os segumtes: 
digida' I ec a ·0, 

, -- Pelo Senador Jo~é Felicícl1In: 
"Ao art. 11) 

Suprimam-se as eXp1't~"'.::u....." { Concurso Interno 
" . '. que pru:;asrá a ConStituir) Designo Hugo ROdrigues Figueire

órgão c<>nsu:lttvo do G-ovêrno da do, AuXillar Leg'jslativo, PL-lO, para 
União em tôdas as questões rela· a' funções de Secretário da ComissâJ 
ci"onadas com seus fins".. EXaminadora dos c.andidaoo..l) a serem 

A emenda re<:ebeu pareceres f.avo· 
rávei.:.. 

Os senhorí'..s Senadores já podem 
votar. (Pausa) 

aprcve:tado.s no Quadro E':ipec!al. 

Brasília, em 30 de. março de 1964. 
Evandro Mendes Vianna, DlretOl'~Ge
ra1. 

- pela. aprovação do PLS n V 45. 
de 1963, que dispõe .sôbl'e fl. redu:;:,,) 
de 50 por cento nos frctes da Rf!~c 
Ferroviária· Federal S,A .• para aau
bcs, fertilizantes e forragens. 

Submetido I> parecer à discu:.s,fio e 
votação, sem restrições são aWova~ 
dos, havendo tecido c~)!1s:deraçõ3S em 
t.ôrno da matéria os Sl'~. SeJ1~do .. ( s 
Júl:o Leite, Lope.5 da Costa e An~ 
tanio Cal'loo, 

senadore;" Houve 3 ab.:tenções. Vai-se p"ssEtr à apuraçâo. (pausa) 
A Emenda foi aprovada. • 

Desig'no Elza LOureiro Gallotí. Ofl
cisl Legi1llativo, PL-4, para as fun~ 
ções de Secretária. da ComiSSão EXH~ 
mlnadOra dos cand dato.:; a Auxiliar 
de Secretal'ill SubStituto, Ajudante de 
portaria e servente de Ad!l1inistra~ 
çáv, 

Como relfltor do PLC na 10, 'de 
1964 (PrOjeto de Lei lI? 710-e-03 n.\ 
Ca,~ d~ O'1'igem'l,. qua dl.sclpJ:n;J u. 
apllcaçao do cr(>{Ílto rUfal e dá cu:r.I.S 
providências, o Sr. PrC.<iidente ÇOtl\·:~ 
da o Sr. Senador Lopes da CO,f·.l. :t. 
assumir a prf>sidência e emite pan'~~e" 
favorável ao refendo projeto, com (; 
que concorda a CDml.à::.ãD. ap,J,,, u.:',:l_ 

1'~1!1 da pala n'a em tórnc, da 11.·()·P.0-
S;{'ilO o.:; Srs Senado!' J(~.,,;é !<':>h:d_ 
no. ~'1ton;o Carlos e Lop~.s da C.J,j'l. 

vetaram uSlm" 28 Senhol'es Sen~ 
Em vota.ç.ã-o a subemenda da Co- dores: "não" lê Senhores Senadores' 

mi's.são d~ Economia, que manc1a adI~ I hOUve 3 abstéuçe:;s. . ' 
cion~r llUl pl:t,):ágrafo ao artigo 2(1. . 

. ' O projeto VOltará, oportunamente, 
A .subemenda e a -segumte: à Ordem do Dia, para o segundo tur· 

Apurada a fraude ·na 1InPOrta-, no reg:mental. 
taça.o ou tia venda. dos. veiculos Irsgotada a matéria constante da 
rmpr.,.'"tClaos cOm a. iSençao outor~ Ordem do Dia. 

NãO' há. oradores ln.scrit.os. (Pausa) 

Bra.:-ilia, 16 de março de 1964. 
Evandro Me1zdes Vianna, DIretor-Ge
ral. 

Comissão de Economia 
7ada_ nesta. lel. o mfrator pagará 
()S -impostos de im.portação e de 
::-on,wfl.O, bem como u taxa d.e 
Jespavho aduaneiro em d.ôbro, 
,em prejuízo da s demats sançôes 

Nada mais havendo a tratar vou 3,~ REUNIAO, EXTRAORDINARIA, 
encerrar a tessâo, desIgnando para a REALIZADA EM 7 DE ABRIL 

lega~s apllctl"veis", • 

Os Senhores senadores já. podem 
\,'otar, (paus'!) 

próxima a 5~guinw DE 1964 

ORDEM DO DIA As dezesseis horas -do dIa sete de 
Sessão de 10 de nbril de 1964 abril de mil novecentc".':i e ses.:.ent9. e 

Nada m:1:s. ha7endo Que tratar. {',I": 

cerra·~e a' reunião lavrando e'l ['!IJ
ricó Jacy Auler, Secretário ad ';;":' a. 
pre;ente. Ata, Que, Un'l;t V(~Z ap:o~.'tJ.l 
:;:er-a €l.s':i1TIJ.-da peJo Sr. Pl'eJjd.:r~:.}~ -Comissão de Consliluicão e 

Justiça' (SextaMfeira) quatrO', na Sala das Comissões tob a 
Vai-se proceder à apurRção. (pau-- presidênc'S: do Senhor Se:::'ldor LeIte ATA DA 2(1. REUNIAO OH.O!NA?..!:.\. 

sa) 1 Neto, ,PreSIdente, presentes. ~ senh<J·· 'itEAL{ZADA NO DIA 8 DE A ELUI. 
Votaram "tiro." 33 senhores Sena.- Disct!Ssão, 'em turno único, do Pro .. re.;; M1guel couto, José Fellciano. Er- r DE 1951; AS 16,30 HORAS ' 

dores; "nãO", 6 ~senhores Senadores; jeto de Lei da Câmara. n Q 57. de 1.98~ mlrlo de MOraes e l.c-p~ da Co.<ta. As:l6 30 h(l'"as' do dia 11 de {l"::-il 
houve 3 abstençoes. I (n9 2.286-60 na Cânlara) que inst.Itul f D~l~am de CompD.rec!'f, pOl' m~lt:VI) I de lD(i4 n:l ::p.la d~))i Co:rt·,~~õ . .; f'." .• 

.A sub~metlda fol aorovada."" o conselllo FederD..! e o.s CO.n.selhos Ju.stl!Jcado. os Senho:-~ sellad-ufe-3 \ tan.do pre.':iente,5 O,) Sen..'1.o"·i~';. 81'I\.illn .• 
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t-es Milton Cam.pI)'> - W~Gn GencaL 1 Senador RUY Carneiro; Projeto de 
"fe.s - JrHel's.un de Aguiar _ Ruy Resolução !lI' 6, de 1964 - Altera o 
c .... rr.elro - EClmundo Levi _ JOSd.-1 Regimento InL~;,;no do Sen.ado Federal 
ph1t M:ui.'1ho e B.:ZBrl'~ Neto aus(!.:l-: ao . Senhor . S-e::J-'3.do~. Jeff:Tson de 
tes pOr motívos ]u.s:tffI.cadas Os Se- Agu ar; ProJe~ de Lei da Camara !la' 
nho~es Senadores Antonio EalbinJ - I 25, de 1983 - Re~trntura o apa!"e~ 
EloYSiO ai:! Carvalho - Arthur Vil'gi-~. lhúmento policia! da união re~lÍstri
lia e Ato!1SQ. At'inos. l'eúne-~e a C-o .. 1 bUldo ao Senador Alcys:o de Carva-
nll':::.l:i:!'O de CansW:u'ção e Jltstiça. I valho~ 

Dando inicio aos trabalhOS, 0'. Se- Em segu'.da, o S~nhor Presidente 
nhor Presidentr pQTQcede as segU~nt'<.s dá a palavr·,3. ao Senhor Senad.or Jo
(t,Ls-t.nb'..l;;(;Ões.: Telex do GOVEl'Jladol' 1 saphat Marinho q:le p-assa a relatar 
dI,} Estado da- Guanabara comun-:C:Q.n- J os segu.intes prbje-tos: projeto de J,,ei 
do que o Serviço de Polícia Marítima I do Senado n? !l8-63 - Altera o Códi. 
e 'A,t-rEa pas,.""Ü-;] a ser exercid.o pe~Z:. g-o Eleitoral e. proj.eto. de Lei do Se
DeleQ'B.c~a criada pela portaria do Sr. nado n9 110-63 - Estende a ·juristi.i
Mini~tro da JU3t.:ça de 13 de março ção das Juntas de COl}ciUação e Jul~ 
de 1964, ao senhor Senador Josa.phat gament.o de Campos e Nova F.l"iburgo, 
Marinho: PrO-jeto de Lei do senado tezldo .si,do Os pareceres aprovados 
nO 14. de 1964 -' Dis-pôe S{!bre a doa~ unânimeme-nte; ConsUlta. <la Diretoria 
ção ao Estado. do, p.~rá-, de pt611r~o ld:t Contabílídade.l'elatl'va ao paga
Federal pata lll:'le ser J.llit~tlad{) o Tn- '[ m;õnto dos Etr.bsfdms doo Seu. Arnon 
'btl..1.al Eleitoral daquele Estaúo- ao de Melo e SHvestre Péric1es que, de-

/ 

o I, 

I 
pois de lido o parecer é adiada e. s'Ja rural no último ano do CW:SQ médi-co, 
discussã,o tendo em vista o ped:d'o clt" tendo em vista solicitações que rece. 
vista feito pelo Senhor Senador Jef- bera:. rute pedidO é" apwvado por 
ferson de Aguiar. - 1lllanlnlJ.dad.=: Ainda com a palavra. 

, h = 'd t () senhor Senador Jefferson de AgUial' A .segUlr, Q Sen ar n·es; en e eOD- solicita que .sejam reiterados os pe ... 
cede a. P'llavra ao Senhor Senado,::, d 
Jefferson- de Aguiar qUe. devoI've à didas de iligência aos .seguintes pro-
ComissãO' o Projeto de RESOlnçào~ 1)'1 jetcs: prOjetQ de Lei ,do Senado- n' 
32. de 1953 _ E' reconlrecido, eama 4:0., de I9ü3 - Est-abeleee nov'Ü5- vnJ.tJ ... 
serviço de cooperação interparlamen- reg pa:'a' as multas pelo d-esetmrpTi ... 
t G B 'I' f·J' d 'p me:lto pOr p-a~ do~ effi:prega-tior~ ar, o rupo ra~n eIro 1 la (J a: ar- da.',:; lei::; trabalh:sn,s e ProJ.eto de Lei· 
lamentar .M.;tndfaI. em Londres, 1.f;- d'.) Senado nQ 170, de 1963. ConCede 
glatel'l"a, m~ormando estar de aeo; - aposentadoria integral ao.s vinte e 
d,o com ~ pareet:!t d~ rel,ator da matc- \ cÍheo anos de serviço, 'a todos aS tm
rla que e o SCI'.JlOI senador Edmuu-· Oalhadores marítimos que executam 
do Levy, C(]m. a palavra o Senhor trabalhos com ris-co de vida. e saúctz 
Serua.Qol' Edmu..TJ.oo Levy lê o seu pa- • 
recer qUe é aprovado por unanimi- ~Na.da mrus havendo a tratar, en .. · 
dade-. Retornando o palavra, o. Se- eerra·se fl, reuníão, lavrando eu, Ma. 
nbm" Senado!" Jeft'ersO:n de AgUie..r I ria; Helena Buenu' Brandão, Secreti ... 
pede o adiamento da cUscus,s-ão do ria, a presente ata qU'(', depois de 
Projeto de Lei da Senado n9 146, de lida- e a;prO'Vada, é assinada peJo se'. 
l003 - Torna. obr~í!atório o estágiQ nhol' PreSidente. ' 

• 
, 

: 

" 

/ 
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COM.lSSõES PER:ilANEN'IES 

MESA 

Presidente - Moura Andrade fFSDJ 

VIC8#P:t5dtente - NogU\:üra da ~Galt.ln {PTB) 

19 Secretário - Dlnarte Mariz nJDN) 
2"7 secretário - Gilberto Marinho. <PciD) 
3" Sec:etárío - Adalberto sena (PTB) 
4" Secretário - cattete Pinheiro (PTN) 
1Q Sup:ente - Joaquim Práente (UDN) 
2v Suplente - Guido Mondim (PSD) 
3Q Sup:ente - Vruo.coucello.s Tôrres l~TB) 

REPRESENTAÇÃO PARTIDÁRIA 

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICQ (PSD) - 22 r;epresentames 

1. José alliomard - Ao: e 12. Antônio Ba.bino - .BahJa 
2. Lobão da SllveiTa - Pará 13. Jcner~on de Agúlar - .E, sant 
3. Eugênio Ea-.rJ.o& _ Maranhão 14. GUbato Mar~nhQ - Ouan-d..l,)<Íl·~ 
4. Scb.astião Archer _ Marannl10 15. Mau. a Andl'ade - São Paulo 
5. Vitorino Freire - Maranhão 16. Atílio Fontana - Santa Catarina 
6. Sigef:edo Pacheco - Piaui 17. GUldo Mondl - R. G. Súl 
7. Menezes Pínlentel _ Ceará lB~ B.medito V~lladares - M. Gemis 
8. Wilson Gonçalves _ Ceará 19. Fi1intó Müller - Mato 00-';,:.0 
9. Walfredo Gurgel - R.O. Norte. 20. José Felic.ano - Goiás 

1- Mawria 

IT - lvl:rlOria 

BLOCCS PARTIDÁRIOS 

PSD 
PTB 

22 SenadoI CS 
17 Senad-cres 

39 

H.i Senadoreu 
:.I Senadores 

17 

UI - Bloco Parlamentar /1tal!'tJende1'fie 

PSP 2 Senldores 

PTN 2 Senadores 
PSB 1 sena.do:· 

PR 1 Senadoll 
MTR 1 Senador 
P:cC 1 Senador 

Sem Legenda 2 Senadores 

lO Senadores 

!JDERANÇAS 
10. Ruy Carneiro - poraíba 121. JU,Ecelmo K.ubitschek :....- Goiás 
11. Lelte Neto _ Se!g~I>e 22. Pedro Lu:..ovico - Goiás I - Blocos 

I Miuorla J!.-'\RrüJO TRAB..'1LBlSTA BRA-3".LEIRO (P'I'B) _ 17 rzpresent3.Q.t.e.<; I MaiorIa _ . I Luter - Barros Carvalbo 
1. Adalberto SeDa _ Acre 10. Pes.:oa de Qu'ejroz _. Pcrn'lmbuco VlCe Liaeres: 
2. Oscar Passos - Acre 111. Jose El'mir:ú - pern.ambuco ,19 Vict.onno Freire (PSD) 

IPTll) 
Lider - Joã·o Agripino (UDN) 

Vice-Lideres: 3. Vivaldo Lima _ Amazonas 12. SilvEst.re Pé. ic!es - Alagoas ] 29 Jo;se FeJicia~1() IPSD} 
4. Edmundo Levi - AmalZonas . 13. Vau.:oncelos Torres - R. de Ja.-I' 39 José Gmoma.::d (PSD) 
5. Arthur Virgllio .:.- Amazonas 1 l1el:·O. . 49 Artllur Vltgilio IPTB) 
6. Antônio Jucá _ Cea á 14.. NeLson Maculan - Paraná. 59 Be:..ena Neto (P'TB) 
'lo D'bc HUlt Rosado _ R.G. Nor~.e- 15. Amau~y Silvtl - pa,raná . 1 69 Vasconcél~os Torres (PTB) 
8 Argem!ro de F'igueit'\'Go ._ Para~)ja 16. Noguelra da Gama. - M\ Ger'1.1fó.\ 
9. Barros Carvalho _ Pernam.buco [17. Bezexta Ne-oo - Mato Grosso 

I 

ua'niel Krieger <UDN) 

Mem de Sá (FL) 

Rui PalmeIra (UDN) 

BLOCO PARLI\MEI'tTAR INDEPENDENTE 
1 Líder: L:no de Matos (PTN) 

1. Zach9 .. ::ias de AS'::'UJnpção - rd.fá 9. Padle Calz;zans - S. Paulo I VICe Llder€E.: 
2. Joaquim Parente _ Piaui 1;). Odo1pho }'runco - Paraná i Aurélio Vianna tFSB) 
3. José Cândido _ piaUl 11. Irineu Bon .. hausen - S. C'atr-ulnu. i 
-4. D;narte Mariz _ R.G. do Norte 12. An~Ctnio Carlos - S. Catarina. I' 
fi. Joã.o Agnpi.nD _ Paraíba 13. Daniel Krieger - R. G. jo Sul 
6. Rui palmeira _ Alagcas 14. I\.1iltOl1 Campos -- M.nas GeraIs !PAR'TlrJO 
'i. EUtI('.Q Rezende _ E santo 15. Lopes da costa -' Mato Gtu~SQ! 

1J~lAO DEMOCRATICA NACIO:oiAL (U·DN) _ 15 representantes Josaphat Marinho (sem legenda) 

11 - PARTIDO\:! 

SOCIAL DE!v1GCRATtcol PJ-.. R'l'lDO LIBER'fADOR (PL) 

... 

--

8. Afonso Arinos _. Guanabara. J 

PARTIDa> LIBERTADOR (PL) - 2 reprrsentant.es I 

lP S D J 1 Lider' Mem de Sã. 
; Vice--l..rd.c::r;: Aloysio de Carvaiho ," 

Líder; Fi:'nto Müi~ 

1. Aloysio de Carvalho _ Bahia 2. Mem de Sá - a.G. do Sul J 
Vlce Lldf1()s: 

I.PAr.. .i'1~O SOCIAL PROGRESSISTA 
; . (P S p) 

PAR'I'IDO TRASJ\LItISTA. N.ACIONAL (PTN) - 2 l'e}lt~S<!'.ltwtc.s 

1. Ca.tt~e Pinheiro ~ Pará 2. Lin~ de Matos - S. Paulo. 
PARTIDO SOCIAL PROGRESSISTA (PSP) - 2 repr!:!senlantes. 

1. Rtlt.l G!uberti _ E. Santo 2. Mjguel Couto - R. de Janell'O 

PARTIDO SOCIAL BRASILEIRO (PSB) - 1 repre~entante 

Wilson OOll~a. ves 
SlgelLeaO paCl-!(.c( 
WaH:·Cdo GUlt;t:! 

PA.rlTIDO 'lRABALHISTA 
BR.l~.Srr.,EiW.l iP'TB) 

Liae,: A~nlUl' V~jg;il.o 

I 
I 

Ltdêr: MIguel Couto 
Vuze-Ldter:. Rnul Giuberti 

PARTIDO 'l'RABALIDSTA. 
NACIONAL (PTN) 

Lidn: Lino de Matos 
Vice-Líder: Cattete Pinheiro 

'MOVIMENTO 

1. Aurério Vianna _ Guana.bara 

'J'RABALIDSTA HENOVADOR. (MTRl I 
111 - partic,os de um só 

~ Vice-.Lide,·es; Representante 
1 rellresen"s,3te I B ezerra Nr:'to MOVIMENTO TRABAUilSTA 

1. Aarão Stenbruch - Rto de Jau"ira 
pARTIDO REPUBLICANO ()?R) - 1 repn:sentante 

PAHTIDO 

1. Júlio. úeLt.e - Sergipe 

DEMOCRATA C~STAO (PDC) 

1. Arnon de M,~lo - Alagoas 

SEM LEGENDA 

_ 1 rerJ'esntante 

1. Josaphat Marinho - :Bahia 2 .. Heribaldo Vieira - Sergipe 

HESUMO 

?arttdo Social Democrát!co 
Partido Trahalhista NaCIon:lJ' 

união Democrática Nacional 
Partido Libe-r1Jadol:. 

Partido T:t:abalhista Nacional. 
partido Social progres.ill:ita. 

partido Socialista Brasilê~l.'O 
Partido Republicano) 

Partido Dêmocrata Cri..itã.a 
Movimento Tra,b-alhl.sta Renova·dQT 

$m legenda 

U'SD)· 
(PTIl)· 
<UDN) 
(PL) 
(PTN) 
(PSP) 
(PSBJ 
(EEW 
U'DC) 
(MTR) 

22 
17 
15 
a 
2 
2 
I 
1 
1 
1 

64 
2 

66 

I Oscar Pu . .ssús I RENOVADOR (MTR) 
Antônio Jucá I 

I Repn .. ,e-utante: Aa.rão steinbruch 
. 1JNlAO DE1WCHATICA NACIONM l'AR'l'Jr:;O DEMOCRATA CRISTÃO 

• (U D Jq") I lFDCl 

j 

,! 

I 

Ltàer: Daniel Rr1tg .. 1 

Vice-Líderes: 

Eurico Rezende 
Adolpho Pranco 
Padre Cs.lazans 
LopCb da COf:t.a 

Representante: Arnon de Mello 

PAHTIDO R.E<-UBLICANO (PR) 
R€prro::ntante: Júlio Leite 

J'AB.TIDO SOCIALISTA 
BRASILElHO (PSB) 

Rep_::e.sent.ante: Aurélio Vianna. 

ACRIGUl TURA 
l:;l'esidente _ senador José ErmÍ!"ic (PTB) 

Vice Presidente -Senador· I!!ugênio Barros (PSD) 

TitulaJ.·es 

Eugçnio Barr08 
J~é pelic·iano 

COM?OSIÇAO 

l\:la.iorta 

suplentes 

PSD 

1. AttlUo Pontana 
2. Benedicto ValIa dares 
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Sl1ple.r.tes 

.P7B 

Jc~é ErmirlO 1. i\'IE.!o Brag-:a.. 
DlX Hu.~ RO~3do 2.' A gEall!o d~ ,F'.g11-:'irrdll 

Tit'.lta.re~ Sdp-Jentes 

Loprs da .1()~ta. 
An~ônio Carlos 

M mOrra 

lh.H~ 

1. C,1t!it>1 Kr1eger 
2. Joao AgripiIlO 

Suolentes 

B ?r. 

Jlilin Leite 

Secretáno 
Heli1uóes 

Raul' Jiube! li tt!SP) 

Jo."'~ Ney Dant.as. 
quinlas~fehas, tHJ 10 horas, 

:;ONSTITUIÇÃO E JUS T i~A 

Preside .. e _ Milton Carnr.os t uua I 
VIce Pl-es;óe.lW _ wüson Gonça!v~.s P3D) 

PSD , 

Jefferson de M'::!·Har 
Antônio rla!birH) 
WU!>on Gonç-UIV€! 
Ruy Ca, nelfO 

SUplE'tit-e..; 

1. Men:-7.eB PirJl{-ntel 
l. Lelt~ ~eU> 

I '!-'TB 

3. "J .)SC Fel1(aano 
... 7:11.:.11,) MulJer 

Edmundo Le,t 
B(~zerra Net,o 
Arthur VltE:l'iHa 

1. Al'genliro de FlgueLredo 

, 
Aloysio de Ca,rvõ.lho (PU 
Afonro Arinos 
Minon Campos 

1 

2. Mf'10 Braga 
3. OSCH Pa:.~-o.'i 

iIJ 'tOrta

IlDN 

1. D:mie! .Kriegp.r 
1, Joio Afl-11>JmO 
3. Eurico ftel,cnde 

il F .• J. 

Jm.a-phat -Marinho (sem ltjl--:nda') :-arão steinbruch 

Secr~fária: Marta Helena Bueno B:-andão. 

ReuuOes _ o.lIart~s-feiras. as 16 horas 

DISTRITO FEDERAL 

l'reS10f'nte _ Aurerto Vianna ·(P..:3Fi 
Vlce-Pre.'>.dent..e ~ Pedro LudoVl('O tPFE) 

COMPCS1CAO 

1. ,To~é FetUano 

(MTRl 

Pec1ro LUQO\ I~o 
Fi!mt:r MilJJet:" 2. Walfredo Gurge! 

Oscar Passos 
Edmundo LevJ 

PTB 

t. Melo Braga 
2, Antónlo Jucã. 

Minoria 

I! LI. 

AUl'élio Vianna (PSB) Lina de ~ ... IU.tLos (PTN} 

SecreMria _ Julieta Ribeiro aos s...:nws 

ReuluóB3 -, Q.uinLa.s.. feiras, à& 16 horas 

LeIte Neto 
AttilLo F-ont.anu, 
J'flSé Felicia,QIl 

ECONOMIA 

PresUlente - Leite Neto (PSD) 

Vice-presid.ente - José Ermí~io (PTB) 

" 

çOMPosrçAO 

Meuoila 

PSD 
.Suplentes 

Jefferson de'''AgULar 
2. Sigefredo Pachel..'I) 
3· Sf'basUão Archer 

• 

Jo.-;c E;1 mÍl'io 
Melo Eqq~a 

l"l'B 

._- =-

1. BE'zena NHo 
2, Oscar pas&cs 

.Ml71ona 

\JDN 

1. Jo:;é Cânrl\ê:o Aclo'pho Fran~o 

LGpes é!.a CCs ta 
Il'ineu Bo:-nha u.:;en 

2. Zaeharias tle Assumpçiía 
3_ Mem de Si 'PL) 

Miguel COüto (fSP) 

BPI. 

Aurélio .Vianna (PSB) 

S?cre ária - Aracy O'Reilly 
Renn:ões - Quint,as-reirar:., às. 15.::\0 

EDUCAÇÃO E CUL Tl'RA ' 

presidente 

Vice-Pres,denle 
l\·!"nezes Pl:11entel l?SU) 

Padre Ca1azalls iP'1 B) 

l''it-tua.res 
Menl"ze$ rtimeDtet 
Walfredo G:.ll'g-el 

Pef,.'>Oa de Queiroz. 
Antônio. Jucá 

pnjre ('8 a2am 
Mero de :::la «t'u 

('OMPOSIÇAIJ 

},11.101 Ul 

PSlJ. 

Sllplenles 
Benedi.-.to Vailar.<)Lçij. 

2. Slgetredv Pa.cnf-Ca 

PTB 

1. Edmundo Lpvi 
2, Vlva.td,) LIma 

-lI1mona 

I:DN 

1. Monto Arinos 
2. ;\1iltoll Ca-mp-.J.s 

B 1'.1. 

JQ<;:aphat ~l.1rlnh"" (Sem legeuoa) Lino d-e Mattos ~PTN) 
Secl2 aJ',a,- Vera .A~v!u·f:nga Maira 

Reuniões - Quartas-t'el.ras, as H' hora,;} 

~INANÇAS 

.pres!dente - Argemiro de FigueIredo ) PTB) 

Vice-Presúiente - Daniel Krie~r (UDN>. 

f. CNfPOsrçAO 

Mawna 

~SD 
Titula.res suplent.es 

Vic~orino F'reue 1. AtWi(} Fontana 
Lobão da Stiveua. 2. JCsé GUlomard , 
Slge!l'edo Pach-eco 3. Eugênio Barros 
\Vilson Gonçah'es 4. Menezes Plmentel 
Leit~ Neto 5; Pedro Ludovico 

MB 
Argemíro de Figueiredo 1. José Ermírio 
Bezerra Neto 2. E-dmulldo 1,e\i 
pe.').Soa de QlreU'OI2!o 3. Melo Braga 
Antl\ni~ .111l'1I 4. Oscar p~<:", ...... 

.Minaru 

Daniel Krieger 
,liDN 

1. 1\11 tJon campos 
Irineu Barnha usc-n 2. João Agripi.n.o 
Eurico Rezende 3. Adolp!lo Franca 

PL 
Mero ~ Sá A1ol'sio- de CarvalhO 

:il.P:r. 
1. Julio Leite (PR) 

·1 

Lino de Mattos (P.u~ 
Aurélio Vian.'1.(l tPS13) 2. Josapha,t Marinho (8. legenda." 

Secrel ária. -
Rwni-ões -

Cid Brügger 
Quru't-as-fei:t94 

LEOISLAÇÃO SOCIAL 
Presidimte -;' Vivaldo Lima (PTB) 

Vic~·Presld.ente - Walfredo Ourgel {PSD>: 

Titulares 
Ruy carneiro 
Walfrcdo Gurgel 

At~lUo Fonta.IIB 
EugênLo B.arros 

<:O~fPOSIÇAO 

Matorit'l 

PSD. 
Suplentel! 

1. Leite Neto 
2. JOSé Quiomard 
3. Sigefr.edo patheco 
4, Lobão da Silveiru, 
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PTB 
Vivaldo L~ma. 1. Edmupdú Lf'vi 
... '\ntônlO JUta 2· Pt.:;,órl de Queiroz 

"Mlnor!a 

lJlJN 

Eurico REzende 1. Lope~ t!a COSto 
.M~ômo C~U'I(j.'J Z. ZMhaJi3.s de AS./j.:nç!io 

B p.l. 

AmeI1Q \l'lRlma ,PSBl Aa:rão S~.eint:rucb tMTR) 
se~re~á!"ia :- Vera Alv!tff:nga Mafra 

Reuniões - T{~!'ças_f'2:ras, às 15 horas 

POLlCONO DAS SÊCAS 

Preâdent~ - Rui t'an121:rc. 'PSU) 
V;ce-pr(;~'làt'nte - AUl'é!i'O Vi.afllla: tF,SB) 

Titulares 
n.ly Cs-:-nelru 
Sebastíão A!che>r 

COMPOS1Ç}\O 

~'I1al{)tla 

PSD 
Sllple-nt.es 

1. SigeUedo PachEco 
2. Lelt~ NEto 

I"rB 
Dix-Huit Ro:-ado 
ArgcmirQ de Flg~eired'O 

1. J\ntônlo Jucá 
2 Jv.>.e ~rmifJo 

.1"0:\.0 Agripino 
Jl»>é Cândido 

].JlnOfla 

UDN 

1. Lopes clD Co..-;;ta 
2. Antôri10 Carlo,.s 

BPI. 

Au.réLiv V~anr...a Ju~io Leite (PR.) 
Sect'e:âl'1a - Ara.cy O'Reilly 

Ueun!ões - Qllartas~f€lra.", àS 16 horas 

Preridente - Dix~Hll1t Rosado (PTB) 
Vice-PreSidente _ Antonio Carlos <lJDN) 

Titulares 
'Wnlfl'edo Gurg-el 
Seba.:.tiâo At<;her 

Antón:o Ca.l'!os 

Júl:1O Leite (PR) 

COMPOSIÇI\O 

],lal0rza 

PSD 

1. 
2. 

na 

SlJplentM 

LoM_o da Silveira. 
Jose FeliC\ROO 

Edmundo Ler! 

Minona 

UDN 

Eurico Ruende 
B PI. 

Jo.saphat Marinho (Sem leiend;i.) 
Secre:fi.ria - Sarah AbrshãO 

. RELAÇó"S EXTERIORES 

"residente - Bmedll<l VaU.<!ares (PSDl 
·trice~Preside:Õlie - -Pessoa de Queiroz <PTB) 

Benedicto V311adareo' 
Fl1into .Müller 
Menezes Pi nen tel 
,José Guiomard 

Pesso-a de Queiroz 
Vivaldo Lima. 
Oscar Pa.<;SQS 

Antônio Carlos' 
José C4nd1do 
RUI Palmeira , 

COMPOSIÇAO 

Suplente.. 
Maioria 

psn 

P'l'B 

1. Ruy Can\eiro I 
2, Leite Neto 
2. V1erorlno .F1reil'e 
4. Wi1J;on GOnçalve. 

1. Antônio JucA 

2. Arb'€ miro \.l.e Figueiredo 

3. Meto BraD'·a. 

Minoria 

,\lDN 
1. Padre 00_' e. Joli<> Agripino 

\ 11. Mem da sa. ~cn.);, 

I d P r. 

Ii A~·:;"e:::::C:C~t\~:1~~:~~.« ~a .. ~,eju~ln;ra~;co~1ntt~~ 
Re·ur.~,~es •. q·llntil.~ ;l'l:as •• t.<i 16 horas. 

'I SAúDE 

jP"e::.:dfnte _ Sjg:ft't'do p-,:;hc:::o 
Vlce-PI ;><"l!iente J ,~t t:ând:do 

Titul(l~ es 

:') sPfl edo P:n'lJ(-:'o 
ped!'o Lu[JvV::'O 

Jo-sé Cã:ndido 

Sup1entu 
~1I(li orla 

l'i:D 

1. '-V;llfr{>('! G'Jl'gel 
2. EugenJo .BarrClt 

PTB 

Antônià Juc:\ 
Minona 

ur;N 

Lopes da Co~1ta 

B p 1. 

Miguel couto (PSP) 

EdtM!do .H.ut Ba.tbcsa. 

lle-uniôe:i _ qG!nt~,~ felra.s, à..e 15 horas. 

SEGURANÇA NACIONAL 

P,l:'-SidC'ut-e _ ZnchFM.'ias 

j
vu:.e-pH:Mlente - J05ê 

de A&)l1mpção ctJDN) 
(.Hliúrn"r6 iPSD) 

Titul.a.re 

I Jo'. Guiomard 
Vict-oríno Freire 

Silvestre Pé:ictes 
O~ca.l PaE.SCfJ 

Ir1neu Bornhausen 
Zachai!'las de Assumpçã.o 

Raul Giu\)e1·ti (PSPi 

CO',IPGSIÇAO 

Supl~nta 

Matoria 

P8D 

1, Ruy Carneiro 
2. Attilio Fontana. 

1. José Ermirio 
2, Di~X.Huit Rosado 

Minoria. 

UDN 

I. AdOlpho PenDco 
2. Eurico ~zend. 

B P.I. 

Aurélio Vianna 

SCCT<etário Alexandre 'Pfaende. 
Relmiõea - qu1ntas feira.s, às 17 horas. 

SERViÇO púBLICO CIVIL . 
. Presldent-e _ Aloysio de CarvaJho (PL) 
Vice-Presid~nte - ·LeIte Neto (PSP) 

Titulares 

Leite Neto 
Fillnto MUller' 

D1x-Ttuit Rosado 
Silvestre Pérlcles 

Padre caLazans 

COMPosrçAO 

Sup!lhtre 

1. Viclor!no _Ire 
2. Sigefredo Pacheco 

PTB 
t. Melo Braga 
2. Antônio Juc," . 

M:'f!oria 

llDN 
Antônio CarlOll 

1'L 
Aloysio <16 Cllrva!ho Mem de sã 

f' S.P.I. 
Aarllo SteJnbruch (M'l'R} lWguel Couto .<pm. 

Becret4r1o - Jostl Ney Danta •. 
J!eUnf~er _ rerças-felras. iIB 15 hora.. 

-
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T::IANSPORTES,. COMUNICAÇõES E OORAS Pú3UCAS 

CO,\1P0.5IÇAO 

, E) 
I 

Para efetuar 1) levaniamen- !H) 
to da PRODt:JÇii.O 'MINERAL 

Pára o estudo das Mensa
gens do Poder €.eCOJtivo re
ferentes à REFORMA AD
MINISTRATIVA 

Eugênío Ranos. 
Wilson GDnça!Ve:; 

Bezerra NeLo 

Lopes Costa 

Miguel Couto (PSP) 

3~pl€ntes 

1)5D 

1. ~etf\'rs"m d:> Agu:ar 
2, J'>;j,e 'G:r:oalaJet 

F·C.E 

Meio B~'aga. 

M 110Tia 

UDN 

I~ineu :Bornh?men 

B P.I. 
/ 

·--Raul Giubertl IPSP) 

secretárto _ Alex'?..nd.re-'P.fuender" .... 

Reuniões _ quartas-fri1'2G, às 13 JlOras. 

COMISSõES ESPECIAIS 

\ 

DO PAIS e estudar os n",ios 
capazes ele possibilitar a 
suu industria(izaçâ"O 

Cnada em virtude do Requer:::nen. 
to o'" ü6á-6::1. do Sr Senad,)f d),sé 
ErnlltlU, apl"-'0va.d:O na sessâo de a .:1e 
,>etembl'O de H163. 

DesIgnada em W da setembro õe 
196i:1 

r 
Pro;rogada _ em virtude do 3..;:que. 

fllIlenu. n .... 1.15lJ-63. do Sr. SCQ<LQor 
M1Jtl>D Campos. a';.;ruvaC!u na sessão 
de 10 de dezembrO de 1963. 

. Membros 19) - Partldos 

JOSé 'E"ellC~ahQ _ PSD, 
Attlllo ,F'unr,ana - p=SD. 
EugénllJ ~àrros - PSD. 
JO~e Er!I)ltlo lReiaWrI -
.Bezerra New _ PTB. 
MtHo Braga - ?Ta 
'LOPes da Cost'a - UDN, 

Mllton 
UDN. 

Campos 

A) Para Rev'isã'n do 'Projeto que C) Para o .'studo dos' efeitos Júllo Leite 'VlcePr.J - pR. 
define e regula a PROT,E. da INfLAÇÃO .. DA POLlTl-, SecretaIlo: .AUX1ll1U" LegLSat;!vo 
CÃO AO DIREITO DO !Ali- -CA fRrBU'lÁR1A E CA1\ 3IAL!PL.,Q A.exanctre Marques Qe Al,u· 
.. . querque Metio. 
TOR .' SÓBRE AS EMPR.SAS PRI. 

\ 
\ 

kteunJÕes. 5:ls felr86 às.16 noras, 
Criada em virtude do' Requerimento VADAS -

DI 48V,6~ do Sr. Senador ,:\2ü!-tm' .' . 
campos. apruvad::. ~m 20 de Ja.:le4IC I. CrlB.Qll em vtrtude .lo Req'H~"lme'll- F) 
de 1952. .1,0 'o" <>::t.I. -6:1 tio 81" ·Sl"J".Ia'oo.' li 1:..lVt'!l 

. Vlei:-a, aprovado na sessão ae :.! de 
Deslgnada em 22 de DovrnbrD de a,gfutD de 19ti;l. ~ 

1962. 
Deslgnada em -B ;à.e ag~sto de 1963 

Prorrogada até 15 de dezembro Ce . . . 

Para estudar a situação dos 
TRANSPORTES. MARill
MOS e: FERROVIÁRIOS 

Criada por i11lciaUva da Câm.ara. 
dos Depur..ados apnwaqa pelO Sen4do 
em 1.121963. 

Membros (181 Partidas 
~ Senadores: 

WliSüD Gonçalves - PSD. 
Leite !\ ew - PSD. 
Slgelre(10 éacbeco - psP. 
Argemú'o de FigueIredo _ f'TB. 
'Edmundo LeVl - J?TB 
AOOlph·Ç) Premeu - lJDN. 
JoãO Agripluo - UPN. 
.Aurélib Vianna _ PSB. 
Josapbàt Marlllho - sem legE"r.da. 
Deputados; 

Gustavo Capanema IPres1deut·e) 
PSD ' 

Aderbal Jurema - PSD •. 

Laerte VH. Te - ODN rSllb5t.i~u!dO 
pelo eputado Arnaldo Ntlguel.:a). 

Heitor D1a.s - UDN. 

DouteJ de Andrade- - PTB. 

ArnaJd.a Cerdelra -. PSP. 

Juarez Távora - ,PDC. 

Ewaldo Pint.o _ M'I"3.. 

COMISSõES' ESPECIAIS 
P ARA O ESTU DO DE 
PUOJETOS DE t<:lUEN
DAS A CONSTlTUi(ÃO 

1963 em vtrt.ucte ao }/.eq\lerlmenrv -n.) .Prorr<lgacta em v1rrude. do Re'luerl~ 
mero" ·19:Hi2. ap,-ovado em 12 ,1e .ae: ,.~ento 011 1 .161, de 19ti3 do .::)evllOl 
zeDlbro üe 1902. I ::;enndor ActillO Font,ana "prvvaJu 

Crtaaa em Vlrtude do Requer.m.en~ 
to n\l 15:.l·63, do Sr. Senador' J~e 
EnnltlQ, aprovado na'sessão de 13 c. ·1) Projeto de Emenda à Cons-
novembro de 1963. '. titliição n9 4/61 

em 10 ce dezembro de l~, 
Complet.ada em ~ de .janel:ro õe I . . 

1963, com ti- deslgnaçao aos SeUh, . .Ile.s Membros IM - Part1tios 
Senadores Va,.:;)cunceJos lonas e t\tUbo· Fontana _' PreSIdente 
Ed.n1undo LeVl. . I?SU, 

Prorrogada ate .iS de. ::cleze:rnoro ,de 
19tH em vlrtucte AO ttequerlmenr..o tlÚ~ 
mero 1.19(i·63, da Sr. Senador Mene
zes PWlenteJ apiovlt-do em 15 1e 00-' 
zembro de 1963. I 

Jose 
,PSD, 

José 

FellclanO - (Více·Pr.) 

El'mlrto - Retato: - l?'l'B. 

Adolpho Franco - Ul.>N. 
AurélIo 'Vianna _ P..50. 

SêCretária: OfIClaJ t.,egLslattro 
PL-3, Julieta ..albelru ctU6 ,sanCU!. 

. I Membros ''1} .- P:ant1dQS 
Gilberto MarInho _. PSD. 
Menezes PlIDentel - PSD •. 
HeribaJdo Vieira - {ODN. 
Milton. Campos - UlJN. 
Vasconcelos roo'as - P'I'B. 
Ettmundo Levl _ PTB. .' 
AloyS10 <le CarvaLho - ·PL. 

B) Para estudar a situação ,da 
. CASA DA MOEDA. : 

:Para ·estudo das -causas que 
diflçult.am a PRODUÇÃO 
AGRO li'ECUARIA e suas re
'p-el"CJ.lSsó.es nega tivas n a ex~ 
·r"""Itção 

Criadà em virtude do Requer.1m.lm., \Criada em virtude do. R~uerlm(>D~ 
to n 9 561-63, do S!', Senado! Jerfer- to ar,! ti69~63 ào Sr. senadO! JOS~ 
!SOn de AgwM, ·apt'OWodo em 14 !li Enntrl0: 8.prova"do·na sessM de 2(1 ae 
agOsto de 1963. Designada em 28d •. lIgôsto de 1963. 
.. gôsto de 1963. . 

Designada em 22 de agOsto de 19!13. 
ProZTOgaãa até 14 ãe março d. 1964 -

(90 runs )em vtr.tUtie ido ;R-equertmen.. Prorrogada por 1 ano, :em. vu:tu1e 
to número 1.16~.5ll,..:l0.:sr. ~.Qor do RequerImento no 1197·63 ~o s'"' 
.Jefferson' de Aguiar. aprovado em 10 .nhor Senador. Sigetredil Pacheco, 
de dezembro de 1963. 'aprovado' em 15 de dezembro cw 

1963. 
l Membros <7l ':"?t;r;t!(\Oe . 

Jefferson ãe Agul": (P're.sldelli,_ 
PSD. 

Membros (5.) _ -PartIdos 

;José Fel1ciano _ PSD. 

DeSignada em 13 de .novem"bro \le (QUE DISPCE SOBRE VENCl:\lEN .. 
,96~. I TOS OO~ MAGlSTlIAP'OSI 

Prorrogada até lS de dezembro de 
1964. em VlrtuC1e do Requertrot:ot(.; 
0." 1 162 ·63, 110 . Sr_ senador JtllIo 
LeIte, aprovado em 10 ele dezelll))."""O 
de 1964!. 

.' Membros 151 - PartidO,! 

Att1.lio F?nt:a.na - .PSD, 

Slgefl't:dc" Pacbeco ~ 1'8D. 
Jose Ermlrio _ na. 

. trtneu Bornhausen -

Júl!o LeIte - PRo 

ODN • 

Secr.etártci: Au.x1liar L.e:ilslattw 
PL-10, Alexandre "M. de ê.. ""M..e~o. 

Ele1 ta em 27 cte lunho de 1961. 

prorrogada: 

_ até 15 de dezembro -de 1902 DE'!O 
R.equenmento 609-61 aJO!. ear JIl C1e 

. dezembro Cle 1961 . , 
_ até 15 de dezembro de 1963 peto 

Reque:ni:nento 77g-62, apr. em '12 ele 
:zembro de 196~L 

- até 15 de dezembrc de 
. Requerunento 1 138 63, apto 

dezembro de 1963. 

1964 pelo 
em 16 doe 

Comp~etada em '29 dê' outubrc üe 
1962, 15 de malO ,(te 1963 e .23 de ·Arll'tl 
de 1953. 

G) 
.Meb.lbros 1161 -. Partidos 

Para O estudo da situação Jelter,",o de AguIar - PSl). 
do CENTRO TÉCNICO. 'DE 1..obá<> aa "'''YOJ.r. '23 (ie OIJJ")J de 

1963) - .P8j). 
AERONAUTlCA E .DA ESCO· Jld1y CarneirO _ PSD, 

LA DE ENGENHARIA DE· Be~edlcto v .• !lad'Ieo. _' I'SD. 
AERONAWrlCA, DE 5 JO.,.· .' 

'" DO - CAMPOS' .. Wuson Gonçalves' 123 de""'ú ele 
S., t> .19631 -: PSl). 

Criada em virtude do fleqlJerlmen .. 
to n' 768·63, do ,8: .. Senad.", ~e.are 
Calazans. aprova-do .na: ;seã$ão ::te 13 
de novembro d.e 19-B3. 

DeSignada em ~;3 .de. ·nmmbro de 
1963. '. ,~ 

ProrrogaM até c 15 de dezembro d.e' 

Damel Kr'.eger - ODN. 

Lopes <ta Costa 129 de outubro de 
196~H _ UDN, 

Milton CampOs IV\ce-Pre.slde<l",) 

HeríbaJdo VIeira: - UDN. 

WiLsO ao aI Sigefredo Pacheco tVicePr.) 1964 etn v1i'tude dO ~RequerJmeotD f'lU .. 
, II DC V€,-, :- PSD. PSD: . mero L!58-63 do Sr .. Setl1ldo.l' Antô· 

RtU ·Palmima - UlJ~. 

Silvestre Pél'1cles (23 ele a.oril de 

Artbur VirglUo -'?rB.' aiO JuGtiaprovado em lV de -je .. m· 
I, ~ José Erm1riO (presidente) - pTB. brO de 1963 •. 

Edmundo LevI - PTB , 
•• c! . o Lopes ãa oosta. - :~ .~ •. , . ~.. Membros. (5) _ PartIdos 

Adolpho Franco - 'tIDN: .;. .AuréUo Vianna IRelator) _ PSIll. JOsé Feliclano _ PSD, 

. ~:lCO aeze~de . fVl~ePr~l~.e.Dt~t:._· . :Seoretát1o:_: Auxiliar ... 4l. ~tSlatil'O Ruy Carneiro _ PSD. 

.• '. . -' . .. - _. ~ - PL-10 l\:lexandre 1I'1m-ques --!te ttlbu- . 
Josaphat MIU"!nho _ Stlegen(!a,. ~ ~IQ.:~ ~ ;:': ... ..:'c. Ant--On1o Ju~·-'.1?-i!lBl·"-: .~ 

'1, Padre Cal"",,.Oll. ".:.... wlt.:·,; 
Secretário, Oficiai LegW~,; Z~U)llD.eo.; j!~ i~ M.~.'rel1ll$~ilB • 

Fk~, ~. B. aasteJon Branco. ,,!loras. . 'JOSaphat Mâf1Dho-:" 'E;légena.:: 

1963> • 
Bezerra Neto f23.,de .abrU de 1963) 

- !?'!'B, 

Afonso Ce!s<i - !'TB 
N"oguetrs: da Gama _ '-p'rB . 

Barros CarvalhC?_ J'TB ... 
Aloysio de Carva.Lll9 

- PL, 
Mem de Só' - PL. 
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J) Prolato de. Emenda à Cans· L) 

tituição n9 7/61 
Projeto de Emenda à Cons
tituição n9 9i61 

(QUE DISPÕE SõBRE AS MA.Tíl:. 
RIAS Di\" COIUPETENCiA PiUV A
TIVA DO SI'NADO. iNeUJiNVO 
AS DE I!ROi'OR A EXONERAÇAO 
DOS CfiEFES 0'2; llnSSAQ DI.:'" 
FLO~lA'tI( .I; ~it-W.iAN~N'i':& E 
APN:OVAR o ES'i'Ai:H~LEt'UiEN· 
'1.'0' tF ROMPIilri"" .. ano K o KEA
TAi\iEN'l'O DE RELAÇOZS I}-fl~ 
PLOMATWAS CO~I PAíSES IlS
TRANGIlIROS) _ 

EleIta em 4 de Qutubr ode 1961. 
Prorrogada :-
.:.... até 1!l. de dezemhra de 1962. pelo 

Requenmento 3M-Gl. apr. em 14 {te 
dez.embro. de 1961; 

- até 15 de dezemb:ro de. 1953 geJ.C 
Req. 1 139-63, apr. em 10 de de~em~· 
))ro de 1963. 

completada em 29 oe. outubro ce 
1962 e 24 de ab-:'l1 de 1962. 

Membros <16) - Partidos 
Menezes Elmentel _. PSD. 
W!.lson Gonçalves {23 de abril de 

1963) - presidente- _. PSD. 
Lobão da Silveira _. PSD>, 
Ruy Carneiro 123 de abrIl de l!)b3J 

~ PSD. . 

lQUE !\lOnIFlCA O REGIME DE 
DlbCltl:'.4L"'J.lÇüO DAS· ;l.Ã;-\~.1.Sl 

Eleita em 20 de novem'oro de 1961. 

Prorrogada: 

_ atà 15 de d.:!zembro de 1902 fl('"lo 
Requerunento 605--61 ap.""Jyado elD 14 
de dezerabro de 1961; 

_ até 15 de dezembro de 1963. pela 
Requerimento 'T'ô2o..ô2- aprovado e.al 12 
õe deLembro de 1962; 

- atá 15 de dez.embro de 1964, 'leIa 
Requenment-o 1. 141-63 .aprova.do· C:ID 
10 de àe'tembro de Wf:lS, 

Membros 116'J - ?:rrtidos 
JeffersoOD de' agw..ar 423 de' a.bril 

de 1963) - PSD_ 
Menezes PImentel _ PSD. 
FUinto Muller _ PSD. 
GtudO Mondin (29 de outubro de 

1962) _ PSD. 
Ruy Ca.rDerrQ (23 de abril de 196B 

- PSD. 
Dat\leL Krteger (Relator) - O'ON, 
EUrlco Rezende l23'de aol'1J.. àe 

1963) - UDN. 

-~~~.~~ I 

- até 15 de dezembro de 19A, pC'lo' Milton Campos - UDN. \ 
Req. 1.14::1-63, aprovado em ~O de I1ertllaldo Vteira Vtce- Presjdec~e _ 
de-.r:;embro de 19ü3. UDN 

Completada em 29 de ou!:u\;;:'o ae Mene2es Pimentel - PSD, 
1962 23 de- abril de 1~G3 e 22 I"!.e JU~' EUl.',co R.czl?nde 12a de atl'j 1G.2 
lho de l~n,-, L9631 - &e!ator - U1.ll'i < 

Meml:Jros _ Partidos Silvef"tre Perlcles. 123 de abnl Cl.S 
19631 - PresIdente _ PTB. 

Jefferson de AgUIar _ PSD. Noguelra da Gama - pTB. 
Bar~os Carvalho - PTB 

Wilson Gonçalves 123 de a'Jril de A10YS10 de Cal"valhO _ PL. 
lE(3) - PSD, - Lmo de Ma tos _ PTN, 

RUy Carnelro _ PSD. 
Lobà{) da SUvel.ra ......: PSD. João A.J1'iPlno 123 de abril de 1963} 

- UD;-t. 
OUldo Múndin t29 de· vutu~ro d~ D-an;eJ K.rieger _ ODN. 

196,l) - PSD. 
t!rWton Campos - aUN. \ -
.E:!eribnJd:o U"ielra - ULJN. 
Lopes da Costa _ UDN Q) Prci<;ro de; Emenda à Cons. 
João agrIPinO 123 de atl1il de 1963', tit~iç.áo nt? 3;62 

- UDN 
EuriCO Rezende t23 de a;br.i1' de ,A.UTOR.IZA O TIUllUNAL SlTPE-

1963) _ UUN, RtOR El.EITORAL A nXAR UA-
silvesta'e Pericles t23 de abrlI de TA PARA A REAUZAt.,;AO 00 

1963) _ PTB. PU;BISCITO PREVISTO' NA 
Nogueira da Gama _ P'I'"B, EDEND:A. CONSTITUCIONAL N° 
Barros CaJ"v.alho _ P'l'B. 4 - ATO ADIL'lONALl. 
t\!oysio de Carvalho - PL. E1e~ta ·em- lQ de )u!.ho' de 1002'. 
f\lllgue1. Couto - PSP. 
Cattete PinheIro t.23 de abril de Prorogaçâo: 

1963) - P'TIL _ ate 1"5 de. dezembro de 1963 pf1JO 

Guido Mondin". l,.. de outubro ele 
1964) _ PSD. 

Eurico Rezende (23 de abrU de 
1963' - UDN. 

Milton campos - ODN. 
Henbaldo, Vieira - UDN. 
R\U Palmeira . -UDN . 
Amaury Sllva. - 23· de abril 

1963' _ PTB. 
d. 'O) Projeto. de Emenda à Cons

tituição nq 1;62 

Requerunento 787·62 aprovado ~m 1.2 
:le dezembro de 1962._ 

- ate lõ de dezembro de 196:4 pp.IO 
l:teq:Jerunent-o t l<t6. a.provado em ~\l 
de 'Íl::temoro de l!Jfi3, 

Daniel ({negar - UDN. 
Milron campos (Vice-'PTestdente) 

- UDN·. 
Henbaldu Vieita - UDN. 
Lopes da • Cesta "e- ODN. 
Si! vestre perlcles .......... ) _ PTB, 
Vivaldo Lima - PTB. 
Amaury Silva (24 de abril de ~963) 

- PTB. 
Vaga do Senador Pinto_ FerreIra 

<U de e.IlrU de 1963) - Relat<lI ..,. 
nB_ 

Aloysio de Oarvalho - PL. 
LinO de Matos. - PTN. 

K) Projeto de Emenda àCons
tituição n9 8/61 

(SOBRE EXOJIIERAÇAO, pOR rRO
l'OSTA 00 SEN!!.DO. DE cnE~~ 
DE MJSSAO DlPLOillA"tI{;A DE 
CARATER PllRiltANENTEI. 

Barros Can'aJho - PTB. 
Argenllro de FIgueiredo. _. PTB. 
Bezerra Neta. 123. de abril de 19õ3 

_ PTB. 
Aloysio de CaI""\'alho.. - ?t.. 
Lino de Matos - PN. 

M) Praieto da Emenda à Cons. 
tituição n" 1 0;61 

<APLlCAÇAO DAS COTAS DE. lM
POSTOS. I>ESTIN&DAS. AOS &10-
NICtpt.OS) . 
Eleita em, 2.8 de dezembrO: de. 1962, 
prorogada; 

_. a.té 15 de dezembrQ de 19ê1 pelo 
Req. 783-63. aprovado em 12: do a8~ 
zembro de 1962. 

- até 15 de. dezembrO de 1964 "Çl~la 
Req. 1.142-63 aprova"do' em 10· doe ou· 
tubro de 1963. 

<OBRIGATORJEDADE DE CONCUR
SO PARA INVE~,rUHlRA Im 
CARGO (NJ()lJ\.L DE (;ARR~lltA 
K PROIllIÇAO DE NOMEações 
I>1TERI:-iAS) _ 

Elel ta em 1(1 de malQ de 1962, 
Pror-rogada,: 
- até. 15 de dezernb~o de 1962. pek' 

Req, '185 .. 62 aprovada em 12. de de· 
zembro de 1962. 

- até 15 de dezembro de 19.63- peI<. 
Req 1 144-63. aprovado eIn lO dtl de· 
zembro de 19fi3. 

C<Jmpletact'" em 23 de abrU de IB6~_ 
Membros _ ?ar\,1dos 

J.efferson de agUlar - PSD. 
Wilson QD:~alves 123 de .w.:~. de. 

1963' - pSD. 
Ruy Ca.I:nelro - PS, 
Menezes PuneDteJ - PSD .. 
Milton Campos - UDN. 
Heribaldo Vieira - ODN. 

de A Completada. em 80 de março, 
Eleita em Q outubro ue 1961. 1962, 29 de' outubro de 1962 e 3 

de EuricO Rezende l'2J. de. abril de 

Prorrogada: abril de. 1963, 
de 1963) - UDN. 

- ate 1.) de dezembrO de 1962, oc.Lc Memb:.""Os <l6) _. Partidos 
Reque:imento 608.-61, aprovado em loG Jefferron de Aguiar. _ eSD. 
de 1aneiro de 1961; M'T;T~~ O .. , 2~ d "" U d 

_" até. 15 de Janeiro de 1963. pelo \'v ~n onÇ.a..i.'Ve,a (~ &- IW,Ir . E 
Rl!querimento 781-62, aprovado em 1:' 1963) - PSP_ 
de dezembro de 1962; • Ruy Carneiro _ PSD. 

- até 15- d .. dezemJtto de 1964, pelo Lobão da Silveira _ PSO. 
Requerimen.tó.: L l40;-63 .aprovado em Guido Mondin (29 de- outubro de 
10 de dezembro de 1963, 1':lG2-) _, PSP. 

COmpletada em 3(1; de IIUlrÇO de 
1962, 2ll de outuoro de lil62. 23- de 
abtil de IOSa. 

Membroe (15) _ Partidos 
Menezes ptmentel - PSD'. 
RUy Carneiro 123 de abril de' 19J3) 

- Presidente - eso. 
Lobão da SU'Veira - PSD. 
Jefferson de Agillal \23 de a.bril Óf 

1963' - PSD. 
GUido Mondin (29 de .... outubro de 

l!l6Z) - PSD. . 
Daniel K.rleger _ UPN. 
Eurico Rezende 123 de abril: de 

1963) - ODN. 
M11ton campos - ODN.
Heribaldo Vieira t V1ce~Pres1dente) 

- (IDN. 

Milton Campos - ODN. 
íleribaldo Vieira - UDN, 
LOpes da Cost. - ODN. 
João Agrlpmo '23 di> abrtl d. 1""3) 

- (IDN. 

EuriCO Rezende (23 de abrll .a 
l.'l631 - UDN. 

Silvestre Pérlcles l23. de a.br1l dt 
19S3) _ PTB_ 

oNgUeira:, da Gama - PTB'. ,,~ 
Barros Ca.rvalro' - PTB, 
Josaphat Marinho t23' de abrtl de 

1963> _ S.. leg. 
Aloysic de carvall10 _ PI... 
L1no de Mataa _ ftTN. 

LOpes da Costa - UDN. N \ ProJ-eto de Emenda à Cons. 
vaga do Senador Pinto FlM'elrB ,. 

123 de abril de l1!a2 - Relatqr - tituiçãn nq 11\/61 
PTB. (CRIAÇAO DE NOVOS 
_ B:;gta Neto. (23 de abril de. 1002, MUNlt;tPlOS) 

Amaury Sllva <23 de abril de 1961i)' Ell!lta em 28 da março de 1962. 
- PTB. - • I ProrrogaçA", 

Vivaldo- Lima _ P'I'B_ ... --- - até 15 de dezembro de 1963 peJo 
A!oy.ti.o de Carvalho - 2t.i. Req. '194-62.. a.prov.ado em 12 de ;1e.. 
LiDO de Mato.s - ,2TN'. zembro de 1962. . 

João Agripino 423 de al:!r1l 
- VICe-.l?reslctente _ UDN·. 

Darne! K.neg'er - ODN. 

de lY.63 

Silvestre Pérlcles (23 de abril de 
1963) - PTB. 

Nogueira da Gama _ PTB. 
Barr~ Carva.lho - PTB. 
Aloysio. de Carvalha. - PL. 
Aurélio Vianna :23 de abril de 

1963) - Rela\Qr - E'SB_ 

P) Proieto de. Emenda à_ Cons· 
tituiç.ão nq 2/62 

<INSTI~'"Cl NOVA DISCRIMINAÇãO 
DE RENDAS, EM. FAVOR DOt' 
JIlUNICIPIOS) _ 

! EleIta em 23 de maio de 1961. 
Prorrogaçâo: 
- até. lã· de dezembro. de 1963 pelCl 

Requerunento 786.-62. aprovada em .12 
de dezembro· d.e 1962: 

- até 15 de dezembro de. 1.964 'Y'lc 
Requertmento. 1--145 .. 63 Ilprovadl> em 
10 de dezembro. de 1963. 

Completada em 23 de abril de 
1963. 

Membros _ partidos 
Jefferson de Aguiar _ E"SD. 
Wilson GonçaJves (23 de abr1] de 

1963) - PSD. 
Ruy C.llrIle.i.to - PSD. 
Lobão da Silveira - PSD. 
LeIte Neto '23 de abril da 19611l 

- PS:::'. 

Completada em 23 de ab:1l de 
1963_ . 

Membro.o: - Partidos 

.Tef·1"erson de AgUIa.r - PS. 
WUSOD (J(]l1.ÇàJ..ves (2.3" de. l\,";)r(l de 

1963) - PSD. 
Ruy Oarneiro - PSD. 
Lobão da Si1ve1ra - PSD. 
Menezes. Plmentel' - PSD. 
Leite. Neto l:t.f de abril de W(3) 

~SD. 
Mil ton Oampos - OON_ 
Heribaldo Vieira - UDN. 
JoãO Agripino t23 de abrU de 1963) 

- UDN_ 
EurlCQ 8.ezende (23 de a.oru. de 

(963) - (IDN. 
Daniel Krreger _ ODN, 
Silvestre PériCJe.'i (2& de abrtl ue 

W63) - ?TB. 
Nogueira da -tiama - P'I"Bí. 

Battos CarvaillQ - PTB:. 
Mem de- Sá - pt" 
Aarã..a StembrucD -' MTR. 

R) Projato de Emenda à C{)ns. 
tituição nq 5/62 

f DISPõE. S08RE " ENTREGA AOS 
MUNfCIPlOS IM: 30% DA AHRIl· 
CAOAÇAO' VOS EST/tUOS QUAN
DO EXCEDJm Jl{S RENUAS ~lU
NICIPAlSL 

Eleita em, 13 d'e setembro de 1"262 •. 

PrOI'rOgàda: 

- até 15 de dezembro de 1963 pelo 
Requerimento n... 1.147-6::1 aprovaao 
eDl 12 de dezenlbro de 1962; 

_ até- lr;. de dezembro de 1964 (leIo 
aequerunento l':.141~6 Saprov.ado em 
,0 de dezembro de 1963. 

Compl.td. em 23' ·de .bril· da 1911.3. 
Melll1Jl'oo - partldOB" -' 

Jefferson de Aguiar - PSD, 
Ruy Carner.o - PSD .. 
Lobão da Slvera - pSD. 
Will!an Gonçalves (23 de abril de 

'963, _ E'SD_ 
Leite Neta ,23 (63) - PeD_ 
Menezes 1?unente1 - Pre.s1den~e. 
MIlton Campaa - t:rDN. 
Herlbaldn VJe1J"a - ODN. 
Iosap.bat Marinho - \23 .. 4.63) _ 

'VIce-Presidente _ OD.N. 
DanIel Krleger _ uDN, 
Vaga dO Senha:. ptnto FetTeJ.r8.. 
Eurico Rezende (23.4..63) - UDNe 

'26.4 63) - E'TB. 
Nogueira da Oama - PTB. 
Barros carvalho - P'rB. 
Mem de Sã _ PL. 
Miguel Oouto <23.4.63). - PSP" 



804 Sexta·fei.ra 10 
~. 

8) Proje.to de Emenda à Cons· 
titUlção nq 6 '62 

MIJ:l-JH,'-";'I.I\ rARA QUA rRO o NU
l'r1hHU UE RI!;PHESEN'I A:"IITt.:~ 
uns E~fAU()S 1<, t)O UIS'flUTO 
FHl)~RAL NO SENAUO). 

Ele! a f-ll) 13 9 62 

l'11,)rt"ugaaa ; 

- ate 15 J2 63 Dela Req~erimentç 
'l9fj,õZ aprovado em 12 12 62: 

_ ate (5 IZ 64 Df/q ReQUertwent.<. 
1.148-63 aprvvadu em 16 12 63. 

CumpleLada em 23 4.63. 

Membros - pa.rttóo:s 

JeHersuo de Agwar - f'SD 
R JY· Carneiro - PSO 
Lubao da SUvelfa - ReíaCOr 

P:>!) ~ 

W'1.SQn Gonçalves f23 4 63) 
PSU 

Menezes P:mentel _ PSD 
• M!ltUD campus -ODN 

Henbaldu .Vle!l·a - UDN . 
Josaphat. Mannho - \23 4 (3) 

UDN 
Oa nJel Krleger _ UDN 
Eunoo Rezende - 123 4 63) - VI

ci'-Pre"'.loeote - ODN 
•. Vaga do Seod.d(n Pinto [i1erreiro 
(23 4 63) - Presl0flnte - PTB 

.Nü,gue:u"a d1-l Gama - p"re 
l3aTro~ C-arvthhO _ PTl:\ 
.àlem de Sá - PL 
Júlio. Leite t:.!3 4 631 - PR 

T) Projeto de Emenda à Cons· 
tituiçâo n9 7/62_ 

fnF.\'ouA A ElUF.NU/\ CONSTITU
'(~IO~Al 1\ .... 4, (.!lm INS'l'l'flfflJ O 
SlSTEl\tA PAH.LAMIo:N'll\K u6 
{j;(H'li:RJ\'O f~ O tU:-J 61 lJA t ·O,"S
Ç'ITU1C,li.U 1"EUERi\I •. DE IS UI!. 
St."I'U","'CBRU DE I1H6, 

F;ielT.a elll 6 I:! 62. 

.l?l'ortQgada: 
- atA! lã 12'63/ oelo Fteq~leriment,() 

791-62 RprU\'a(1o em fi! 12 62: 
- a.~e 15 12 64 ~elÔ R.equerlmento 

! (49-63 !lpruv.!I:da ecn 10 ta 63, 
Comple!-ada em 23 4 63. 

Mernbr08 '- partidos 
J ~fferson de Agwa.r _ tJSD 
Rl.I'I CarhelFO - PSD -
Pedro ltUdOViCo _ PSD 
WiL.'-OD Gonç.alves 123 4 63) 

PSD ' 
BenedIto Valladares - PSD 
Menezef P:mentel _ p~U 

Ml~too campos - UDN 
lierttla,Clo VieIra _ UDN 
Eurico EtezenCie 123 4 631 ,- lJ.t)N 
Damp.l Kr,eger _ UDN 
Jofi{l Agriplnl) ,23 4 fi3) - UDN 
Amaury Silva 123 4; 631 - PT.B 
NogueuB. da Gama _ PTB 
n'uros carva;ho _ I?'T'H 
Mem de Sá - Pl 
Raul Q,ubertt - PSP 

U) Proieto de Emenda à I,;ons
tituição n9 '1/63 

(TR:\UAI.UO OE MULHERF.S E ME
NURES E ·l'RAUiU.UO IU\l lN
llUSlIlIAS INSALtfURESI. 

DeSignada em 23 4 63 

Prorrogada. ate 15 12 64 pelo Re. 
quenmento 1.150-63 aprova-do eIfl 10 
de d!ezembro de 1963. 

"-
Membros - partMos 

J e ff ersun de Agu1.ar - PSD 
11. uy carneiro - PSD 
Lobão d.JJ: Silveira PSO 
WilsoD Q,)llQalves - ReUl."or 

PSD 
Menezes P1ment.el - PSD 
Leite NeCo - PSD 
Amaury 'ifUvQ - PTB 
Bezerra l'!leto _ Vtce~Pr~ldente 

1'1.'13 
Vaga ·Co Senador Pinto Ferreira _ PTB 

I;luv_e Pér!cles - PTB 

• 
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arge.mro de p',guelredo - PTB 
EUrlclJ Rt'zenoe \23 4 631 _ ODN 
M11tolJ Campos - UON 
Dame) KflegeI - UllN 
Josaphar M3rmhú - Sem LegenÓSl 
Aloys:o de Carva:ho - PL 

V) Proieto de Emenda à COIlS-

titUlção 11~ 2/63 
(DIHElT{) DI~ PHOPIUEDI\DE) 

Deswnaaos em 23 4.63 
PI'Ol"l ooU.Qa' 
_ ate'" lá· i2 64 pela Requeriment<. 

L. 151·63, aprovado em 10,1:.1 63, 

Membras - Part!dos 
JefferSon de I\gulsr - Pf:)D 
.Rlly Carnelro _ Presldente 
wbtw da, Si! vena - PSD 
Wlisun UQnca,\'e~ - P~D 

PSD 

M.enezes PHuenl.el - PSD 
HerlbaJdo V!r1ra -, Vlce-Presiden-

',e _ PSD 
Amautv Silva. _ PTB 
Bezerra Nero - PTB 

Vag.1 de' senador Ptn'o Fer-
reira _ PT~ 

SUvestre PencJes _ !?TB 
Artur Vlrgli:O - PTN 
E:urlCO Rezende f23 4 631 - UDN 
Milton campos - Relawr _ UD.l\ 
J08.0 Agripmo - UDN . 
JOS!lphal Martnho - Sem Legenda 
AlOysio de ca.rvalho - E'l,. 

W) Projeto de Emenda à Co,," 
tituiçâo nO 3/63 

lDtSPõE SntHtE A AIHIINISTRA
ç .... o 00 OIS'I"n:I1'O fi'HlJl!.:RAL li 
i\tA'l'ERIA nA COl\olPETtNCU 
PRn'ATJ\'.O DO SE~I\DOI. <11 
De.s~gnaaa em 2:; 63 
Prorrogada a:..e Ui 1:1 64 pelo Re~ 

quenment.o l 1i32-6:i aprovadu em lú 
je de.'?·,<>tnbro de 196Jr 

Membros - partidos 
Jefferson de AguIa.r. - PSD 
Ruy Carneiro - PSD 
Lobão da SiJve:rra. - PSD 
WiLson GonC3Jvea - PSD 
Menezes Pimentel - PSD 
Leito Neto - PSD 
Affi€LW'Y Silva - PTB 
Bezerra Ntoto _ PTB 

", Vaga do senador PInto' P'errelra 
- !'TIl 
.• ,. Vaga cto Senador 
talão (V1Ce-Pres1dente) 
".. va1;3 do &"nador 
~mar _ PTa 

Eduardo _ f"I'B 

Edu·ardo 

EuricO ReZN!de - Pre' iL_lt .. 
Milton Oampos - IJDN 
Daniel Krieger - OUN 
Alovsio. de carvalho - PL 
Josapha r Ma·rinba - Relator 

sem fJegenda., 

X) Projeto de Emenda à Cons
tituição n9 4/63 

ICONCEllF. nrUNlOADES AOS 
VEH E.,DORESI 

Dest~:ül..da em 20 5 63 
Prurrogada ate lá 12 64 pelo' Ete

lue.rtment,o nflmero i 153-63,. aprova· 
do em lO 12 63. 

r.,·lemOf03 - PartIdos 
Jefferson de Ag'Jlar - PSD 
Ruy Carneiro -- PSD 

~i~:~n dâJ~~~9J~!: ~ ~~g 
Menezes Plmentel - psn 
Leite Neto _ ~SD 

Y) Projeto de Emenda à Cons
tituição n9 5/63 

iDISl'ÕE SORRE o 1~i1'OSTO ()E 
VENDAS E CONSIGNAÇõES 

DeSIgnada em 31 5 63 
prul'l'ogaaa ate 1b l~ 64 pelo Re. 

quertmento número 1.154·63, apro· 
v::.oo em JO 12 63 

Membros _ Partidos 

Jefferson de ·Agular - PSD 
RUy Curne1ro _ PSD 
Lobão da SUveira - PSD 
Wilson Goncalves _ PSD 
Menezes PlmeDtel _ PSO 
Leite ·Neto - J;lSD 

WUson Oonçalver. - PSD 
JOJe Felicl3,no .... PSU 
Bezerra NelA) - PTB 
EdmímdCl Lev1 _ p'ra 
AJ"g'emirQ Figueiredo - PTa 
Melo Braga _ P'I"B 

• 

EUflC<, Rezende 12;j 4. 63' _ UDN 
Aloysio de Csnalho - UDN 
Afonso Annu.s _ OUN 
Josaphat Marlllbo - .R~lar.or 

Sem Legenda 
A urélio V mnna _ PTB 
JúlIo Leite _ PR 

COi\1ISSõES 
PARLAMENTARES DE 

JNQUf~RJTO Amaury SilVA - P'I'B 
Bezerra Neto - PYB 

.. , vaga do Senador Humberto CIUA[);\S [)Ji: ACOHl}O ('0;\·) O 
l\WI 53 OA COSSTn 1.1I{;.","O e 
o !\H'I 1019 AUSEA A. 00 l:E

f>TB I (;JiUE's') o INTEH,VO, 

N"eder - PT13 

ArgemÍto de F!gueJr.edo 
EUTlCO Rezende - UDN 
.\·lilton Campos - UUN 
DaOlel K.neger _ ,UDN 
A,OYSiO de Qarvalho _ pL 
Josaphat, MarInho _ se rnLegenda 

1 a). Para apurar a aquisição, 
pelo Govêrno Federal. dos 
acêrvos de concessionárias 
de . serviços públicos e a 
importação de chapas de 
aço para a Cia Siderúr-

Z) Projeto de Emenda à 
tituição. nq 6 ·63 

rJNELEGlBlJ.lIMOfl 

Designada em 2 10 63 

Cons-

prorroga.Qo até I:; l~ 64 I')elo Re· 
~uel"Jmen~-v cQmerQ 1 15o-{i~, oipt"Va,
~o em 10 12 63. 

gica Nacional. 
c:rtaaa pela aesolucáo n1lmero U 

fie 196;$ a.ssInada pelO Senhor Nelson 
Maculan e ma1.S 28 SellhDr~ Seaa.
ctores íapresen ta da em 30 de mal(. de 
111631 , 

Designada· em 31 de maIo de lD63 
Membros - - PartIdos - Prazo _ 12<f dla..,. a tê :l8 de $e. 

/J~fferson de AgllÍar _ PSD t.embro de 1963. 
Ruy Carneiro - PSD Prorrogada: 
WIlson OoncsH'e.s - PSD _ Por QlaL! l20 dJas, em virtude 
Jose ·FeliclBnQ - paD ia aprovação do Req"Jertmento oú .. 
WRllredo Gurgel - PtiD /' ~ero 656-63 do SenhOl Senador João 
Argemiro d~ Figuf!1l"edó - P'TB • '\grip1no, nj.\ sessão de 18 de se·eoi.-
Bezerra. Neto - PTe oro de 1953 .:H hOrasl .. 
Si!vest.re PértcJe.s - p'r""e '- por rnGÍs U.'ll IUlO ,em virt'.ide da. 
Edmundo LeVl - PTB Jprovaçâo do Requerimento númeN) 
Eurico Rezende - UDN i 173-63. do Senho!' f;enador Leite 
Milton Campos _ UDN ~eto, na sessão de 12 de dezembro 
AloysiO de carvalho _ 'VDN~ de 1963 
Atonso A.r1nos - O"DN ,. Membros _ partidos 
JOSaphat Martnho - sem Legenda Jefferson de Aguiar _ ?SD 
Raul Gtube.rti - PSP LeIte N-eto (Presidente\ ...:. PSr.. 
José, Leite - PR Nelson Maculan _ PTB. 

João A.grlpino ,Rela.tor) _ UDN 

Z-1 Projeto de à 
Josaphat M.annho - sem L..eg:endl\ 

Emenda 

Constituição 119 7/63 
(1'RANSFERf..:NC1A PARt\ A· Rli: .. 

SERVA DO ~I1L'IT;\.R DA A!'IVA 
QUE SE C"NDIDATAR A CARGO 
ELE'ITVO). . 

DesIgnada em 2 10, B3 
Prorrogad.a até 15 12 54 pelo Re· 

queritnento aQ.Ií1ero 1.136·63. aprova
do em !O 12 63 

Membros _ Partldos 
Jefferson de AgUiar _ flSD 
RUY Carne1ro - PSO 
Wilson Gontaivea _ PSD 
JOSé Fe1iciano - I?SD 
Waltreào OurgeJ '- pSD 
Argemiro de P!guelrMo - rTJ3; 
BezeM'g Ne·o - PTa 
Slrvestre Péricles _ p'l'a 

,Edmundo Lev1 - PTB 
Eurico Rezende _. UDN 
Milton Campas _. l1DN 
Aloys10 de Carvalho _ ?L 
Afonso ArInos - UDN 
Josaphat MarInho _ sem Legenda 
Jfil!o Leite _ PR 

Para ,n!>urar fatos aponta
dos da tribuna do Senado 
e outros. relacionados com 
irregularidades graves e 
corrupção no Departamen
to de Correios e Telégrafos 

crIada pela ResolUÇão· nllmero n 
de 196a. a.s.sJ.nad" {leIo senhor Jet ... 
ferson de Aguiar e maLs 33 Sen.horea 
Senadores !apresenta.da na sessão do 
30 de outUbro de 19631. 

?ra7.o - até o fim da ~essâo. tegfs .. 
ativa de 1963. .. 

Pron-ogaçllo poT 90 dias 'até 15 de 
"Tlarço de 1964\ em virtude do Re" 
.1uerimentc númel'o 1 163-63 do Se
nhor Senador WUson Gonçarves 
lpl'OVa.do na ses.o:;n.o de 10 de dezem .. 
oro de 1963 ,~1301. 

Oeslgnàção em 6 de liezembro di) 
1963. 

Membros (11) - Partidos 
Jeffetlson de A;tutar - flSO 
Le1te Neto -, PSD 
At'1ltu Fontana - PSD 

2-2 Projetei de Emenda 
Constituição nq 8/63 

'.'l Wilson Gonçalves - pre-?idente 
2SD 

Artur VlrgmO - PTB AtnRUfY Silva - PTB\ 
g('z.erra Neto - P'l'H 

,. Vaga do S~'ladt)f e.tnto fi'errell:e IAUTONOM1A DOS MUNICtpIOS, 
'Bezerra Neto 8 11.63 - Vice-PrO .. 

;!dente _ P'TB ' 
- PT'B 

Silvestre PérlcJes - PTB 
Adatberto Sena _ ?'T.S 
Eurico R,ezende ("23 4 63) IJDN 
Milton Campos - UDN 
João Agliptno _. IJDN 
Aloysfo de carvalho - PL 
Josaph.t Marluho - Sem Legenda 

estgnada em 22.10 63 
prorrogada até 15 12 84 oe1o EU· 

j'Jerirnent<J nOmerO 1.151.6:.;'. aprova
:0 em 10.12 63. 

Membros _ Partidos 
Jett~rS{1n . de AgUJar _ PSD 
Ruy carn,elro - PSD 

Mello Braga _ PTB 
tJoão Agripino - UDN 
Daniel Kneger - UON 
Eurlco Rezende' f23 4 63l _ ODN 
A urél10 Vla.o na ...:. PSB 
Secretária: Auxil1àr LegtslaUvo, 

FL-9, J Ney passos Dantas. 
Lob~o ela SUvelra - ~SD 
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ANO XIX ..:.. NO 67 CAPITAL FEDERAL SABADO, 11 DE ABRIL DE 19&1 

'CONGRESSO, NACIONAL 
PRESIDÊNCIA 

Convoca~ao de :sessãO conjunta para eleição de Presidente e Vice-President, da. RC':pública 

Eu, Amo Moura Andrade, Presidente do .Congresso Nacional, no exer. 
ciclo de mmhas atribuições, baixo o presente edita.. de convocação das duas 
Casas do Congresso Nacional para, em sessão conjunta a reallzar .. se às 16 
horas do dia 11 do mês em cursO, nO PlenárIo d-a Càmara dos Deputados. ~ro
cooerem~ nos têrmQs da. Lei n.Q 4.321, de 7 do corrente, e do art. V?, n.- V. 

do Regimento ç-olUum, à eh 11 ão do PreSidente e do V:c~-Pl'esid:'nte ch 
República que deverãc complt-.tl,..r o qüinqüênio iniciado a 31 de j.J.neHc ..111 
1001. <):e acôrdo com o dic"posto '110 art. 79, § 29 dl Con~ tituiç5.p. 

Brasilia, 8 de abrU de 19M. - AURa MOURA ANDRADE:. 

SENADO FEDERAL 
2~ SESSÃO LEGISLATIVA ORD1K-HUA, DA 5~ LEulSLATL'IU 

ATA DA 22ª SESSÃO, EM 10 
DE ABRIL DE 1964 

l'RESlDllNClA DO sa, GILBER
TO MARINHO: 

As 14 hOl'aS e 30 m:nu~o.s, 
acha.tl1~se pl'e,s2ntffi os 51'.". Senil.· 
dores.; 

Adalberto Sena 
Vivaldo Lima 
Moura Palha 
Menezes Pimeutel" 
AntôniO' Jut..'á 
Wilson Gonçalve,s 
Dix·H'J.it Rosado 
Dinarte Mariz 
Walfredo Gurgel. 
Al'gêroiro de Figueireo.u 
BdITas Carvalho 
Ermírio· de Moraes 
Rw Palmeira. 
Hel'íbaldo Víeira 
Aloysio de Carva.lhQ. 
Ja.saphat Marinho 
Eul'lCO Rezand.e 
RauI QrulJerU 
Aarão 8teinttuch 
Aurélio Víanna 
Gilberto M.a.rinho 
Bel1'êdicto Valladares 
Nogueira. da Gama. 
Moura AndJ:a.d.e 
José Felimano 
Pedro Ludi~co 
Lopes da C02.t&. 
.F'ilinto Müller 
Bez.erra Neto 
Adolpho Francu 
Irin-eu Borr-..hausell 
Ancônio Carlos 
At.ilio Fontana. 
Uutd·:) Mondin 
Mem de SáL 

O SR. PRESIDENTE': 
A lista de pre..sença regIstra o com

pal'ecJmento de 35 Srs. Senadores, 

Há número regiment.oal. np"laro aber- lho Nacional d:: Telf!comunicações, ra a ex:!cu'Ião do dL,>pos.t) n:l art. 
ld. do Cod!go BL"J:SJ.:(>It'(j lf I c:" ,'(.'
maJ.l.ca~\}e5 _ Lei n) 4 117. rI ..... 21 -~'\:! 

-agosto de 1[:62 - e não olJ.~tant.e 11 
g:randê d?flClêncla d~ lr'::oÜ":.l':.a (r'·~ 
se verifica no PalS d.cide: 

ta a sessão.. nos seguintes têrmos: 

Vai 50r liaa a ata, 

o Sr. 2q Secretário lê 
sessão anterior, que é 
seus d'Bbates. 

O Sr. Iq Secretãrro 
do seguinte: 

EXPEDiENTE 

a ata da 
aprovada 

dá conta 

Ofício, de 7 do mes em curso, do 
Sr. Min:.,.;tro Extraortlinário para os 
tusuntos do Gabin€te Civil da Pre
Sldência da Repliblica - Restitui au.
:.égrafos da Lei, promulgada pelo 
Presldente do Senado, que dispõe 1;Ô
ore atribuiçõ~ conferidas às autori
dades de poIícia para. fiscalizar e 00:1-
l.~êder ingresso em terrLtório nac:ona.: 
fi. estrangcir05. (Lei nl? 4.322, de 7 de 

. abril de 1964). 

Elesposta, a pedido de informações eu. 
c'.lminhado pelo senado: 

Aviso n 9 GM-l55-64, de 31 de mlr
ço, do 81', Min:stro das Minas e 
Energia com referência aQ Reque
rhnento n9 6'14~63, do Sr. Senador 
cattete" Pini1fíro. 

Olicio n? 571, de 8· do mês em 011:'$0-
,:Lj Sr. Primeiro Secretãrio da Câ· 
mara dos Deputa::ioo - Comun:ca 
;uver aquela Ca.sa rejeita.dQ as emen
das do Senado ao- Projeto de Let 
.:ru~ cria a Escola Agrot-écnica An·.' 
:;:;Dlo VersiJ.ni de Ath.ayde. no· Es. 
tado de Minas l.:iera·lS e dá. o:rtl'as 
providênc:a.s, tend,) Sido a p:ctlosi
ção encaminh,lda à ~aD.ção·. _ 

Qfírio n\> 30 CONTE:L-RJ, d-e 25 de 
março! do 8r. presidenba do CCtnse. 

ARMAS DA .R,EPOBLICA 

PRESID~NCIA DA REPúBL,W~ 

ConselTw NUJianal de 
Telecomunicaçõ.:!s 

Ofício nl? 30/CONTEL~RJ 

Em 25 de març::> de UC-4 I 
Excelf;ntis6imo Senhor 19 Secyctá .. 

1. fíCdD1 re~e~·l'adJ.'j na.:; 111 "., .;, 
d.) Congresso N ac.o.HÜ a.-; [I'e.:,tue.,,;.,\.;; 
de; 

7 67G KC/S; 

rio I 13 8~3 Kc.-s e 
Q Presidente do Con~lho Na:iQual 1'7 612 KC/3

1 de Teleoomuntcações se diL\ge a Vos~ ". _ , , 
sa. Excelêncla. para comUlllon q'le p':::"a uso sem l.m.~.lc-:t') de Inrnl" o. 
o Plenário do COIl$rÇlho em qUJ 741.1 .l!.11 lUV .watts de po~en: d .~ C .. llP:·'''·
$ssão ordinár:a, decidiu, para exe.. '.-..1 eql~ p.n~.n'v en"~ :::",-1 j (j'.l 1::: 13. 
cuçoo do artigo uI? 126 do Códi~Q dJ.lKa la~~rJ.t s:.::gel<l O~ lIldl.'p:;ndpt., ... 
Brasileiro de Tele~mUIllc3ções te); ~ . 
Lei nl? 4.lL7, de 27 de ag;ôsto de 195<4 2. o .uso d.:sst::; f.:-eq:.rem';us ~erá 
n5.0 obstante a grande deficiénc1a c:JmpJ.rtllhJ do pül,' CanHU: aror :0 

de frequênc\a que se verifl.ca n:> ?aL'>. e .. !tre Os serh0res Oçput'lOOs e ::5e
apô6 estudo procedIdo pela D1Vísão nadoras, 5eJ~w.d,) enterlos a ~'ê:t:n 
de Engenharia, reservar aos M:;::n- Lxados pelas m.:'~m~s .de .'l.nl·J.l,~ .i5 
bros do Congre:;so Nacional 4 fre- J. a 1,1. con.{!:~S";J :\}::. "", 
qüências para interconll.micaçôa>, ~ B,.:tsll1a, (DF), em 12 de ~"\1a: ·:o "e 
conforme especlfic..l a Dec:são n'l L_ - Adfl:"""; Sr·"!.1 (!:, ~.' J 
OS-S4, aneXa por cópia, F.{J.fC20, Pr p ::;! .2''1 e do C:ln (olho ~ .1" 

Aproveita. a opocttl:lijadc par3. re;~ CICllJ.l d~ fd2·c<)m .. ,;'llcaç JC;;. 
terar os protestos à ç ele7'ada. t''::;~lT.n 
e ruta. c:m.si:Jera';§D. Ailt!!1r>:,·, 
Scatfa de Azevedo Falcão, CeL. t..'J •• 
Pre.:;ide.i"lte do Conselho Nlc':onll C2 ~~-;. 3ü, 
TelecOm\ln:caçõ..:!s. 

?are'.!ere3 
31,32 e 33, 

DECrSAQ N° 0&-$4. 

o ConselhJ. NzeioU'.ll de- TeL;c'lD".'I
nlcações. em Sti.l 7,p "ê.iSâa o:'d~D-:r:J, l 
realizar.:la. em 26 d.1 fl:.,-vereirO d ç 191H. 
no uso da.:; at.l.'lb~""Óes que it.: COJ},oo 

fere o art. 25, item 3'" do· a:~u'::t
menro Ger-dl do C,jj~~o B':"'u3J~itJ de
Te1:."'CruntUlica"Ç.jps - D~::'te; .. '1.ú"Tl."ro \ 
52..026, de 20 de maio de 1963 - *".f-:n
do:. em vista a necessidade de pro
mover medidas complementares pa-

W 30. DE L':/.! 
D:J. COro.1SSiJfl dr (:J1;., .... :1",,·: ~ 

e Ju,fi~!1 sób"c o I)~f)h'o de ~l(>_ 
CO!!) l..f'n'~('1f. "0 r.'.' 13, D.:~ ;'J;:J 
(PDL n ..... H"R-rJ - 17'1 (.,.;, ""I 

_ Apl:)l'a I") C-;1J~{'n'{) 'in l-n. 
f~!i) Fr".,...·~'Ji.,.,;, tI', 3 
Gra. .. U e Bol!!'.a, a .,,~ :;;- ~ ... ..,·('o 
de 1958. 

Rf'b',úT: Sr, J2fferson 
O Projeto de Decreto Je I\'~----Legi.~jJ.tP·o 
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J2,f 19, de lfrB3 apl'OVD o ConYênlo do I 
'Tnu.-lOO F'j.'Unhúl!\iJ.. t.b:mado pel" 
J3,!'a.fil e Bo]ída, em 29 de março de 
19'3. I 
A~ CVmi~"õe.." de Re1a,õ8s Extetio- I 

JC$ Eo~moJll:n e .F:n<?lnr,a.~ da Cámara I 
cio:::. DE]1utad<.J3 (lp:ns.ru~1..1. peln. a,pl'O- I 
,.'açzp elo CéJ:1Vr:n::'o. m-::!'ccendo o il!~· ( 
t:-uw;mto jllr~;r.nn.c:otl:l1 fi apro\'d,çB.0 i 
J,7al 6aqut!a Ca,::.;) do C:)n~re,,:.'::,:) N8- \ 
L~.C:H~1. I 

.'\ -:-z.U"icaçn.? é €;.c',git~a, p~h_ in~:c') 'I 
1 (O AI'I. 8(; 0(\ Cvnstl1,u.ç;.o F\-
u, ,,1 \ 

,::. X P E O I E N T E 
tí:lEPARTÁMENTO DE IMPRENSA NAC10:<AL 

ALEERTO De; ERITO PEREIRA 

}tEf"!! 00 C;t;f;"V'ÇO Dll PUF.1I1CJl,ÇÔES el-<II;';FD D.6 SEÇ.8.0 05" R""H.çlC 

JlURllO FERREIRA AL VES FLORIANO GUIMARÃES 

DIÁRIO DO NACIONAL 
':;C:J o pünt<j (:e v:.:;t·:l illt'íct:ro e. 

crn.st:taclo:Jê.:) :l:l~la há que imjJ~:;n / 
ti. :'" LI' ca~ilü iJU:iu:-a.da. Pçl0 PCdéi' 
I~" cnij'vl). 

CONGRESSO 
,se.çÃo 11 

'Inl~':eSH: 'l(li' cfic1nes. de DeJ,;si-tamento do Imr-rtoSa Nacional 

8UI\SÍLIA 
'5,\1" d?!'. Co~~·.~,r,e-:- em B d~ ~'!r.)to i 

('i~ g':'3. - Miltun Call1png, P"r('s.- , 
4.~ :1te ~ .Je!ff-r-son .fi? Aguiar R~lq. 
f{". - S:?Cctt;e P('i"',":1rs - 2,,,,r~:f;;O ~ 

c:::: C'u)"):c:!l:(j - ./o,-"(/:).'/C'/. ,1'1or:JI,llo '_I 
F-~ "~;:1'1 \'(!,U(:""".;,c~ - Be::::ena ,".'etc 
_ L(!17~·O rla S(!~'{!Ü(t. 

1'~ ~ 3.1, dr' 19~4 

n 'I. C:ml hftÜ., 11," R;!avt5cs E t"
tr:'<:I"e:; ,.(';JI'~ o Pro;'elr; de l},... 
(: :0 L~:g:tl(aho 11'-' 19, 1%3 \PJ)I, 
,:' ~_:~-B!';-D _ 1~,7 CàlllarQl 

~,")tC"(;. o Con'!ie:l,'o dI) TJ!;"ó.fe-o 
Fi'o~!~e:ri'to, f-nuado pelo Rr .'1_1[ 

I' B:!f1.:in. 11 Z~ de m'lrço de ',,5\i 
n~lR,O:: S,·. V~vaJd.(1 L'ma. 

A,'!::v:':.: cf,.l ,\1en:.:;:;u~nH de 21 de j~~. 
11 .. oj~ l~::::'. l~', (' ~~:,!1 fl:-Jo.:l p~:'L]nto, 
(' S_"nhOl' ,~.:::~~{b·tE: da R':õn6~l"c·" 
f.,:J:l1'-'!"u à C::;~l :dcj":::q~u. (:~J' Con
g =~"'O Il CÚ,1.::1:0 fo 1\'::f"ro }':O!l' 

t~~:;~:?" _h'm' rir cnl:-E o Bra.:i1 e a 
::E _,.' <--. 

ASSINATURAS 

flEPARTIÇóES E PARTICULARES rUNCIOtlARIOS 

Capital e luter:nr 

SCIuestre ............ .. 

llla ........... ~ ...... . 
Exterior 

itno ............... 

Cr$ 

Cr$ 

Cr$ 

Capi.tal e 'ntenor 

50.00 Semestre ••••••••••• Cr; 

96,00 Ano ............. ~ .. 'O •• Cr$ 

~tart()r 

Cr$ 

39.1lt 

76,00 

iÓ8,OI 

- Excetuadas as para o exterior, que serào sempre 
a13S11latoraiS poder ... se-ào ~omar. em qualquer época. por 

anuais, ns 
seis meses 

ou um aTIO 

'" 

- A t'tm ,de pOssihilitar a remessa .. de valores acompanhados dt" 
eSt..:jarecl!ncllt.OS quallto -ã Sua aplicação, solicitamos dêem preferência 
'\ relIlS'iisa por me:o de Cheque Ou vale postal. emitido! a favor do 

r",joureiro do Departamento de ltnprensa Naciollal 
.F.-'·''--:-: :1 }o=x~:::' '{§O d2 MLltiV.OS q.ll(: I 

- Os suplerneutN às edtções dos órUãos oficiais serão fornecidal 
aos aSSInantes someute, mediante solicitaço1o. 

- O custo do numera atrasadQ será acrescido de Cr$ 0,10 I. p6l 
"-U-cido decorrIdo, cobrar...ae-ão mais Cr$ 0,50, 

40",_:? Con~'<':I;(\ Qt,,-, vem -Sllbstir'.\ii" 
f! J';~f' ij':m:'co [::'mB:::>.J em ]9:'1.3, n'!
gU''J.ll!~ntu:.'. {\:> ope:'''-ç5~,~ eomert!'aL,: 1 
a S2a,:n e!;:?~l~"adD3 ('o(,re o.~ núcle03 
f.:;.u:~c orw',s l,=~f.1.Z:3:d)5 ao íOi1~'C (ia, 
:t":).'~:'iras c ' ... luns , F:cOtl est9.iJ:;:e~i~ I 
ih que o i:1te~'c_;mb;o em am'éço S2- . h ".' ~. , 

rã ef.eiuf'c.:o ~ni c:'"'Jzeito-.9 ,01.1 em pe:;)3 I - resolver dl;'f~niti:,amente ~ob:e ISUbStitUlr aJu6,te Identicos flflnado ,~m 
b:,:l!,'1 ?1".o::-, l.v:·e d~ qU~l:squer taxg.: os tratados e COUH~l1çOeS c~lelJradd8 1943 .. ~m o fim doe ,regulamentar as 
ill1~::r'-i.o;,;, l)~~'::t!l$ adu.l.i1eir0ft e Qm0~ I,com 03 E<3tado.s estrangeirOs peJo opcr~r;ões ccmerclal~ a serem e~e-
lU.ll::~t)s ct.muI9r/;!:;. l~uero crer rpie 2re.sictente da República". cu~uQas e?-tre os nucl€os popUlaC1Q-
eE3a m~d elu v~~'á rftender gO, ameio3 O caso prEt,:,nte, enquadra.do espe. nalS local,zados ao I011g0 das fro~~ 
d03 In ;)j: :.l.'1t: ~ <:1.1 S c·d9.d~::; !)1.'a~~:e!-1 i!ifi~unente no dispositivo constitu w I te~ros c,omuns", i.~entan~o-~.s d~ "d~
ra~ e bar'v: .. ,,:,·') ~:tus.!\'lS ntr extrnsa .:ion~l acima tt'a!1!,crito, re.spon~e ,a.',) r~ltos, lrnl?D;"tos aduanerro::., <hSPOS1R 
fo:: ::s. front:.,r:ç:1 (;-:12 lme O.; dois pai- *mperativo das nec-';::5sidades d!ár.as çoes cambl:a,s e c0!lsulares, e de t~do 
ió!ô ,", ' de intercâmbilJ de fronteh'a, ~endu gravame fJ.Scal, cnados ou por Cl'la· 

~_:-- 58,',> ('I:'ld (':32.'~ sa:~lO'i pela ap~'o~ I.{p~na.s, Ge lamentar que o ql~antit~- re:n-~e", redu;zi?_do:~,. 00. mínim?, ~~ 
v::' ';S:O do- ~·i':J.i€ío de OçcretQ Le~:s~ t~\'o, hxodo Jjo.ta as operaç,õe.:. reah ... t.ramltes adm*n:LstruLvos Imprescmcl 
ln·.'v·o n\-' 19, de H133. ora em exame, IZgc'i3s e,-tejJ.- complet!lmente desaiua R veís. 

8",'·3. ct:s C:m:~\·6'~s. 14- dE' Of!"ô,:=:o t:zado. em face dos alt()s pr~ços da.s ~: ~ cum?.~e notar qUê. c.o~forme 
d2 12:3. _ .. J::t/Jr:oT! ele AOllhlr, pre- utilidades na Z-<Jna de ltontem.\ com dispoe o AldgO lU d.? conveu:Q, o 
E:~',~nt~. _ Vbf':11't0 Lima Relato,:,. _ <l, Bolívia, , montante das opera9oes reahzada.s 
P.~~~'XI. ,_te nni';;t.':"i: .- Edunnlo C(llq- 'l'2ncn em vista o que foi dito aCl- entre ~ P~?3.s r.aéi~cadas _uas ~ zon~ 
l,,;u - .il..n~ç71':') rr ;'l08 _ Filin.to Mii.lF : ma, e considerando a impossibilida- front~)rlças fIco lImItado a tres mtl 
le" - Men",~.~* P:mentd. . I je de emendar o CC!:lVênlo, opi.nQ C!.'uzelros por sema?a por peS:3D.a ff· 
. pela sua aprova~ão. -SlCU ou () seu eqmV'alente em pesos 

No? ::;~, de Ul64 "Sala. das Comissões, em 9 de outu- BoliVianos. Tal importância. eviden ... 
D,x Ccmissão de Ec01lomw, 86-1 bro de 1963,. - F:linto Mül!er, Pre- ten;.ent'ê, n~o m~,is corres:pQ1~de i~S 

ore o Proj .. to de Decreto Leqi[.~ Gídente. _ Oscar Passes, Relator. _ reaIS necessIdade.::. do. ~onterclo entIe 
lativo no t9 de lS2:'1, (n9 33-B de Jef.ferson Je Aguiar _ Edmundo Ca- as duas zona.s f~'ontelr~ças, u::na y~Z 
19E'{l, na ca.:m.,oaru das Deputadas I I tCl.-lão - Júlio Le.ite - Adolfo Fran~o que as mercado~.Ja.s estao mu!r.o m{\1.-<; 
que aprova o· COnvênio do Trá~ ._ Ennirio de Mo'raes _ Eugemo .?aras atualmen.,e, face à- ~1nstanfe 
fico "6'j'nn t ei:'iro jirIWldO;re?' Barras. mf1~ç~o, Não é pClssS:~lel, ell:tret.mto 
n""uslI e Boliv1a, (.; 29 de ma o I N9 33, de 1964 oorrlgtr-S,e o texto do Convê~ro, O 9ue 
de 1 (\::;8 ~ im1Wl'tana em uma olteraçao untla· 

~~ , Relator: Sr. Dix-Huit Rosado. teral, e nem prorrogár~se. por mats 
'Relrtol'; Sr. Oscar Passos. Em a Mensagem nQ 273, de 1958, tempo, a sua aprovação. . 
O p!'esente Projeto de n2creto Le- 5. Na.da.. havet"!-~o, assim, '9-uanto aO 

gL,:latiyo, en"l:::do pela Cámal'R dos o Sehhor Presidente da República aspecto fmonceuo a_ adUZIr oontra 
Deput'ados aD exame do Senado. teve submeteu à. aprecianão do Congre&- o projeto, a oomi~sao _de FlnallçAs 
or:Siem na MelFagem no;. 273, d'ê 1958 150 Nadou:;;.I, acompanhado da ExpO- opma pela sua, aJ?lovaçao. 
atravé.s da q\l\'l o 81'. Pres:'dente dít sição do Ministro d:"!::. l;telações Ex-' Sala das Clcom:ssa~, em. 30 de o~

p. '''}-':lblica; .s:ub:n~t€u ao Congresso teriores, o "CollvêlÜO de, Tráfico tUbr" () de 1,,63: A- Argen.uTO ~e Fl," 
Nac:oTI0.1, paro. unrovacão, o texto do Fronteitiç'J", firmadQ cem "a Repú~ gue redo, Presrd,.,ntc. --: Dlx-Hu.t 
CGnvênio de Trinco }<~ronteirico> fir- bEca da Bolívia, em 29 de mar~o de Rosado'R Reln}0r, .. -:-' Eunco z:.e~ellde 
i'1ado entre o Brasil e o. BOlivla, em 1958. - Lobao da Sllvelra - Eugento. de 
::9 de março de 195B. , 2. A comisGáo de RelaçÕo~ Exte~ Barros - Lopes ,~a Costa _ Wllson 

riores da Câmara dos Deputados, Gonçalves - Atlho Fontana _ Er~ 
~ competência do Congl.'e~o, }lar" 

(lpmar, em últ:ima instância, sôbre ês~ 
se Convénlo, decOl't"e de imposiçã,o 
c:omstante do Art. 6-5, inciso I da 
Comtituição Federal, que diz: 

"Art. 66 E' da competência ex ... 
tlusiva .do Congresso Nacional: 

após e!{aminar devidamente a nla- mfrio de M01'aes. 
tério, apresentou, n:>s têrmos' regi-
mentais, o projeto de decre~ l.zgisla_ O SR. PRESIDENTE: 
tiva competente. ara. sob estudo da O expediente vai à pubI:cação. 
Senado Federa.l. Há oradores 1m:crltos, 

3, Segundo as informações cons- Tem a. palavra o n-Obre Sr. sena. 
tante~ do projeto, o Convênio V'ern dor 'AtilliJ E:Ontana. 

o SR. ATILIO FOXTANA: 

Sr. pr~i.den,te, S'Cnh1CYt"es Sênado
res, ê,;;;..e e O pLmeiro dis',::ur,iO que 
prQnUnc.aíri:o,::; B::p.óS a publ.cat;il.o do 
~to ll"..s<:lluc.-ona~ (;>aiX(l.""o 1;1.;.0 l::lu. 
pl'emo C;:,mal1~, da Re'VOLU'~b.J', .a.o 
~&~ 4u2, EesUlldQ n:.:lSsas {.):.>~el'v~-;: :..0., 
es1..u. .:;en~o l'eceb,d-:) com a.pH:USOS, n-.l. 

I 
mUlto Itempo o lyrvQ hraslleliC \:;'via. 
preo~u';;.ldo- com a marcha dos aC':::l1-
,e:::im~~Ttos acs qü.ais sem ri.úv~d3.. e{oJ.. 

I nec~ssário põr um paradei:Q. 

D~-vemos, llortanto, l-ouva.; a ati. 
, t-:lde cio,;; riv,.:. e militares que, CUln 
'desa~.:;'~rnbro, tomaram, a l.lllc:a"i",a.. 

de c-onduzir o mov~m(;nto eu! ,2:<:* 
rem com tal eficiênc.a que tuuO Te.!'. 
minou ràpidamente, sem malor.:s ,sa. 
crifí-c1o.s e sem o derramame!1í:o de 
.s~11gUe que todos nós de.c.;ej8..vamcs 
f&-:.e evitado. 

Essa /Situação, CC'1T:.O d:zíames, V'l ... 
nha. (;.e long~\ d.ata. l.'(-'J;s U,H:; UII:im..:-S 
guverno3 - Jã.n.o Qu<!d~'o,) e JCáu 
Gou~art - a 5~tuaçao a5r3..You·.~e, 
prinCipa1m.ente piS-la Ol'ientRça:.J qu~ 
tomcu () Sr, Jân:o Qu:.tdr-os ao !lu. 
menag~ar, cum a mais alta CGnd.~.~ 
coraçã,o na;;-.. cnal, a um CC:nu~l:..õta 
iUternaclo!l.al Che Guet;ura. ~\S de· 
mcms.t.r~çô2s fllocOlUilll1s-(a.S du Sr.' 

\ Jânio Quauros f.zeram-no peúí~l" o 

I mandato de Presidente da RepúbL~ 
ca. 

Na ~a.s:ão, o SI', João Gln.áa 
v..sltava a RÚSSIa e a Cnir..a Cotl.1U4 
nista, Daí por que cs M.ni.s~.(r, Jn14 
lítire-s d'i! eUtão .amOtffi ... ize-raln ~'<;s~ 
trlçó'zs à ~Ua p :;,s~e, po.oS recea v~,n as 
.J~.as ex~,:elll,.stas ÚO V"c,:-rl'esH:,e-,l-
te. ' 

Infelizmente aqu§le3 Min!.stros miR 
Utare.':i tinham laZ~o. ~ Sr, ·JOJO 
Go-ular,t cercou-se-. ae e.e!l1z.:1ta..> lL'~ 
CQnh{;c.~",mEThte comun~-ts.s. 'A .::j_ 
tuaç"o, ag.r8.vou...':e a tal ponto que. 
nâo fós.')e as provi~nc.as tQmaQas 
pelas Fôrç!1S Armadas c..:.m a a:\lna 
de g'oy,ernos estadua1'S, não ta'<la .. 
ríam"Js em t~l', em nQ&..a ~atría. im .. 
plantado reg~me comunis,a, sem 
dúvida a m.a!or dê~zraça qUe POdi'l'ja 
accntecer ao povo bra.sileiro. Alé!u, 
do mais o reg.me comu.'l..sta não faz 
a fe icidade tie ni:nhul.11. 1)0".'0, ap~nas 
escraViza-o, nã.;) lhe p,rcpor~~<cm:md'Ü 
condiç-ões de prosperidade. como pI'O_ 
metem a Rússia e outros pal~~-s onde 
tlá dezenas de an-clS func.'Üua. (j l'egi~ 
me comuniBta". 

O co-m'.ln!.smo no Br~si1, l til boa 
parte, é frut..:> de vánas làz,oe3, 
prLncipLame!~e da corrupção e .ia me 
orie'nrtução ladminlsbrativa que 'vêm 
sacriíicando a populaçáo b1"asllei!·a. 
.:'egúndo estude de Observado.: es ex .. 
p-erienus. em reg~õcs onde exi-:.te 
um padrão de V. da diS'no de s~r Vl""tl
do, os que labutam, que tra~)u.lllZ,m. 
seja na. f'~2'ricultur',a, s.eja nai; lU_ 

dúst_l..'ias, não pen.s8m em uder~r ao 
comunismo, porq~le o comunismo é 
fruto da miséria, das dif.culdad€s e_ 
da exploração. 

Os homens conscientes não deve~ 
riam e.h'plorar a boa_fé daque:es qlt,e 
vivem em dificulda,a.e, incut.in...,Q-l!le3 
a idéia. de que -o oomunismo teso:"e 
'os seus problemas, Ele não os !'t!sol .. 
ve, abs'olutamente, Acontece que ao 
homem que está naufragando, q~alp 
qu-er táboa que pass·e é lUll -ponto 
áe a.po:,o :para G. salvação, 

Ccmo dizia, a corrup:::= ') que vem 
de longa data em nosso Pais, ultima 
mente mais se agrt .. 'yOU, 05 Ill3titUto.s

de Prevldência que, arreca.dam somas 
en01111eS, não cumpl'em a sua, finali
d'ade, não prestam aos associados, 
principalmente, do interior, 0.5 belle~ 
fícios li qUe têm di;;,·eito. 

O àinheiro pa::a onde v~i? Esta é 
a interrogação. Sabem'>;; ~que é, 'em 
grande parte, apli-eaõ'J" c""~ o fun
cionalismo, que -po.uco ou nf pro .. 
riuz. Isto apenas paTa falar no.'. Ins .. 
titutos de Previdência. 
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Pedemos c:tar outros ..ctores como a Nação bra.sileirâ. E' pl'~t:l.$o pôr-' tJ]() de patríci0.3. descendentes dt' tro aspecto, pelo qUAl o Brnsil não ~" 
o L_.tJi\ ...... mentQ d~ CO_·l.:'~O.'! e Tt!ló~ In6 lhU pr~ :::. ... :;Jra, J(J. o Leul:'.', uê~I.::!:!~·ic'_'l\Jre!', que, embsra sem ass_s" trru inc:('.t'::-:'do enqu~l1t:> QU~ Cc' -ca .. 
g_~: ....... , t'~""'I~, LC . .ll e!{Jt.,~:r,,,.a ce q !l. ,.;:~:::J. t_'cnj~a e C.'i en-:'inllmentJS UC' .<;p~ mfl~S adian~a~lc5 o ('_o;t:~,,) cb;,z-."ln~ 

,:'J""a. mr;;l.l .... no dia 4, o Sl', Pr<)~ Pia- de ca.:l:' ... ·~, C,vu~](ccnj~ o lhO- ,~~ ::trlos, c"n,:.;::::;n;f2lU vtnc::;', m,~, se do, c::.m re:u'tad.o\ ext:':J.din-i.!,:cs, !> 

s- G:.l~e t:L I;:."n....ti:> LC:LJ.f.J.":'U p.:ra bldt1:t. -, n*:-l1l'~l' cConlleG;m:::.( tI t2ú'a, maL fa~ o d3.s b::::s var;cd::d~s ne ~"'rn.~nt'::r; t: 
aqllt m:l-.:l13, Bü: • .'.:.... . .J.,_ c;:,r:, L::aIJ:~O _ os ( .f~ .... ül dD ki:;o, h~t OU.l'O-i .!:e,Q .... b ~~1 d.1de t-:,',rm {'nC;:;l:r..:_~~o. Ouvi di' ,'n'n~a s qole podem mu!tiplícJr e tr.· 
S:,;,,: ~":!l:;.Gvl·C';. K;:"'vúi dC~;5 t:l~~,.a_1 tju..! [.. • ..:.:..3 .. :11 l,-Jlm~:n.e '::.;: \.O;!,tJ~ um la~!'.:.!t1vr, C:l .• c.L'jL:-::La. ant3 d.j pUc.\!' n pfedu:;:ao. ,~ 
lÍl.~:; - C . .:!.O q~.:!. tOjü.,'S. Ld C01.~:;''::.s ltt..:C..>, 1 .. _.:,_).~ .... l~.JJ Cf ll" ..... U t-v"".".~ .. el'lfi3rcu~.t.:r .... , (}1l.2::' 'u:·::~.~ i.!.'~O., •.•. t " .• I;~lh2' E 03 !f'rtil'::~!1t,·"" Trat!l-,~e. d.n eu .. 
Lu:_vd~l - tlr1l <.lo L:[!er tia lU n.c.a illt~H:O r.:p.:lm~\...c..,. C(: a sua. p,:I. •• 0 ,8 ('~a":qt':nte ... C!Hr.p'lçn ()<;; re!lnarja.s pf'l.n:C1l1J.re.3. 
B:-n-:a .. 8. e L .. ".) tiO p_.j.;",G.~h~~ etc .• J. ~11<.-.'''~,J' ... " 1;;*_.~ ... :L:5, 8.-, l'.:s:den~ menLe, l...o.J.:n~lJ, l.~~.':l:," 1·~",'lh:::do e Fm lp'?r de cnc1.mp:i~las, pCr qu(~ 
C.l'a. J:'~,S b':~!l, (., cO:l'','[.CJt.:':o era t~, çJ...!l..;..:m 8..:11.:.,,0.., qUJ t:l.:..",; d::" ... m lctnun:i:[;.~"::) p;...::;... [:\1 t:<a1Ja.lilU, nflo mc',~"armo5 iml11'trla.s qu[m-·c8.S 
piLa o te,J 5, t.-,_~.:oa·~..!J..!!, e súrn ... ü- (';':"~l"n ... .:i,~ P':'·I.;.fl.: ..... uO ál-.;, .",>..-o:JOlJ..:.t.l-1 ('hJ~" \'.,:1;';0 t. 1;:;.1'011_. :l;;I.'x.:a, 5., 'e fcrtil1z:"ntes, il');O':;:-.tr\!!jO_sc lj~ 
te H'c::b: 0-_: 1',~l::.C.':.:) te:2", ... ,'lilJS d~a.s qll>;~..;) D~·,i ... l ... al·':'Hl, ;:1.3. to ma QJ. lil. dec:are1 un Oli;~.~; ~~' :,;::-..; -:: r::::.L:~ "':"Í1u<'>; d:'~ ref:nr..ric') de pet,'qlc-o 
(\er~is. l'-..:') é- p.::~j\'el qiJ"! a e:ltter;~{ l:,.~,> 1....l .. Ü::.~He (,-,c~I. ... ::J.l1 c..;nQlç .... t;3 !no, p .... .::,~o;tI .. .:n c, u~~· u (>.5: ;_;;'l!l:lç'à~ p;:>J.~s. trarurormá-Io", em nitrDd1clo, 

.

1'.::', ~ .riU? .•.• J. ::". c l.:"~;) (/:::I5! };' U.s,:,m q.d2 t;: .• ~.:l~C7d.l~'~.:l, ~e c~ ... :}-<-lj,"'t .• , .. $ (;;)Ol a

j 
de tL,:1'<l .. J1h1.>. a d~-·~y:·cprü:,::-.o deve I :"!?p. óno Aleg-re,. em R.:>c::e .. em Belo 

fLrr:.C:~CHl:m O;:; nv.::~o·-, CC::'['1U3 e l.e- .. h.:_ .. ",IJ~L,.:', qlle ~: <i z .11.Q<':<H'~,. 'er te ta ~ ,1l1 ji1:',,;~'..!., p<i~~~.r~d.,o-!:'e G L'·l'l":JP.:-e, no RIO de Jnne.rc- cu n:\ 
ll:f.1[C3_ I N:..o E<Jm~6 cGnt.!'1i, a l-'.;:u.~')J." ... sJ m~1.5 p:.:ço mere!;:dO, p:"lC,'Je, (j() CD .. 1tI'J.rio F"h'u, onde já fun:::l~nf'.m algum::s 

lIt!.::.s p:ED. !'Jto ex~~c uma ;J.-zão: O !lã:::> r:J~l:lllJ:.:i e"clr .':at:~~le .. !c.3 com nào Se cn(;Gni..1J.rá a s-:.ruçJo p.tra. t' d::"lss e onde outra., m!1is e,t:tf) F.e 
:UjJ~.q1, LJr..') (,O -:;'-, ';'l'.;tm~n:o !";a- eia, p~~'q.l::: a.2 a:;;o:a, '\.'fJl ~.u.) b.;l,-u .. ~ prc1Jlema. preparantl0 para, func~onn'? T?rÍ'h 
;::- 01::1 dc;.,. Ccrr~:('.J e T~::1>.)roS v,ye. tU1b .l.[.l~<e t.e L .. udcs e de v.;.m.l..>~:1 Vár.tls I:;ão as cX::'êntias de nO:;~C3 mÓ8, düste modo, fertiliz,,_nt~ n.r:c-'cn·-!} 
l::mo~lJl, c:nt..U.i. Jo e .:~tó l'ev-<:Jlt:!do }Je.':.;:oa15 p2.l'a c:;--t~s gl up:s, CCiUD agrJcuI.ore...::, e enL'e ('::13 l'f s'lIta a em 9bundãnc'a 3. (>xemp;o do que ,~e 
E':!'~:' -::,:; que Inu.to':; cU'::;::: ... li.:"1c::m::- _;nó.a hli 1-:JUCo. ::e vcr~r...;cu pe:a L.O- que 'se te:pc;n.t):l c:,·:n c;, pre<::,s tninl~ \'el'ifica em Cubrtáo, São paulD, onde 
·'.0.; que v:cr3.1:), 11M:! Bra.!iíJla ViVêlll n1 ... St:.D p"ds.r.1enl.:\r ti:; Inqueríto ql~e mos, que- elevem SN p:'ant'dos, náú ti. a'tricultura rccebeu grande 1m .. 
!1n b~\r{c:.c.:;'s, Isto iJ~'!'ql1::; fi demagogia func~.c,ncu nJ.. Q.lhl~r.l dJ; D:p-ucaa:;,s, npenas Quando tl- stlfr;:t ab-un:lante va1 pulse'. 
d.l n~,..-.!itt Lei d.J Inquilinato, de um Nua é, e!1trctatI!o, uma e:l:cer;.Jo. é abarrotar c· lt1:'t'c1do. PJfl1UC, hoj, 
l~da, c ~ GO".;~'~lO de outru, n.O cJn- a re,;;ra 0.8'1 emprê,as C3t..Hai:! pre· em dia, as au;'~rídatres l'esponsal'c'd 
.'i2gueln enCJ!hl'J! umt'.. s-oluçã-o cnpaz c':':::u'l.'1(,s ccm:~nel!r-nOS de que el!l!.> só tên1 em m"r,tr que o produto sej21 
de ofere::::r uma l1abítação d16nt:. n:lO c(.nl.l'ibucm pUl'a m~lhGra.r a3 ent:e6ue 0.0 c'JPsUlnidDl' a 'Um preço 

o Estado de São Paulo, segul1da M 
es~?"tfst cas, con.õome m.91s fertiJizan· 
te do que todo- o resto do Drl'iõil. Dat 
ser V.:lstí,<:s.lmn a sua prDdução. àqueles funcicn:irios, qUê ponsto vi- eülldl~u.~ €c(..num~c[!.s I1;m pa,a Clce:isÍvel e não fe- lmpcrts.m _ pOr· 

vem revoltados, descontentes, nada .v:D..>l)(,~r.dac1e- dJ p~vo brasil~Lo. que o lI,Ijn'.sf~rjo (1:1, Agricultura nfio 
prc.duzind.o, e que p.1SSJu' a aceital' Pu; maL:; que o _HJYO g)verno pr(- funcicna que o predutor, lá no. 

-como alternut:"14 o comunismo, cure encontrar cvndiçoed lC1eáJ.s pat3. hinterlâlldia vmd<\o cem prejuízo, n::o 
De 'orte que a. má oricl1taçj,o da. v func.omunento das empr~"1lS esta- tendo pC6sib lidada para continuar 

aClm.injstraçâQ, a ~orrupçâo e uma. sê .. I Wis, a tLncl.§-ncb ê de :1gl'aVamen. to, tra1::lalhando. Dr:.i, então, o desestj. 
de de O'J.l;,03 fatúres leYt1.r8.-m o País na 1ncd da ~m que o tempo v~i pas- mulo e, até mesmo, u abahdono da 
a e~t.ru triste situação. '.sando, O tempo nos dil'u. /:le e;:,tmnos atividade. .Ti:ssa enorme fru~t.ações se 

En~:'o, pai' que não des-~nv~~ver 
as h.dtl.stria3 quim!c3.s ue fe!'t.ir:Zf'J\.· 
tes? Ot países maIs R(1:::mtsdos Wn;:-' 
ti, máxima preocupação com ê"te se p 

tor, vital à agdculttU'a. E's um bom. 
cnelo de se empre;'Fl.r dinhe!r{), me."ffiG 
Impl'cando em Certo sacrifício. Tl'a. 
ta-~e, realmente, de um r.etor da agrl. 
(!U!t-ura, que, se não receber lmpulM no 
futurQ, nOs trnrá as maÍ()reg d !1ctrL
dades. 

Aí estão as autarquias, a~'i e1nprê- 011 tLã~ com a. razão. \"erl!icJ.d,as no l3ra.'>ll não existem nos 
-S~s estatais de ~,erviço públicD, a Rê- . PreCisamo.;, tamb~m, extinguir' Cel'- Estados Unidos e nem na Europa. 
d~ Fcro.ovlária, o Lloyd Bra.sileiro, as tos órgãos, C':!IHO a SUPR.a, que ntlO Lá a osc,laçi''l.o de preço é mínimtt. 
co-mp-c.'nhia,'). d~' m1Vcgaçn.o marítima, J, e!3k1. al1·. a prcporc.wn.ar coüdiç.';e5 pois Q GeVél'IN, atru";"ê') dos seus ór~ 
F;íb:dc,:.l- l'1acioTI!tl de Motores e taDj~ para :malhorar a DD?.sa. ZOtll'l rural. giios, princ;PQlment~ dJ Minlstério da 
tM outr~f3, aprcscntun:-:'o en'Jrme d/~/i- par.a ês,e setor dj que tanto Se fu,a, Agricultur:i, defehde, intransigente
c't e dando l.1lSrjo o. que tnarc"-" objeto de mu:tts p~'.Jjetcs na Câma- mente, o prOdutor, com um preçO' ml· 
para o e:t~'tismo. o camInho ql}{; nos ra, no S'?llUUO e no próprio Execut·.v,), nimo para suas mercadorias. O 00, 
levará ao comuni"mo. ainda não encJntr:lmos a verdadeira vêrno faz o impo~srvel pal'a, garantir-

D?í a dcst':llt.rlzação da. nO:;sa rooe- so!uçáo, o q-ue, aliá5, hão é !lnP::>,ssí-11he o preço. Nos Estado'?' Unidos, por 
ja, ac:trrct:).ntio um~ têrie de p.-ejuf- veI. exemplo, o trigo é comprado a doj:5-
7:% li. Na~ào e at:r"dndo, prln_;pal- Por que num p:J.is, cílmo o Brusil, d61are.s e P~UCOs c~n:ayCS pelo Govêr. 
mente: n chl.'2-sc, mais ruo-de5ta e a que tem tOdU5 w climu", Lel'l'as fér- no e é exportado a. um dólar e ses
ti õl!:~e média. u.:s e povo cmp;.'cendecor, não prQdu~ senta cent.avos, U me~mo aeontece 

Tive o;~r~unül:;,d.: d~ referir-me, mais e melhor? Se:'ia pOlqUO llão tem com o al;odão em pl'.llua, cornpra-ao 
c,c<a 1. ":biUlfl, a t!'{;,-; D.::C'rC'to3 fjrma.- a. e~cl1Cmia ma:,3 o:.-~n d=stribuída.? por preço SU'PBrlor e eX!)OTtado por 
j{'s pero CX-Pi'c,,:tiC>lte JO<Ío G::>ula,rt, f:s~e O p!.'oblemrl. e nãC' scró. apenas, outro inferior, a fim de assegura. 
t;n~~{!al1d(j-, p-dIlc:r:,,:mr.nte, o que ta~ ttgidando que oonsc;::;ulremo,s reso) .. preço mln(mo aos p:·odutcn~.s. Na Eu· 
be'ava os pl'Cco,:; dO$ aluguéis, E', d:::' vê-~o. E' n;ce.,,;sát"O, também, que ° r('Tlfl., a me~ma cCi'a_ 
f,'lt:) DeCreL{) ~allamente prcjud:cíal e Executivo tome ns p.::tlvidências cabí- Não há, port~nta, a flutuação eg. 
'f1 ~C1VO aQ<', ''1,te:ê5'~e.:$ puiJl[c-os, a0S in- veis ao .sru alcance. Pln!osa de mercadD, COtl-D no Bl'astl 
terê.sses nacionais. A p:J:':Se da terra, a meu ver, é um O!lde o produttr or~ tem preços htH-

O p:cbJenla da LeI do Inquili)1a-ta fator secun::lú'r!Q. O rna!s ilnpcrt.ante xos e, de repente, são aumentados de 
",~ vem arnstando há multes .anos, é o ptrpJrc de. homem qu~ c:11t.val'á dnns, a três Vê7e5. 
:rsto não deve confJnuar porque a si- a. terra., A prop6s:to surgiu há poucos Agora. mesmo oct'rreu ls~o com :J~ 
tua:';5o se r.~TaYa cada: vez mais. sem dias uzna a.nedota sôbl'e ~ R~fornu. ?;C"'duras yC?,ctnis, que, segundo lõ~ 

(J':e c-:ncon':r :mo~; a melhor soluçã'J, AgTâria; um :ndivjrJuo tequereu ter- .g:firma, em pOt1co tempo, qUDse tri-
&DIDO ~ o nr.so desejo.' r.!l8 e corueguiu-as; requereu finJnM pfícaram de pre('o, 

E:.perRmc5 que o Sr, Presidente .) clarr.c?to c ob~'}ve; pediu casa e foi E·:t3S s~{' a_~ prOvidêf'lc!as para uma 
República teVo3ue o decreto de ta~ atendido. i'".nalmente, como últlml reforma sE'n~ata, honeda, justa e pa
belamento ãe e.lug1'3!s, bem cOmo o l'eivindlca\,úo, exigiu trÊs japonL3e5 I ra A S"1urão' de O'.ltl~OS p::mtoo, c,orno 
di". encc.'nIp,::cJo das relinat'ia~, de pe- para cultivar aterraI A!:,slm, podemCs o prob1ema do flt1Qnc:zmento, de 
tróleo,,' o avali~.r o que seria a reforma ag-rári9.- transpcrte, da arm9Z?nll~etU, do for· 

T:mM r-ecebido cem salisfaçâ;o no~ sem o treinamento do homem do I n?c'"mentc de m1.':1'J!nf''>, etc. 
t!Cl~';. do qu~ a. o~'ientaçt>o elo a/ual campo. Era .como se eu fô.:se- tomar TemO;5, no B~?s!L vá .. "las 1l!d'l)<:trtas 
Go~!tmo. e t'lmb::m do futuro, será conta. da banca de r.dvocac:a do nO- I de trat-:1:'(>.1) àe.<'tlnpd05 A no~srt a'!;r1· 
no li:t'ntido de f>stir.mler a ínkitiVl bre Sen:J.Gor Eilrico R~z.::nde, um ira- cultura, Se uma. lez~ndz. fõr m('c,,:u!· 
prlvo.tI~l. Sste é o camillho, ?r. Prc- caS3C tremendo! za-da, com bo~'l .maQuinas, prc{1uzírá 
sídente, pelo qual I!cderemc ~ encon- O Sr. Eurico Re'<:ende _ \To.'=sa Ex- quarenta ou t nqU:nta tê7es mais U') 
~ar a. me1h~l' folu('!'o pZl.r~. a prospr1:- celênc a h€L de permtir que cu o diga, ~ue se nela, se emprç~[lr apenas a en~ 
tld1lge e pal~ O uc')env{)}umento J, ÓbVlalo.ente, Gomo V. Exa. n10 é ad~ ,_Sdfl ou pequenos r:rado,;, , 
NBJac> b~'gsilel;S/. ~./Là", ~:tO .quere~o-: VO,:;edo, não pOderia dU'ígir- meu es~ _ ~ob;~ 1)0;8, [l~.o a'-'vtrf1o f3c.l;tar ~ 
dlz ... T com iss~ que a iruciatIVa. l)T,Va crHórío de advocac'd mas como f n nC._IT\e .. !.o a .. tro .ores e nar;' 50 

.. as dev~ ser m9-8;:-:,nd::-r/-e, sero c:m~ cliente estaria. em e~c"'}entes' condi .. mente rdryU1ri-1r\-$ n fll11.0e os d13tri-
trôle ou fl:.cUllZ~ço.o. Ao ccntrã;.lG, çõ .... s de C'nffrandecê-lo c e de fazê-lO bn!r em p~trlllh'lg m~,:,"'n'zad":-S. Te~ 
é preciso que t'~la contrc1;;:da e _ s~ rm)<;u"rá-lo (RisoS) nho exuer ênc!a a (>;.t~ T"'~f''' to: S"l 
calizala, a exemplO' do que ve~·.:lcn.- 'o'Ca P.:TíLIO FÓNTA.NA __ Mu'- '1Ue o stst::l'\'I'> ~<l() cl-1_ -re.su1 t:,GO_ Se .. e 
mos nos p:l! to: e~mDet.tlcos de~en~ to o'J-r;,..':dô. E' muita ~ bond:':'de de {''ler um"t ('s~s+í~t'>:''1 E:i)'lre IH beneff~ 
volvidc;s da F.lIrop~ e no", Estados V r:xa~1 eles pr('l::o~·c~~~.co<" !J':?If'_s pat~ulh85 
Un1dO!l. qVI! t~m con~'?~uldo crescer. }:obre· 's~nador Ew-loo RE'lende em m"'c~nf?:-,rl:~ -\ rt<",""jc:Jl~:n' .. cc,ncl'Jlr'1-
~r0:'1")~Ta;7, :,1,:':~ .0 n'a~:,r() dI} sel} Jl:;>~ tô1ns as partes do mundo se ver~fica t'r''1,S !'JU2' t""O c~:-~"''71 [1- l'~ p:~r ccnt"1; 
\'0 e.entto ~(lS :orl.ncfruo~ riemOCTahcos que cada um tem ti sua. c-;p"c'lllidade ? U"'l":"'j:o s~-' :-:-.. '\ f,~H .. n') 1):)1" c?n
dentro da míc:f!trva prlv')~t". a .su~ pr::>fissão Os homens'" sem ter.~ .0. A':~:':'<' 1"rJ. 1'je:~.:''1t:-'''''m, t.nSr-i-

, • I:: • r.1a in'," ü"""""1h ,.. "'''n'''nc'a.ctos 
Natura1mente, o Gov'êl'no devo: yp!w rll, em ~;'eral, ~olQ a sabem cultivar ~o 't.r-o t - d.,,·~t -d~': ... ~.... . 

blr Q~, abusos país existe ,sêl'1":>:e uma Posso e:tempHllcar isto, Ventos, no'" 1 U () '" "J -." 
t~ndêv-cia,. h{llnana allás, de .se ob- Entanto, a·gr'cultor estranJeiro que Nr!) 1 foste O C":"-'1'nhl)--f\ se'rutr, De
terem sempre m81o"~s V:lnhósns. começa li.: .trabalhar p.:!quena ~lcba, ve o Gcv~rno, atnwê, ne órf5ªo,~ e~p-o .. 

Em naw p,ts, lamentàvelmente, ês- m.uita3 •. Têz~ al'rendpd~, e, porque é Ci3~~'{"c1ü" Cl:\mo, prrr f":-\:'n1nl0, o Ban· 
SI;'''; ebusos ttm B;d-n de r,n'Vicl<J1.z cx:.~ um técniCO, pu UCO."5 anos depOis tor- C~ cO 13"zsil BO!".P'1 do. n"<"~nvolvj-
tr9():'dinárin, em oort()g setorel",. ntim-se grandes Hr~-'l'r..dore.s. rn-ent·o Fr:"-nn''\>n;co, 'Rrnco de Dc<;:~rl' 

JA tivemo,,; opol'tunidMie de falaI' Mas cxlstf>m, também, muitos na.. ríllv!mlô'':lto dos: Fstad<':s, j)f',=:,,-;',bn:tal 
aqui num setor oue conhecemCE: o da c~onais, que fizeram o mesmo. Em ao f!grfcpltor a compra de t'!':ttQre~ p 
indústria do trlio. O' tl'tzste do trl~o, santa. Catarina, no RiO Grande dI) !mplemenro_'i p9Ta Q.Ue pce"mos. en~ 
tornamos: a afirmar, tem explora~o Sul & em outros Estados, há o- exem .. tão, ter lUlll t1)Jricu1tura à f'Mltura, Ou~ 

Enfim. Sr. PresIdente, são muito.J 
Os setores da no.sa. ag'r:CulturR Q'le 
podem eer de3cnvClvidos uldependen .. 
, jen~e de desapropr:aç!i.o de te1'l'M 
011 de qualquer emenda. r,. CCl1stitU! .. 
çno, 

pedimos excu~as aOs nobr~s: COlega! 
pela nOssa lin~ua~em de 110mem da 
:~1terior. Para cá. vIemos com () esp1 .. 
l'lt.o vc1tedo às nece;.-sjC!l'ldes da nr;ss:9, 
torra e ct'm o desejo de ,at.rav0s de 
noCsa e~pel'iênci.\\, e dos no,!:t03 co
nh(l-cimentos, scrv:rmCl.3 ao nCEO Pai,; 

E pe-:"amo .. que, assim, o F:;"..::ut!va 
e o L~\'{!sIativc t-C:mem n'l' pl'ovid.tncla,'] 
cabívp!'s, p~ra que êste Bra.sj} qlO ri. 
CO, tão vasto, ('om Unas as ~.(Jndl~õf'S 
t)prn _"'e torn"!r uml\ c1n m:1:ores nn. 
?õe~ i!o mur.do, f>n+-t'e nl1'111 n'J-va v~da. 
A~or~ q'te e-:t,amo, f\.1'a::bn:::l.o .o 'Oe

r~n;o d,., CCn1UT)l ~mo, oue CSPI"TtllTIOS 
"'csb"r COm a r:orr'l-:)r;;:o, re'tro:-~n':,:nd:J, 
fi, pómin:,trrr,úo-. d~ntro c.'Ie nOl'a 01'
r1"tn mOTtl1. r""1-"'!'."2i10'{ iT ar) r-T1cont.!"o 
n.,'\ rp~,n'o .. d<'s n"'~o~ p:'.tr!c;r;:; que 
h()1~ vlvrm na m'''~r!f', n",,'. m';l,'''cfls. 
."..11 fa7e!as, abane :lD!l.C.OS no hí!er
lal'd, 

Et:t. o nue tfnp8mo_:; fI. dt?:c!'. -!="I"nhor 
Pr::''Ídcf1f~, U!v'fo b~m' Pal"l:ls}. 

-O S!t. PRESIDENTE, 

Tem a. pl'la'\lra. o nobre Srnac!Qr 
E'1l1'lcr Re:'ende. 

O B~. E""J"'!!CO '~2X:7'lD'!:: 

(Sem rem<lQo Óf) O,:,"(1';Or) - Senher 
P:re.sidente, 81'S. Senll(lo~es. é Dr:Ortu
,iQ (l~e !"e C:;!,7{(u!'m nrs An~t~ d~ Cu .. 
.ra Os ekmcnt~ n~c~,<:;ír:l1'; à f'1.~_t1o
'~r:10 h'stGl"ca do,:: f9.:"-$, êa'l nC"ntr
C'T,le-Jl~'::'~> dn3 ill).Dl('.ac'õ~, e, Drjn~· .. 
1)"1'fi1~111'J. d3.s orj"',ns r::l re:'"",hr:>:'o 
nf>Tl1CCl'M'c.",:o, vitorlo.~a, lJen'ro d("s:t 
:;olw~n;"1ncf\3. Gn"rCCe o er.,;"r., GP O 
r.ol')"'-res,.o N'1c'cnal d'''l'tt()1:lStr~l'. fn
'.':r.do-o .c:1'1:rl1tlC'nft', ~me o _<;en T'."''''''l, 
"'''rr'! ,c"l.T8t"'r me-mo ele ini:::i"!.i:' .... o, 1'11 
"l"CH

;\lIl') n ... Cl'i8f';-';O d8 COncli."5c' p<:i .. 
"'l' ~_l(',,<; fBvt)ri've'll à ~{-1J-' - ('> do 
'U'J'I mente cív!cc de E3.1\'é'çJ:::, n~cJo .. 
na}. 

'T';r::;:o. Sr. Pr""I;:'.;r.-,,,. u""n fl. m,-'. 
"'lóría c':?, Casa, prCl~url',;."jrl(""1!·-1 1''1'11 
~"it,!l' p,o'o.:; Pr",."ir!f':r:~"! eh SCl"'I""l"l FI' .. 
~cr.?l :0,"':,--3, (J~l::.Hcl~d~ e t(':···"J:"·l1 nO 
'">;0 (.él:<; suas f)l'rl·1'C"' ... ~:'.':"1'; ~~ P;:e5~
d"'lte do Cr.-n'T_·i";:·~o l'H~c·rln!)l. 

Em 12 d~ ~t"'''mbl',) éro. F':f, ·Tle..;"'''," 
('1'0::". (lfl P"lrT~l1'E'nf('. n ;1" ~i'~ :pr(><;:_ 
ci'cnt'f' Auro l\.zOUf<! AnC;r::tJJ ele"cr'!, 



8<)3 Scibado 11 DIÁRIO DO CONCRESSO NACIONAL (Seção 11) Abril de 1964 
-=======~========== ~-.. -,~~~'~~~== 

pr?n::l:'C. sr:.:'n.~o, a cuj::. l:1tur.a vou 1 
.p \1(.(,.0., I'" c ~,lrenle. n1a~ CUJ3 te.x~ 
to in:2:-.rl 1;':-;0 à TJ..quigrs.fia conSl 
d.::'e !::.,. 

E' :n:1 .s,.::n.sávcl que um gl'avi.s~ 
SÜl1D p_·cc~ ~"'ü de s;'bversãc ~nstl':"" 
tuC~GlJal e,tá em marcha. no Era· 
.si,. D':ci=ões, da Justiça, comrJ 
tamb':"'n (.0 congresso Nacional 
no s~u l' vre 1'uncionamento, n-ju 
sf.o acat~d2S, 

G~'evt'3 ãe protEsto tCntra O Po
de;' Jnj:c :':1"10 cu contra o POtlel' 
Le~i:::lat \'0 "<:80 feitas em fla.gràn~ 
t~ dC'ôfcspeito à Constituição Bl'u
si1eira, 

O:·;al.1izcçõ~s Hega,is e agentes 
de ag t.aç.ão da ordem p ú b 1 i c a 

. 2- tU2.W impunemente, l'nantendo o 
Pa.ís num el ma. de intranqüi1ida~ 
de e liquid'lndo as resistência.c: 
eC:Jnôm'ce,s dll Naçã,c, 

'A'sill1 c~orj'eu em. Santos, tem 
a('~nt,::c.d{) e está acontecendo en) 
qua'e todo:; Os E.::tados da Fe
oetaç Ora é p ~ra press:onRr {} 
..çun";e~W 'que a agitação se faz: 
(ra pal''1. pressionar a Jc.stiça que. 
eb .te d9. 

Estã visto PO!"é'11, que apéna~ 
111113 m 'noria., qtw·uão tem a soJi
óariEdade nem a simpatia da Na~ 
çãQ., é que e5tá levondo .() pais a '. 
de~01'jem administrativa, €COnô~ I 
luica e pnliticn e tornando ,prec~~ : 
)'1a3 as Instituições democrâtic3b 
votadas pelo povo, I 

Culminam êstes falos hoje com 
a intentona de snrg::ntos' incon
fOl'mados com um'), decisão dJ 
supremo Tribunal ~dera1. 
Empunh~raU1 armas e se vol· 

taram contra a Constituição de 
sua Pátria. Lutara,m na-;; ruas 
cCiJ1t~'a a C'jlls;t tuição de $\.\\'1. Pá

- tl'i,R. 
TCmfll'a01 "d:fíc'O<; público~. 

2poS!'~ram-se de :v1inistérios 'Mi· 
Jjtnre .... 

Há que pnhir, pOrtanto. eo1m' No discurso inaugural da sessão le-\ V. Exa.' Sr, SenacQr Aarão Stein
rigor e sem anl:;tia, O.s subleva- glslati\'~, prQn~mciad() no dia 15 de bruch, na linha da minha coerên ... 
à~~ d~ hOje Célnt.ra o ':::up;'emo· março pelo n<l'bre Senador AUTfO de da e no respeito nbsoluto às l11inhas 

Tribunal Fedcr:.11, .os que hoje se I Moun Andrade, já aí na. quaLdade próprias convicções: estou plemuncn_ 
tq:çL1el'am contra a Constituição. \ de Pt'eS dente do CDngre~so Nuc:o- te de açôl'do com o Ato Institucio
a" que se arlUm::tm co.1t.ra os po- nal, é repetida, e é ainda. mais qua- nal, p-J-rque dccorrent,. de urna ;::i
dêres da Repúbl ca., contra a hi- 1 1ific~àa e mais agressiva a ndvel'tên.. tuação de fato. Cabe-nos náo um mo_ 
el'flrqu' a e a disciplina. 1 ela, de permeio com o tQque úe a,.er- virnento de cenSUra ou de cl'ilica às 

E que esta me.<,~na energia seja' ta a. todas as 1ll0.':iSaS 'Fôrças milita.. Fôrça$ .I\:rmadas, mas tão logo eleje
posta na repressão a t(ldos Os de_ . 1'%. e à opiniao pública, no .sentido mos o Presidente da República. e 
mais moviment.os. inclush'e àque_ ! de tomal'em U1l1a aUude v,gorosa em I complet.emos, as:-üut os quadNs da. 
le.s que, a pretexto de l'eivindlCa- I def.::sa 'das il1stinlÍções democfãtjcas, c3trutul'<a, do Podu Execu~lVO, exel'
ções,. outra coisa"' não l'eprescl1" ' já àquela. altut'a z.meaçada, enferma- cermos ()s nossos bons ofícios, a fim 
tarn. senão o processamento da \ da. comprometida. e amedrontada pe- \ de afastar, do quadro carcerário, al
hesorganização da vida brasilei- la. and"1 de Pl.'opósioos. então já. ex" gUmas injustiças porventura l'Jl'atica .. 
l.'a para realiza... fins poliMcos plicitados, do G-ovêrno llassat..o de, das. " 
contrários à. consciência demo-' através de uma (onvUIsão, reaRz:lr os I' Entenc!o, 5r. pl'eSidente" que a 

crática doe ncs~ü 1):)"\'0. seus alegados propósitos .de bem ... Revolução, para completar o.:; seus 
O Bmsil :l1ão pode suportar de estar social ao povo brasileiro, objetivos, realizar os seus desígnios. 

fato, por mais tempo, greves ile- "O Sr, Aarão Sleinbruch - V. Exa. deve l'efugir e refugir enquunto é 
gais, de mero senti-c!o político, p~rmite um aparte? I temp.Q, do senti.mental~smo que tant,{) 
revoltas contra as Fôrças Arma- O SR. EURICO REZENDE - Pois caracteriza as nossas tradições e 
das, partindo de dentro delas não. tant.o hOnm os nossos ideias de fra
próprias; coaçõt.s e pressões de I O Sr. Aar{i,o sr.einvrnc11.. - Nobre tel'nidade e de amal' ao próxitnO~ . 
tôda ordo..n sôbre o Podel' Le ... \ Senador, estava há momentos assi::i" Agora, Sr. senador Aarão Stelt1_ 
gislatívo e o Poder JUdieiál'lO'j tin-c.:o à SesSá3 da. Câmara- Ü1:-S l)epn~ bruch faço justica àqueles que se m ... 
sem que isto o leve, irremediàvel~ tados, onde ilustres parlamentares da surgelu contra a' execução dos iUl'aid 
mente para Q caos econômico, \ oposIção, notadamente os Senhoyes revoluclonãrjos, 'pois, se a VitÓ, ria fõs
moral, espil'itual, que acabará Juarez Távora 3 Aliomar Baleel~o. se do Govérno deposto, ning'!ém es_ 
pondo em r sco a 5UR prõprla ;;o~ teceram cons der.a.çóe.s com respe'lto tarla prê.so, neste país: todos nquêlcs 
berania. '. ao Ato Tnstitucio~a~ baix!ldo pele co" qUe levantaranl protestos, uni-am es

A democra~la, esta s~ndo aos. mando revolucIOnano, Nuo de::;co~nhe"ltol'çC:3 e dradejítr.am a sua lutil~ cut;
pouC'o~ supnrn.da. da tac~ c.o lç.J que estm1J03 denfio ae ll;n €~ua-ao tra os desmandos e a SUbYf'l'SaO 0.0 
Brasil, \ revoluci:mârio. dai _por que este Ato G<lvêrno F€.dEl'al tel'b.m tido c mes_ 

O Brasil está senco ocupado e . foi baixado modiflcando· pl'ÓpmL mo' tr!.lts mento 'que cat:lct~:'\'W'l os 
não se defende" Os .ql.le amam \ Constitu'ção Federal. lV.l;as V. Exa. t !esultadoll sat:1.nico~ e sini'õtl'Qs d~ 
esta. te~'a, as lIb~ró:aaes que ela !1ão pndel'á, que~'o crer, mGl)rpor:'\r-s~ Revolução cubana, chefiad<a por Fi

,- proporclOna, Os dJreltm que nela. aqueles que defendl.xn esse Ato que deI CastrO. 
desfrutam, os que ,~stlmam e res- va.. a pon~o de nã'J &<! pl:!l'lnlbr aO 

peitam a Constitu:ção e os Po- acusfdo o siplples, o elementar <t rei- As~im, Sr. Presidente, ad111ito - e 
dêres .:}ue ela instituiu, os que to de defesa. Outros delmtados - é elementar qüe o. inça - I' e)\:;s
acatam e proch\mam a autenti~ até então deputados - ocuparam a tência <ie algumas dema."'\as .. 1). exe
cidade democrática nas nossas tribuna Ga Câmara e aCg-ntuaram que cltcâo do~ pr-opósitos r€\"Q1ucionár~os 
Fàrças Armadas, devem a.uxil ar a cassação dos seus marld.ato5 roi re- não podE' . .,el' feita na s'.:n,:;ib~lidade 
a que estas Fôrças pbssam c-um- cebida por êles com a malOr das su~'- absoluta do ordenamento ~',l!'ídico . .., 
ptir o seu dever, ~.lertandu os prê.':as, de vez que - co.m a Nns- PrIsões. para averiguações, fóram (ei.:. 
seus chefes, co!al)orul1do, para \ ciência o. d1zi~m - nà:J tlnhanl pro.- tas. devem ser feitas e nece::;;:r.J';o fle 

q~le não ~e CO.l 'JU ~·Uf'. em SU-!(íCadO nsnhum atO' c-o.ncrárJQ aS moS- W1"na. o pr{).)segmmento dess?s me. 
blevações anti-patrióticas, o trB.- t'tuições e eram, pelo seu passado, ate dldas, o sane~mento das Ca.sRS le .. 
balho, da N&çno ou a f~rda e a anticomunist9.S. Vê v. Exa, que l?e gislatív3S precl~.a proce5?a.r_sc. ~(j~3 

_ hon~'a de nOES-:J3 .solcados. l no próprio estacio de <;?;uel'ra havul. 'foi em função desse propos!to. e,desse 
JoJ" suportamos o mãximo qu.e I um Conselho em que o acusado el's,' compl'Omisw qU,e o povo ~!'asl~~~ro S() 

dcveriumos sllporWt. .' I ouvido, porque nesta altura ~os ~~g:u~u para diz~r um ?ast<.l :de. 
A dem0:!r2::!,a p(eCl'~ d:.f2'nàer-,' acontecimentos, mesmo para fi. pIe- fmltwo ao Gover;)1) que p~ncUlava 

se. As FÔl'cas Al'mada~. qU8 sus~ \ servação do regIme e da democra- infet:,cita1'·nos, l'(,al,zando l'l.{}i.U ~ rui~ 
tentau_ as" institu'ç6es, saibam ela, COmo acentuiA. o t\to InstituciC!- na econômica e o cao~, .atr~ves Q? 
qUe para sua glória ~. honra. as I n<1l, pOlíticos c~sados nos seus direI:" comunismo tlteu e: rev<hucwu'al'10. ~n 

, lllstltUlções e os que 3. repTesen- \tos de- man:wto pcpula.~. em que f~" necessiclade. tam~em, de p. re\·{lh.\Ç~() 
Tudo isto porque de:'l.navam tdm, sustentam-na..:. Ül~uulnet- raro 1!..-.esbdos pelo voto dueto. nao voltar as suas vistas e a sua ·açao 

oue o Supremo Trlbuna~ Fe:ieral mente, podem pelo menos faze)' uma defesa mais rlg{))'osa e mais fulm~nan~e COlh 
dec,-,.npl'ls,se: ,o SE'H ma ar dever . " _ mesmo s.umána, nobre Senador? tra aquêles qUe roubaram o dmhe!ro 
que e o, d~ :nterpletar e aphcar Esta. fala p1.'eSl.den.C1'ü, como dl:-;se, \ O SR. EURICO REZENDE - da N8.ção (1l1.uito bem!), que reaUz/I. 

Rr..<>!23,I·a.ll1 o código da discín!l
n8 fi G<l h:erarou'a m'litar e a u;":) 
te!11lJ'" !'e voltaram COnt::'a tod(}~ 
O' p~{g .. ~, da Repúbl1ca. 

a ConstItU1çBo . . c de setemo.o do ano pas.,aco. E nO Agradeço o aparte de V. Exa, ram a co.::rupção, , 
}'l.meaçaram e CUll1pt'lram a Il'le~mo mês Ge sE\.emI3~o o Pl'e"~iJen~ Era meu pl'OpOSlto apenas situar o Estou certo de que, c-om :,clnçií.o ao, 

{lmea('R Ou o .SupremO~T!'lbunal j ~e do S-enad~ Federal agrad-ece:nào oomportamento \ do Pres,dente do Comunismo, a -Revolução surp.reen
Fejeral ]ulgHla de acol'no com, a, condecC:ll'3;çao que re~e~e~ do E~ér~ I C-ongresso Nàcionru, naturahnen~e derá os que estão do lado de '!á. No 
o pensnment0 tl~s sargentos, ou \ Cito braSIleIro em Ce!lm0!lw. ~'e~l:i;:a,.. a""indo en1 função da média d~.s OPI- que tancre à corrupção admi!"lstl':tti_ 
€.~·tes .. se ,l€ya~tatl,am em arffiDS. d~, ne . .;ta C~sa:.. pl'OnU~~lOu lllCISlvO ni6e.s: d-em:nance5, nos _ precejel1\.~, va, a prOVidência Yui-se generalizar 
S~. ~s M m-stI~s .lulgM,:em como I dtScul'sO exOl t";)l~do a.s, .c;~r..Ç~.s ;./I.r~1a ... \ nas origens da Revo-luçao .. Democra- e vai atingir at!é n.quêles q\.H" hojl:. 
Mml!';~ros e nao -como Bargentos, das a adocar~m uma: 1Il.cj~t.lva VIgo-- tica, Mas V. Exa, se apressa em \iJatem palmas em .tô!'no da Re-vol\1· 
haverHl a revolta,.a G'.:"S'ot'detn,.(l. Il'bsa no sent.ldo <le :m~e.ctll· o Rvan- querer o debate .em tôrno l!o Ato cão democrática, E'" portanto, um 
a.t~ntado aüs poderes da Re .. pu- \ ço CJB hordas maqt~I3V~hca5 da sul?· Institucional. . movimen to impessoal, wna revolução 
bllca, '. ' vel'sao e da. cubamzaç~o do BrasIl, ,... , ·t patriótica de limpeza, de profUa-

,Que o~ Çh,efe:s Mi.!itar~s e OfI- mere'cen:do Cltadcs e lf1.sados os se- O Sr. Aarg-o ~tel:tbr:(_ch --t P~~lI: 1 xia de n{odo a que o Brasil se !JoIo_ 
C1alS respeltaVel.'> d:ts, tre.. Arm.as! guintes trechos; V. Exa.? Nao e, pIóplIaIll.en.e e~~_ que limpo diante de .seus fUhos e re5_ 
est.ejam bem advertIdos daqUl;O 'I ;'Estas "'.ala"r,ras, Sr, Ministro te: um pronuncHl.mez:to nessAet PaI, o peit{ld.o no concê.rto dos paLses civil1·, 
que os esperá e que a, todos n~ k-' • cuIar, nesse ponto, sob~e o o, e o 

e'~~ra._5e t.al ,Pl'OCes!'0 ~lp silbver-l ~:r:X~o~~~~I~~~~t~~~ ~~~eSà~: que eu gosta::Ja de OUVlT de V. Exa, ~"·~~~Ou cem a Revolução, Sr, PresL 
sao naO iOl' mtenompldo, pOllí,ento que (1 Pl"esldente do Se. O S~. EURIÇO REZENDE -; Dl:l~ dente.\ Es!,OU com o Ato lnsUt'.ICH)~ 

Co.no Pre.:;idellte do sena,do nado Federal Julgou <1:0 seu dever rei o pronunc1a.."llento, .~om toda 'Ó~ nal, tanto qua.n.to, estou cer~? 6e que, 
l'-'er:.el'al e do Congl'e6so NaclO- prestar a. '1, Exa. no mst.ante em franqueza, Quando S.Utg1U o, patn dentro de poucos d1as, se 11á del'ien-. 
'1al entendo S'~r de meu dev~r que recebe e. I\lt,a -dignidade que tico Movimento de Mmas OelB-S - e I ~olver. co!tl a calma decol"re!1te eb. 
alertar a Nacão e exigir, nos 1-1- lhe acaba de conferir o Exército peço a atenção d? Dobre aparteante esta'bilidnde .dos qua-dros do Podei:' 
m<tes máximos de minha &utorÍ- hl'aS'ileiro·, 1_ ocupei esta. tl'1buna e., com iran- Executivo. uma. ação que pOSSB 001"-

i(i'3d~ in«" ,~':- ü:n'l- quP r,,, O!"....-n"!:s Não desejo exceder. nem em queza absolut.a, quando aJuda o ao· rcsponder aos ide.ajs dfl. Re~'oluçá0. 
re,f,p-anSá,v\:iS pela ordem demo- palavras. n,enl em tempo, Os e.s-\ vêrn1t, Federal se proclam~'ya e:rn 'I sem' causar injustiças ne..-n :lrnargu~ 

crM C" 11.C f'f'.1S se, reúl1".t',""\ e tritos limites dos deveres.' Le~- cCin~ões?-e ~magar R re?ehao l'nJ- ras revoltadas, , 
atuem com decisiva e sempl'e bra Montaigne que erra o arquel- neira, sahete~ q\tc to '-hOra e~ra e I . • -, 1" '- 1e n 

Cl'cSCC1YiC ene:'~Üo. no .t'enad-'J de ro que ultrapassa o alvo, tanto definiçi?es~ o lllon.:~ o" de d~f;,~~ ~~: \ ta~~ ~~s~~~ ~~"j:r~tc;ç~:;{}l~c[;;~á~ 
pô.,. cól-)l'o à m31'cha a al1e, no como {} que não o alcança, tre ú dlrelÍo ,e o Cl.,.ue, o 1 ., ). . ~. ~ . 

plano inclinado da subversã<J. está. O Senfl'io Fe'derftl Tecere des- preseptado pelaS fõrsas c.eroC:'átbc'~i<j, ,li~o d: a Clr~~t;J~laãode t~~l~~~ l';~. 
atirada a ordem constitUcional vanecido.e Clffi festivo aplauso a e o 'crL-ne, desgraça ~mdenl~ Sl~rt; hZ~e~agP::l ~ aôri~f(Jso Nac~on9.1 é 
do B"aS'il 'ilustre vlsita de Vo.ssa EXcelên.. zado pelo GDvêrno Fe ~ra, e o.. a· ,.. l' ' 

~ , ~ t ui V"n1' em nome do Dell1oo"acia e o COmunIsmo; a De- que estabelece essa perp,;e~qda,1e. pür~ 
Repito aqui. ~ .expresos~ ~eJ:: ~ér~~~ a~onrá':lo' na. pess-oa do moc:;:a~fa, desfraldada na . ciclóp!C:l que, ~ia de regl'a. Os 1?ov1mentos na .. 

mo." da. Ccnstltmçao BraS\l'?lra~ seu presidente, '. \ iniciativa dO Govêrno de l\'lmas, (Te- 'plo~al? ~armados suprImem tôdas as. 
As ForG~5 Al'tn:3-das, constit~li O Senado da República guad.a Tais .e d.e seu povo, e- o Con::un'Sll10, ~nstItlllçoes democrá~lCf,!.S, 

das essenCialmente ~10 ExérCIto, - com amor e justificado orm1ho que 'Servia de estante' ao OQve-rno Fe" E a Revol~çfio, cUJo, p:ocesso de Stt-
lrariJlha e Ae:onáutl(~a são ins~ acionaI a memória do' 'Ofat.os di:ral ,Já. então eU proclamava - I neamento es~amos aESlStllldo c'?m tnn_ 
titoições nacionais perman~ntes,,' ~ilitares que enobrece"am;:) nosSal Esta minh,a declUracã.-o está nos Anais \ to,.'5 ~aplau50~, com tantas e;;perançaa 
Nl'fanlzadas ~tp ~ase na hlera~: História e tênl a nos;a jmorre-j dâ. Casa _ que estava ao lado da e com tanta, fé, mant~ve a5' lado do 
(lUla. e na dHlClpltna. e:sc des~. doura gratidão Os bravos' e os Revolução ent.ão l1as?ent.e, : I Poder Ex, 'CCl1two uma slt~a.ça? de fato 
nat,n a defender a Patr~a c. a g. heróis de nO",s-3" Fõrcllb Arma- E cr'mo o At'J Tn "~-H'18nd f(}' n":'-te ao lado do P<Xl'Cr Leglslat.vo e do 
ra11'tir Os '])Ddêres conStltuclonals, tC.' ," ~ ~ ~ . ticad~ pl:'!a Rcvo!u~ão quero dizel' ·,a ' poder Judicíál'iQ uma. situação rte di-
a lei e ~ OIc.em, a;.;; • " . 
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reito. gzrand·o, assim. um conflito 
cCDlpreellsÍvel $Db () ,pont[}-ue_VIsca 
Jurídico. 

Sr. Presidente. a hora não e para 
encararmos E1p,mas as questiunculas 
juridicas; a ho'ra. 'é de intel'pret.'içã.'J 
llel'óica dos t:)xtos legais, dos -text'Js 
ronstituc:onais. 

O ~;r..siI é o p:-incJ.pal; a Le!, o 
ac%'SCfl.o .. Coluquemos, então, a L 
e a Conscl~,u_çao a ~erviço do Brasr 
E ê.:.::e se!"viço está -sendo ex?mp!'lr~ 
mente cumprido e excc.utado pela re
v(}]ução democrática; 

Sr. Presic:.ente) r€ata..nd.Q o fio de 
m:nhas t:onsidera'ÇÕes, menc:oll:> a' 
fala inaugural da ses'3.ão le""islativa 
pro.."erida pe;o Pre~ldente do CanO"res~ 
~o Nacional, Senador Auro de Mau. 
r,a And-rade, que. mais uma vez na 
linha de sua vigilância e na esteira 
da sua ce.erência, atlvert!u Sêl':amen
te às Fôrças A.."'lIlac.as e à consciên
cia cív~ca do país, para o fato, já en
tão eVJd.ente< de 'cstaono,s nas cerca
nj0S do C20S finance!:ro e também à 
beml do. prec!,pício da Libardude da 
.Justiç,a, do D~'ei:o e da Rello-ião: 

Finalmente, no dia 30 de'" março 
flwmdo ainda não se havia mat.eria~ 
lJ:.:.a.do a re-'Yo}.uyâo democrática. Sua 
Excelência vfloItou a fal!'t,1' au Pai:! 
nesse documento que, tra.n~f.orrn.ado 
em vijeo t:l-pe, para necessária divul_ 
gat;ão. f Di apreendido, foi surut)~8.do 
pelos be'eg'.JinF; d~ Govê,'no Federal 

. 'E'.st.J do.cumento. Sr. Presidente, va'l 
f~'car gravado 11-0$ Anais d.~ Casa CQ_ 

mo um toque emocional de rara be
leza patriótica. através do qual o 
C~ngre.ss!) Naciooal ass.umiu o com. 
premisso de pe".1lThar o seu d.ever com 
() d~1'el' da revo1ução, doe se darem 
as mãos. doe unjl'eJn os seu.s e5forço~ 
de pal olt.arem 1la. mesma batalha, de 
galvanizarem e de .se engrandecerem 
n~ -mesma luta pela salvação da dig
nl.'l,ade das intit.l1ições d'emo,crática,s 
e da própria hnnra do povo brasileiro 

Quero. Sr. Pre~ider..t:e. renrodup.-1Q 
na ínte;;r:l. paTa que a 'História reg1s. 
tre 3. ciTcunstâ.ncia. para nós hO!U'Q..Sa 
e ~I·a.nd,eroauente de ter partido do 
Congres~-o Nac1cnal a, prepar.a{"ão psi
co:6gic'l Q11e penn1tiu a 'Varredura 
c:Jmple' a e o saneamento tnteg-ral da
qu'C-b. sitna.ção {lue nus infernava. 
dentro d,a" noi'Sas l'rolltelr:ls e que" 
no.."i -d~ra4a'Va 'diante dos -valses de· 
moc"áUc().<;. 

D-:zia -então, em "30 -de nUU"Ço. o 
emil"',ente senador A'.lro de Moura an
drade na -quaIíúa~ de P:esidente Ms. 
ta Casa: 

Mais uma vez, c sel1 tinoo pe· 
rtclitar a ordem constituci,onal 
venho falar à Na-ção. 

E' Vreciso "Que o,> d"<?mocrata~ 
em todos os Quadrantes d.o .pai! 
tome-m consciênda de -€~. rema 
gravie,ade do momento, 

A Pátria. a lei, a ,ordem e o~ 
p"dêres co-nst.ituclonais repou
;sam na defês.a e na garantia que. 
lheS" possam da·r as -Fôrças AI· 
mad3S. A garantir e R defendeI 
1'!S5f.::; imenso's vmres é que se 
dest!nallJ o Exército. a, Marinha 
e a Aeronáutica. 

"Para. isso n Constltulçã,o br!l.S'l.. 
leira de-clarou·as instituições peT. 
manent-es e as er!giu com base

na h\erarquia f! na disciplina. ID
"e!'arquia e êlisci'Pl1na -do oon. 
dicõzs que a ConstHui-ção impõe 
selam preservadas e ninguém--pn-
d·e n~Jas tQ~r. sem o risco de 
dp-~iT -a p1'Óll!"!a estrutUt'a d83 
FA-.... '" Armaóas. 

Rierarquht e dis'c!.plirtJa no 
Exército, na Marinha e na Ae.. 
ronlintic'R nIo- sso· portanto, sim· 
p',es matéTia de regulamenoo ,ditA 
Fôrças Armadas, mãs sim .ele-
men.tos fundamentai,; co-nS:gnadm. 
!to Art. 176 da Con.s:itutção Fe
cel·al. 

A mbversão da h!-er:lrqula e () 
incentivo à indiscitJlin-a, configu
rados pela maneira brutal, como 

... que ocorreu em relação à Ma
J1.nha de G.uerra, deixam de seI 
ta.tJ)S particulares àS Fôrças AI-

madas e passam a. .cDnst:tu!r um 
lato gera! da Naçao. que se vê 
-ameaçad2.. 

Tao.o quantQ a Marinha de 
Guerr.a" na sua d:gni-dade e na' 

tu o Brasil er.1. sua ";)rOpi"ia fcr
atlng~da a Consti.: u~ção e portan
-to o BriIsll em sua própn fJ,!or
m:l-Ç~o drm-ccrática. 

Anrro,) ao povo que o Alml. 
rantado encama neste instante ~ 
prtprla Naçã.o ferida. TOdo o 
Brnsl1 dem"Ccrátlco d-eve, 11l):S, 
.af!rma.r~1he a solidari~dade" 

Desd-e 10;,0 :l!1íl.nço. em face 
de tão graves responsabiliclades 
ll!.stÓTiC3S, que pa.ra a d'~fesa, pa~ 
Ta- Q restabelec~men~o e para ta
zer resprutar a hierarqula e a 
cu:-scipIina. nas Fêr.rças Armadas 
llã.J faltará D ccmgresso à. Ma .... 
Ttnha, ao EXército e à Ae:-Gnáu~ 
tlCa. 

Os acan-:eclmenws desencadoea. 
dos sóbre .a NSção e que atingI .. 
raro de m-Odo tão profunoo as 
Forças Armada;;, constituem um" 
agressão frontal à ConstitU!~ijã\) 
qu-e precisa ser repelida. 

A sorte da democracia. na Fe-
deração e na Repúo'úca, e~tâ 
inarredàve.1mente ligada p:::la 
ccrtstitulção à Sill'te das Fõrças 
Armadas. 

FJas - eX:st.em })ara que a F-e .. 
od~~'acã{) e a R!!.pública existam, 
Exército, 'Marmha e Ae-ronáu.tt .. 
cB. exis:em para que a lei e 11 
ordem não d'Bsapar-eçaru., As três 
Anuas MHita!"es ex\st-em -para 
que existam -e funcionem os Po

déres camWucionais. E, pOT úl-
timo. EXército, Marinha e AerQ .. 
náutica exi.stem para a defesa da 
pátria, para os sacrifícios pela 
Pãtr1a. e para as glórias óa Pá
tria. 
A Nação à"2ve pois r.eunh'..se em I 

tôrno de s:ms Fôr~<; Atmadas. 
neve exigir que se r-espe1te :'I. rie. 
t"arquia e Qu-e não se subverta a 
sua discipljna. 

Deve s.cima de tudo, levanrnr
se vigorosamente contra 03 &gen. 
tes dQ eomunism'Ü intemacinnal. 
que se toma.m :de aUdácias rada 
vez ma.iores e já. agora Crê'SCeDte~ 
m€nte ameaçador::t5, na supvOSiçáo 
de que não se organizaria a. re... 
slsbêneta democrática .!lQ BrasU. 

HOje é a Marinha de Guerra, e 
com ela o Exéreito e a Aeronáuti
Ca, s~us cot1\P::,mheiros de -;agra. 
da missão, construtores e herdei .. 
ros das mais comoventes e vibr'ln~ 
tes páginas da HiBtórlà, Cj11e re_ 
cebem duro golpe. Amanhã, será 
o Congr&oo e em seguida o Po_ 
der Judiciário. E os tE>Dlpl~, ~s 
escolas, as Jiberdadeo;. huma.nas a 
dignidade da vida famili.!.tt". 

mais: tornem livres OS que entre-
garam ao comunismo internacíQ~ 
nal os liberdades que a demo:rra
cia br.asileira dá. 

Não SÓ cuidem os democratas 
de ser livres, mas. luutos obri. 
guem os comunistaB a. pedir2U1 de 
Volta. a liberdade que alienaram. 

A Hberd:..d:e é um bem da Na~ 
ção, não e um bem indivídua1. 
Quem tlá, vende, ou abandona a 
própria. liberdade, está lesando a 
"Pâ-tl'ia, aQ diminuir-lhe o patri
:lI1f;1n:o mais val:oso. 

LOUVO, assim, os pran,lUci(l,m~_ 
tas que ultimamente surgem mais 
numerosos, e mais enérgic;-m por 
têda a. parte no Brasil, nfl. l'e;sis~ 
tência demOCTática q'le em. w~ 
dos os cantos esta surgindo. G..a. 
vernadores, chefes militares, po. 
lític.o-s resDOnsáveis, hQ.m~-ns e 
mulheres brasileiras, jovens es
tudantes, o~rários, sac.2l'dotez, 
professôres, povo livre e anôrJ
mo: continuem a falar, e os que 
ainda não ialaram falem e os 
'Que ainda não ag:iram :tjarn. e os 
Que não se moililizaram m:obilí_ 
zem~se, e C:Jm a Constitui!:ão em
punho, -ergam os braços ad-':l1a de 
suas -cflbe~as para que -rodos sai· 
bam que nada existe acima dela. 

Julgo oportuno .comunicar à 
Naçã-o que o COngresso. cu~nprirá, 
com ela e com as .suas F'ón; .. 'ts Ar_ 
madas, tudo quant-O s~ja l1ecêS~ 
sário para defender a democr:l
cia e S::Uvar a. honra e a liberda
de do povo. 

Por nlnls grave Que a ~ttuação 
seja, -o Congresso nl10 se trlU"'sfe+ 
r'ltá. de Brasilia. Aqui é a rlO.~sa 
trincheira. Só far-emos on tra se 
ela fOr tomada ou se a reuniã.::t 
<ler COngresso €m outro ponto do 
País se tornar uma mc::>erdvel 
imposição dos aeonteciment-os, 

Há muita;; destinos pres{)~ a nós 
e entre êles o próprio destino de 
Brnsília. Mas acima a.e tu-;lo, o 
destino dn. COn.:,tituiçào DizélÚ 
muitos que· agui não fiistEm ga
rantias. Mas se garantia.s n.:i.o 
existirem pa1"a o Congr-es'ôO, ~n· 
tão é porque já não há nenhum;t 
garantia para tôda a N.lção. 

A fim de que isso não aconte
ça, sustentem e aclamem os de~ 
mocratas, oom redobrado ent!l-
8iasmo cívico, a posiçao ínstitu
cinnal da Marinha, do E.xéreit,o 
e da Aeronáutica. com 9,5 Fõr_ 
ças Armadas do Bt'"aSil, unidas 
num s6 corpo, revestidas de Um 
só ~pirito - o da legalidade 

COllStitucional -'- nada há que- te· 
mero 

Na qualidade de Presidente do 
COngres:.o Nacional declaro ao 
povo e às Fôrças Armadas que 
esta hora dramát1t:,a :lo Bra,:;il 
pOde também trans:rormBl'~se pe~ 
la fôrça invenCível do patriotis
mo brasileiro, na mais re~u.m'"' 

PQrgue tudo será 3.tingtdc. A bante afirmação de vigor da de-
Cons.tituição é o edificio comum mocracia. 
da Pátria- brasileira. Se !1le fra. Nada obriga que .seja () úm, 
tumm as b~, tomba -a desgra- Tudo ,indica que pode ,ser {) re-
ça sôbre tôdtll a Nação, transfcr- comêço. 
m;rmdo em escombros o p:l..>-sado, .51'. presidente, êsses pronunciamen.. 
o .11resente e o futuro de um tns não fOIam eivados apen~s de Sfll_ 
povo" tido patriótico, foram a adesão do 

Os democr.aias possuem de,'ere.s congresso Nacional ao movimento de 
mUlto ma\s. ampt-os do que êl.es rebeldia popular e militar ":lue Já- se 
próprios imaginam. Não basta descortinava llOr todos os cant~ e 
que lutem por manwr--se livres. recanOO.s da Pátria cristã e eWna Se 
E' seu dev2I' Ile --patriotas lutar o Congresso Nacional reclam1u das 
também para lib.ertar os corou- Fôrças Armadas uma atitude de he H 

nistas do jUgo internacional a roismo, para salvar o Brasil, F!le erttl 
que se aoorrentam, fa~do r:Om na obrigação moral e na obr~gaçã) 
Que êles l'-etornem à ,soheraniB patriótica de hipotecar SUa rntegral 
nar.io-nal, à vkln moral e .civiC3 solidaTiedadt:!' à re"1Olução deIllocráti
do Brasil, libertos dos "Sloqans, da C3. Não a solidariedade erigida em 
doutrinação e' do autamatiSInn palha de palavras ou em tr<.pos .de 
a que l'Oram .lançados pelo pen_ esplêndida Ol'atória ou nru; crônicas 
saroento e pela ayão rotalitá-ría es:tar.'.padas nas coluna') da inlpren
da anti· democracia. tôR.- :nas vmes do .t:ád1o .e .11.3.8 tmagel' 
Tad~s os ~ue qwrrem ser livzes, da televiEão .m..as a Mlidarledarle eL ... 

mobiliezIlW'ie e det-endarn a de .. tiva, a solidariedade .conereta, aocl
mocracla para Que as iSU8_iS lib-er- tando com -aplausos, com vigor e cQZU 
dades se mantenham. E façam compromisso de honra de exeeutã.l(), 
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êA;e At.,;o. Dlst.:ituclonal, que vaI tealJ 
ZH, de ,p{ldo vjgoroso e completo. oi 
!Jõ,: andes ôesignios, os imensos prOoti 
i1 ;-siws t.iue inspiraram os brasileiros 
EI as F3r.ç€ts Armadas e esta arranca_ 
da CÍVica, em favor do País, em ob-; 
~~quiO da democracia. enLio ame3."1 
çada, enferma da e degradada pela. J 

subversão social e pelo comunL:;m~ 
ateu, materialista e revolUCionário. ! 

Sr. Presidente, trago aqui o meu 
apoio sem reservas ment9.is ao At() 
Institucional. E. se houver dificulda.! 
des de ordem jurídica. 'se ')'.3 J~Tandes:' 
intérpretes da nOSsa codificação. le .. 
gal e cDn.stitucional, do Congresso Na .. 
donal, não encontrarem o -nodus vi
vendis, de modo a conciliar a situ3. .. 
çáa de fato representada 'Pelo Ex\?_ 
cuUvo e a situa~ão de direito repre_ 
..sentada pelo poder !Jegislativo, eu à!! 
minha parte. abro mão de minhas; 
imunidades. abro mão do meu prõprb 
mandato, porque não quero enc()Il"~rar 
a menor dificuldade para '1ue are. 
volução democrática atinja a pl~ni .. 
tude dos seus objetiVOS. ! 

Peço a Deus, Desta hora de t-ris
teza, porque vemoo desgalhad,'l., pela. 
au~ência de c-ompanlleiros, a paisa ... 
gem sentimental da nossa convivên. 
cia, nesta hora de glória pJ.ra a Pã ... 
tria, qu:mdo verificamos que ela co ... 
meÇa a sel" salva., peço a Deus Clue 
abençõe .os dest:nos do Brasil e faça. 
com que 00 chefes militares e 05 11 .. 
d~rf>,s civis encOlltrem a .caminho co .. 
mum, a estrada larga d1J entendi. 
menta, -para que a Brasil realize <te 
[.xto o seu bem"e$l;ilr social, a sua. 
estabilitiade institucional, ".m busca. \ 
da. sua posição de vanguarda no res. 
peito internacional demQCrático, 

Com essas ca-nsideraçôe8, Sr. P,res\ .. 
dente, saúdo e e;,,-altó aqui a conruta. 
histórica, o comportltirten~j htroicG 
do PI'esident;e do Congresso Na.c10nal, 
q:l:e soube a.pelar para as Fôrças Ar
madas do Pais para. salva.r o Brasil. 
pa!'a saI"·.ar a democracia.. para en ... 
~l'andecer a. h'lnra nacional e para 
exaltar -oS ideais do amor e da liber ... 
dade. (Muita bem! Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE: "' 
Tem a pa:a.~'l't!l-. nOs têrmos do ar ... 

tigo 163, § .2° de E-egjmento Interno, 
o Líder do partido LibertadQi, Se .. 
nadar M-em de Sá. 

O SR. MIlM DE SA: 
(Sem renisão do orador\ _ Senha!" 

PreSidente, uso a tTibuna fI.!Jena,;; par" 
lC!' a nota oficial que a dire-cfi.o da 
Partido Libertador está rilvu;,gando 
sôbre a reunião que teve, ~s-j-a. ma. ... 
nhã, para apl'ecínção da slt'Ja,iÍC> p:> ... 
, . ca do PaiS, a-pós () Ato Institu .. 
ciona!. 

E' do seguinte teor a nota do Par 
tido Lib~rtad{)T: 

(Ui 

O Gabínete Execut'IM N.9:'io.. 
na! do partido Libertador to
mando c1}nhecimento do A ':0 lns .. 
tituclonal baixado pelo Poder RE' .. 
voluclc)Uárío, cOnfinna ~ pJf çã-a 
de a.poio ao movimentio que sal. 
vou o Brasil do proces .. u de- co .. 
mllnizaç:ão e de corrupç40 o qua 
estava entregue. m:!S i"!lt.e"a.de de 
seu dever manifestar cte~caLifor .. 
midade a diversas um'mas cans.., 
tantes do mesmo Ato. 

Considera. outr.ossim, que a "per .. 
man.ência do funcian1'tmenrb do 
Congresso Nacional. não (,bst:l.Il .. 
te as r{'.Striçôes imp')stas Dor 
aquêle Ato, se faz ma:s (lu que 
nunca necessária a fim rlf> res-
guardar o movimento (evQlucio
nàrl0 .de possiveis desvl..-tuamen.. 
tos, bem .como para a. salvaguar
da das f:"anquia,c; dem!)f!::-át'c:ls e 
para qUe os ideais de j'lli..t..iÇ!l· EO_ 
cia1 e a efet~va rooliza.çãc. de re ... 
10lJllJ1S Sociais, ecollÔmir'..s.s e 00_ 
liticas seja a.b:ancada rito acõrdo 
com ru;: tradit;ões e aru;e.03 do 
povo brasneiro. . 

Muito agradecidO. (Muito (Jcm!) J 
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o SR, l'RESIDENTE: 

F.stá termLn,l!., a .ho-ra 
dien:e. 

tiúiilP,lRRCEM :r~lA1S: 

Jc:::.é QuionUlrd 
(J.c::C~IIot' P<l.>'.:f,QS 
Edmundo, IJf.-\'.'i 
SebasWto Al'ci1H' 
V _ct"Jl":no F:"'e:re 
Joaqu:m PareD"te 
Jcsê C-ând:do 
Sigefred.o p2,C~: ~co 
Jooo Agrip~no 
~Úl1D Leite 
Leite Neto 
Antonio B:llJú1O 
Jefferson de A:;'.lIar 
},1:guel Couto 
V<..sconcelos 'rt1!'fes 
Afonso .A~·inos 
lV:Uton cs:mpos 
pad'-e Cfl1!lZ9.l1s 
L .. no elE! Mattits 
N2'503 Macuhm 
Daniel Krieger 

D~ÁRIO 00 CONCRESSO NACIONAL (Seção 11) Abril de 196~ 
_____ $ = 

. ! Ma.s sã. fIes. ln4.'lle.stiol1âvel f: de:-) Os estudantes de Odontologia de São que' já se- al'l'asta ~á mais de ano. e 
do dlc?,dnDjente. Os úfi .cos pl'oBssi-en<:üs Paulo encontravam-Je e-m greve M a cert·eza. de que 0.5 6r8. Senadorc<{ 

e,;pe- especiaL.:ados que assisteLu M pl}:pu- algnm tempo, greve perfeitamente me ajudarão na aprovação da pn.," 
!nções de certas reglões. O~orre o justn, pacific.a e t.::anqÜíla, da. qual pooi~~ão que precendo formular _ se 
fa;o no Amazonas, Acre, Rondôn:a, partlcrpava, de cert.o modo, {\ própria Deus qU15cr - na semand. q'~ \''elll 
R:o Bran~Q e outros PVnlOS, a. cUjos direção da E5:cola, porque -coube a ela acolho o ttpêlo do ilustre Senador 

h9.lJitantes, c:? í.nteri?t. princip~lmen- e~; ~e o~t~as Fac~l~a-C':e'i, a luta pot Pud:-e Calazalls. (lIfu;tf) bem!) 
te. pres: .• ete:<:5 i.\tillSSll,?.10 ser·nr.?, E essa JtLStrESl!YUl.. relvmdlcaçáu. I rgbE.Oda l!. .. ·rAO S !..~...B. SH srucoo 
deIxUr taIs elementos, t.aQ necess:lrJo,s,... +-' O SI{ PRESIDENTE' 

• ujelt05 a m-edid0..S a:rbürár1as. cm))o- No p.l1t3.nlO, Sr. P~lClente, na hOT;::' :- Retjl"ad~ (t e~;el1d~ a eO.ldo de 
ra. de aparência legal, é ensejar ni'io I e~ ~le pc~eg~ ao terntno a tratm.lta: seu autor, o nobre Sena-ào:r ~dmnÍUio 
Só verda<ie~r() atentado ao livre e:'Br- çao o .o..-eco o meu emmen ce co I Lev' 
cldo do dlrelto aóquu'ido a um tra_llega, 5: '::;001' Ed.'ll~ndo I:e\'l. pelo ~~ discUS"'ão o proj<>to ,'Pausa) 
balhc ho~'~sto e útIl à socIedade! CO- ~"m~zcnas, c~m sobeJos razoes., ~/?~e- Nenhum dos 51'S sl2n~dores de~e-
mo tanlb&m relegar ao mteiro aban- ~ .. ~l1b LIllla Emenda para ~. P.O._ ..... ':>! jando usar da p:llav"'a encerro a. 
dcno. ne,'}Se aspecto. as POplllações até I ao ACl"e ~ e i~O, A~azonas ~VS, apr?va- dU'icutsão. H I 

ÍloJe ~ervldas por êsses odontologo-,; do o P~o, ... ,ü, .. em a EnLnda, esses Em ,otação (Pausa) 
dcd:eados e 'sacrlf!-cados pela t,l'alLü E3ta-dos ten.arn gran~es. dlf1~uldades OS' S· d . .' . 

. . . " .. , ~ no .seta .. de Eaúde pubhca. Mas. se ,s rs .ena ates que ep.o'9.m o 
de um .s,st€ma e a lUCQe",e .. l,,;la de uma r d ' f d j t Projeto quclYam consel'var-s"" ser. i -9,. ... 
ori<:.nta~áo - a _!ilell a Q!" ap,;,ova. a, o pro e Q Está. a . ti V 1 . ': .~, 

'-i • ~'o1tUl'á à Câmara p'ara nô .... o exame. p prOva o. a ~ sançao. 
05 formados por escolas federais Por i:3w, qu.ero f\:1zer U~_ .. upNo ao dos., ( au-sc~)' . 

de ampL reconhecimento não aban- eminente Senidor Edmundo Levi no E o se:.uUlte o Projeto ~.pl'ovado: 
~tcr..r:.m \?-5 capitais e grandes cidades; sentido de que retre sua Emenda PROJETO DE LEI DA CAMP'...RA 
mte3:ran:e-s geralmente de pequenas Trawnoo-se de matérla. de inteira, N,? 57 DE 1963 
tuntlM, Vl-StO. que a profIssão não, !ltstiça. poderá. ser tran~fr'm,,_' em I ' 
"fel'ece exct'pc .. onai.s atrativos, uma I F'.·cjeto de Lei e contaTá com o apõ;o (N.o 2.221j·B, de 1960, na Câm:1ra) 
vez fo~mados. ali encontram cliente- de tOdc3-, mclusive dos estl1dar.:es, Imtit'Ui O Conselho Federal e 

O Sil. PRESIDENTE: ta . lU:l:,s co~p2nsadora e amb:ellte poara que dua.; umdades da Fedela- 01 Conselhos Reg10nms de Odo71--
Pa;;5R-:-c à. m~ .. .<,. da ~felçnO de cnda um, _de Eor-I ção não vêuham a sofrer p:ej UíZ051 tOlogat, e dá, outras prOl;' dências. 

~ • te que nao procuram as reglOe' me- com () presente Projeto de LeI r:r • 
O .. DE1\l DO DI.' I nv! fa',-'orecidas e menos prOIDlS-8O- E' () ap-Ho que fa(!o ao em".nente O ConolêsSQ Nllclonal decreta: 

Disct.ssdo Ctn t1~rnO únrco, do tas para êles. I S~nador. Não desejo, de fo:rna UI-! Art 1." Haverá na Capital da Re· 
Pro/cio Ú J.,e~ da Câl1WI a 11' 57 O mtel êsse púb1:co impõe, po-ts, que guma. combat--=r a emenda qUe apre- pública um Conselho Federal de 
de 1963 (na 2.2B6-60 na Câmara)' se resguarqe c se assegure o pleno ~~nta. qUe Julgo absolutamente justa, Od0nto3>gia e em cada cap tal de E~-
qE~ V1- l,Lui o Conselho Federal e I e~er<:lc:Q da profISsão àqu~l€s ou:" e ~te como homencgem à sua pes.soa ta do de Terntor o e no Dbtrlto .Fe·· 
cs Co :se!ho,,; 1?eafonaís de Odon- nua. po~endo procurar cenü'cs urll-I e a ten-n que representa, m-Els dirijo 9.1 dera.l, um Conselho Regional de 
1.D:fJ.q c e dá outras pro'vidéncins }'ers1t~rlOs de .1 argllj. perspe<:tiv2.s, en- :;". Ex~. o 'pedido QlJ~ é .das ~temais Odo~t{)l?gi.a,,_ dencminado .segundo ,J, 

(em regime. de ur{lência! n. Os Ufw I J.re-l~talam 6. s~tt;:açalJ (', vencendo os UmdaQ€:; 03 F:;>dergçao, atrave, das su~ Jurt:::diçao a qual alca.nçará. ra'f· 
?;~O~. do.art. 326, n? 5, ~, do Re- ma~B rUd':,s ct)~\'áculo~" se form::r~m su.a.s Fa,culd8des de Odontoiog.a ll~.ect:,\amente a do ~stado. a do Ter-
o.ment.o ln'erno em Virtude do na,:, modestas mas utllmsmas eS"OdS 1l1:f!l1to bem}. dtÓl.O e a do Dl."trlto Federal. 

~ f_-"·''}. 1Ilen/~ n/57.64, a.provad'J de suSs localidades; ~ assim não só O SR P"tÉSIDE~TE' Art. 2° O Conselho Federal e os 
_11" .~.~"''''fi~ PC 6 elo mês em curso), enveil?-eceram n~ mls~er. comD. ~3 .... ... Cons~lh?s . Reglona s de OdOutolQna. 

"- :: ._.~ ;. -.1.-,,'::0 de pronunciamento· man!-ém, prest~n~o ~annho.sa e l!11- _ Tem Q palavra o nobre Senador' era. msLtU.j(lo.s ('on:;:tituem em seu 
c:~:.) Cr '1,:··,sões.. dI:> -Legislacâ.o So- prescmdwel as:~lf;tenc'.:a as pc..pulaçoes Edmundo Levi. I :!onJunto uma autarquia sendo cada. 
{!~~ r C:v"-S!t-Itde -e-de Finanças. de ,várias e longínquas reg:õ3s do a,fi. dêles d:,tado de personalidade JU'" 

P81,~. O SR. ED:\-IUNDO LEVI~ I rUllca de dll'c:to públ1CO, com aut-onç-
Os p::t2çOO __ já lidos em se..«.s:10 A pret€"ll;--;ão encontra guarida no (Sem revisão do Ora"or) _ Sr". mia adm nistratIva e financeira, e 

anteüol", foram publicados. borc.-~e_nEo. na. realidade e se enquQ .. 1 Pl'eSIdente e 51'S senadores consldi!_ têm por fmahdade a supervi~ão dl-
Há, sôbre a mesa, cmendtl ao pro- dra na pl'o:;ramãt;ica -ccmLHuClOna! I' rando a apelo ã mím dIrlgido pejO eticfl, prof s.sionaI em tôda a Repúbll .. 

j~to, que vai ser l!do pelQ Si. 19 Se- ,art. 1~1). . ilustre senador Padre Calazans e em ca cabendo-Ih~s zelar e trabalhar Del;) 
çretário. Es~'3,s as raZões e êEse o .sent~do da face das pOllderaçõê3 Íj,'.le S' EXil,. -pe~felto de~empen~o ét·co da odonto-

- E' lida a seguinte: presente eI~Hmda. a.? projeto de hi fonnula e da conversa que mantn'e- 10g1[1 e .p~e]o prestIgie e bDm conce tO 
E)tn.~,,'U·A N9 1 no 2. 28ú-B-<10, da Oamara, e 57-63 do I mos ambos com OS esr;udantes de- da profls'ao e dos que a exercem 1e

Bem.-cto.;." Que VIsa a instItuir o Cou- OUú:1to:'c:;.a que aqui se encontra..-n, ~almente;) 
Art. 13 ........•.......•.....•• ~ .. selho .. 'ederal e os Comelhos Reglo~ retrr-arei m.lnha emenda. Art. 3 .. O CDnselho Federal de 

-•...... , .. ,.,.,....................... n~~ de Odontologia, e dá outras prO-I' Antes, poyem, quero e'íplicar as ra.-I Odontologla compor-se-á de ? (nove' 
part!grafo único. O disposto neste vldenCla3 ~ zõeB que me levaram a apl'e.senta- membros e ~mtros tantos . "'.uPlentes 

&:l.;gO aplica-.ce t-:'Ill1bém ao;; p-rofis- Snla das SesEoe-s, em 10-~-364. _ In e dizer oue fi transfOlmarei em tOdCg de na~!Onallda~e brasllewa, com 
E:-1onais fonnadoo por Faculdades ou EdmundD Le?J( proJeto autô::1.oJno. contando inc:u~_1 ~al1dato tr·enal ele~tos pOr e~cnütw 
E3colas de Odontolog:o. de âmbito- re- I vc cOm o apOio prometido' do ilU~- 0.0 secreto e major a ab~oluta de Vo w 

g"10111ll. ClI;o/> u.:plcmas estejam re- O SR·, PRESIDENTE: tr~ Senador Padre Calazans. 1:.03 em a5E-eml~lêia. dos delegados dos 
xistra·dos ou anotados nos órgãos es~ ,:- A e'!lenda está de~idan\ente 5\1':-! A fundamentação desta e~n€"nda se Ccn:;lhos~ R:~H:ma~s. '.~ , 
Wduai.s de saúde. assegura.ndo-",€.-lhes. tlÍlcada. De-pende. porem, ao apOla-1 enconcra no fato de qUe na. re".iâ.Ú Al_,. 4.· Sao atrrb'llçoes do CCn-::e .. 
a~~:m- plenQ gôzo do cxerdcí.o da pro- mento dos Senhore3 Senadores. AU13.2:ônica, excluído r ... 3.tú ..... alment~ o lho_ Federal: 
fi.':2âo e d03 dtreitos l'egulactos por d ~.:)ta lei. O SR. PADRE CAL.'\.ZAN~: E.,,>~ o .~o. Pará porque pO-s.<;'ui uma a) organizar o seu regimento in-

) Un:Yers:~<lQ.e, c;; homens que prat:- Lerno: 
JU[,ti:icaÍ'~va _. e.r Pres-dente, l>et;o a palavra. ! éam a Odontologia, na SU:l esmaga- b.) apl'O\'ar os re-g·!mentos inlcrrl:J.'3 

Em alguns Estados, funconaram, O SR. PRESIDENTE: dora tCL?-' d.ade, foram formados por organ'zadcs pelOS Conselhos Re'J:!ci-
ou ainda func:onam, estabelecimenws F2.culdsne parucular Que, por muito.:; na'S: ~ 
<le en.sino odontológico. de c.aratel' - Tem a pa.lavr!1 o nobre Senador anos, p~'estou serviço.s àqu"3. r2::-lio c) eleger c pre!:-:idente o secretário-
gx .. :ticular, ou custeados oont ajuda Padre Calazans. Infelizmente, era uma. Faculdade 'Ile ge:al do Conselho: 
d'J p:Jder PÚ1l!iCO local. cujos diplo- (Nuo f Di révisto pelo Orador) âmbito e.':tritamcnt'i'_ regional, não re- d) "otar e alterar O Códi~o de. 

lrt'1S, em vi~,t)de -\e itnp:)~ição fede·l.'al Sr. PreSidente. noJJres senhores Se- conhecida pelo Govêrno Federal. De Deontologia Odont.ológica, ouvid~g 0;3 
oS:) pcdi:Ull ou podem exercer a pro- nadares, O projeto ora em discussãD, sorte que OS prof)s:<;ior.a.,s que ali se Crnselhos Regiollllis; 
lfl~,5áo dentro dos tirnit,~s da. área. e3- oriundo de mensagem do Govêrno à formavam não podiam _ como nã,-, e) promover qua·~ouer d'ligências 
ta1:.lal. Câmara Federal, teve longa, tramit.a- pedem _ exercer a ativjdade fora 'Ju verifJcações relativa o: ao funei.()na w 

ALm do ccntra.s&rmso dessa limita~ ção naqllela- Casa., onde depojs de re- do.quele Estado e, por tolerância nas menb dos CC-nselho-, '1'" Od()nto]O~ia 
r:2o, po:s se- se reconhE',ce comp3"tên- ceoer concordância. em tôdas as Co- o"l~trs.'3 r~giõçs da /Amazõnia ondé não Ines E,3t-a-dOs Ou Territódcs e D~.s:rito 
ela aO diplomado para prestar ass~s~ mIssõeS. fmalmente foi aprovado. --su- ha dentlstas formados por Univer.si- :<'edC,rll.l e. adotar, q.uando nece.l':ssrlo, 
:{-encia. ao brJ.sileiro- -d-e uma r-egião, :ainda ao Senado da República. teve, dades reC'J·nhecidas oficia:izada<:: provldenc·a,~ conven'f'ntE'<; a bem da. 
ipso ja.cto êle dHe estar em co~di-l como em geral tôdas as pro-p06içé-es _ '. ~. sua eficiêncJa e reo;u1p."l'id3d~, inc1n"i .. 
çües de ate.nder a()s outro,5 das de-~ tramitação normal. chegando hoj2- Se n":Q. tot:n?-rmos unegiatament-e, ve a des'gnaçã'J de direto-:-ia pr-ovisó-
1l11Dis l'egiõ-e~'. :saliente-se que e&3aS para. ulscussâo e votação dê·;te Pie- uma provdcn-cta acontecera um cas.o r'a~ 
Yo.c:ulda(!.es ou E3col!ls funcionavam nárío . intere.ssantís:úmo naquela reglâo. ve!'- f) propot" ao G~~Jérno Fedl'!l"al !t 
at2 scb regime de ii.speção~ federal, ~..':te Conselho Federeal era o grall- da~eiro desa~tre JX\ra aquelas popu- ""menda cu alteracão de Rerruls m!!nto 
<:(;:-.0 acol1tec:'n to-n1 fi antiga ID3col8 de desejo de tôdag as Faculdad.es ele laçoes: qualqUel' pessoa atingida por jf'~ta Le1

; .. 

de FannáCh1 e ():lcntologia de M!l~ Odont-ologia do Brasil. Visa não sô- moléstia, denhh'ia, terá de se deslo- g) expedir as lnstrucõ?5 nf'c~<:~ip';gs 
tl8.US. mente. como dispõe o art. 2~, "à su- cal' para Belém, a fjm de poder tra- '\0 bem funciOnamento dos Conselhos 

DSsses pl"ofl&i!on:.1is. muitos COllt~nl pel'visão da ética. profisEl anal em tô- tal' dos <lentes. No inter/Cf da Ama- Re!!tonaiE; 
mais de tr!il1ta anOs de prestimosos da a. República, C9.-bendo-lhes zelar e zônia não há dent.istas formado..<; por h). tomal' eonhecimento de rtU'1is_ 
eerviços à região, embora, em razão trabalhar pe10 perfeito desempenho Universidades federaiG ou oficialioo- nuer dúvid"l<; suscitp.{}a~ ne10s' Come
t\ ocritér"io adotado na esfera federa~, étiç:o da. O<lonto1ogia e pelo prestigio das. Em Manáus mesmo, em tais lhos; Re't10na;g e dirjmi_las' 
'Vh'am sob UlJ(Q espécie de capítis .di- e bom con-ceito da prOfissão e dos que -condições, .ao qu-e conheço, e~ stem í) em grau de reC11f.':.'o<: por prOV'1-
m;nutio, eY.;t ptrtJanente irt~ranquili- a exercem legalmente • ., como ·cuida ap.enas três dentistas e SÓ dois exer- ca~ãO- do~ Conoc:e1hIJs 'B'pO'lonais ou de 
cade pelo futuro e cn:-,tnutes sob:-.::- de aparelhal' as nOSsB.!3 Facul-dooes de cem atividade. qualauf'-" inteie,s·"'8ÕO. df'llberAr sAbre 
asnltos, temerosOs de vexames e to- OdontolO-glQ, para que possam real_ Entretanto, paTa 4'1le não se apon- 3<1mh,são de memh"fo~ ~o<; Ccnsp1hos 
1n~.ment(., .a quaJiquer insta.nte, de l menw Oferecer espeCialistas. capazes te .que um Senador pela Amazônia 'q,eel.ona's' e sôbre nen81·tl:;r-tes im!"Jos .. 
",i.as: úteis e lndis"'susá-\'eIs ativid(lW'S. na defeso "o pr6pr'-. sau'de p' u'bl,'ca, t' b t d d 'lha: ... .:;t-os ll\QSmos nelas referidos Conseo: .to __ 1MJo ~ _ el'~ o s a O o D,~ amento de vro}eto u __ 

\ 
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registro por Oficio. C()n1 firma rJC"> .. 
nhec'G.:,., ao ptc::Jldenve do G:n~-e!.i:H) 
Ret':~n'.: 1, 

§ 3(1 serãQ computa·das as c('jul?s 
r.w:l..:':á.s cem M form::<-j'l-...:,s ~,l ~> 
l'ágrafo pr{'ce:!ent,~. até o m ,n-:1ta 
de enC"'Hl1.r-~? a vct?,;~o. A ~~j,--,:-.. ;-.. 
ta Tnaicr ~e:'á nb:l'~'l rr::) F: ."~- :2 
do C .Lk,:lho l!u: d:,~~.:itnrá \\:'1:\ :::.~ 
hrec.l.rta. m.;:Dor n3- U: i~), ~em 'i~·-',;;;..r 
o O?"Tcdo do v ,;to. 

, -.;? A3 elE':r:ç:os ~~:·E.o ~ T1'::~:'-:':':~:'1S 
no &'bãO crie:."'l I:! em iCIl3J (:" ."';1:1 ... 
de' c;:'Ct':':'.r;jo, (;,om 3'1 d.':::s d~ [!:'J,2;.'
dêrtcla.. 

~ 5" As el~:('::es E'Zrã<l- lc}tns PCr f"" .. 

crutín_1 :) SIS.::rc't::.-, per.a.hte o Ccrl.'el!1Q. 
pcd:,ndu, quando haia maIS d~ C:u
untos v{}tal1te~. det:rm'n1.rnn-,,,e ~a~ 
cais divel'sos p~ra l'-t-c,3b1m:n o ÇC5 
voios p-:rmaueccndo, rl"~S~L J!;;'Q etU 
ceda lc('~l do:s preflss;or:l1s,' ,d~i,;nü~ 
({\'S p.?IO Con.S';,'ho. 

~ 0'1 Em ca.da el:içEo 0,5 ~·o~o"; .~erãl) 
rec,b:dc" duran~e ~cj,j horas contí .. 
zm,.,'., p.?10 mel>.),;;. 

Art. 23. A inserl,!":o d':".s p:'cfrs'o .. 
nB:r ir rc::_'~ndcs n:~ 6:'::;1C~ G.:' .<':..~l .. 
d~ ptibJiCá na data da p:'(';<n~? lei, 
,s:l'à fr'Pa in:i~pend.entte Q:' ;~:)j"_.s€n
Ü:H~~O dI.' dlp:orna::. roedi~nl:.e p.ova, do 
re:~htro na rc:n;NiçãQ comp:,~:·'i.ll'e, I 

Ar~. Z4. O pe~oal a sen'Jço (l{) Cc-n
selho póderal €O dos Con.s~li1,Js R.E>g'o" 
nalli S';!'á regido p::l$ l/;'gl~;nç5-] t1'a
ba';b:sta e inscrHo pna Ucito d3. p~'e. 
'·ld.§onc-:.a t'Oc:aJ, no Instlí,llto de Apo .. 
~en:aclmla e Pen~,ões dos Ccm::·ciütio..'i. 

Art. 25. Dentro de 30 (tri"!1ta) dbs
da. ':!'ped'çt:J. ela pl'e~fnti! lei, a F<'~ 
d:r>J çJ.~ N:::c~...;nal dos O jC~Hc:: ·,,1S1 ::.,.';, 
ou;':do Q :r...tln~<;tér:o do 'rr1,U:!1ho e 
Pn ' .. jdên-cia 8oc!r..! E'nvié!ri 80 1I1UÜ5 4 

t-r!':o cr"t Spúde para reí'i,retlttr: um~_
:Istn. c::;il~~nUo-~~Q-:;'~~) 
m:m':!ros efe~i"o.s e 9 mo".). Eu,l:on .. 
t~ r'Jra c0~titu!n-:m o COn =- Ílo FJ· 
d<':"c1 de od~ntclc;::\l. prcv:sól'io. 

* lQ O CCr>...s::1l1Q F.:-deral l)fO'/::,Ó~'!o 
t::rá o m:lndr. o dR 12 m~.:;::'; d:\ (iD .. ta 
1". b.Ua !n:,~~h1:;:"0, m:ut11.iJ:nc.(j~;h~ d<!
;E>n~r C~ C n,:,cü;.c.5 P.:<;.:.l'::" ~'."~ 
o-I"""cs o .. '-r·'r .... t~-'''';') (."-~ C'" 
'h~$-·11:-'.1ion~:5 -e ~, . .Ja ;~~~"'n.,.'i~ e ~p:-~ 
V:0:11~i::1;' o elc:("ão COS D<:'nJ.",::' ~ (,'0 

p,:,,:r:l~~ro Ccn:::clbo F0Q:l'ul de Qi'_.it., 
te:. g';a. 

~ 21 Ao COl1·"~lho F:d:>tal P!'~V: 1.:0 
Cé.-O:;l'{> eir.da plov:c:.rnel~r ,s r:':'].~·:J':; 
f:nanc't":'ros para SUa lt1'!~~.:lf\::') F".s ... 
tand.) ccntas de SU!l r;;>s-:':'io aO Ccrbe~ 
11.. ... F":c!r .. ..l! que ~c lhç 1;::':,.:..n. 

A .. t. 26, O Pc,de. E';Jc'-'I;~'o :pr":~
d':l:C:.':'j. u rnL:r;,,;:!, ?.o ('::,'").. ':;10 .F~ ... 
t:~-"'l c!-: C~:-""':r:IC"~::l. P"ll '~':(..'~'_'. d~ 
~f'r-~ Ih Lo' "'1.t:~':!:- d1 1,J.~'~ ,~'-j Ll::i:
e::-\ 'r~ -o ~;::\." c~t\'_r ,~l..:"~~:-:-t:._~~~,3 11, 
('c:r.f'''~ o,::-ck;o a f::-'l ti:' r::~~ c,'~r 
e",~:- ,-jC3 n:l- ' ... ~;"'·ã·, LO m:;:!"Oi 
C~n"~lho e dcs C~ns:Ulf)S nr~:..;r.'l:,~ 

:..l't. '.:7. Os Con '~;J~'''''' n;' (,(;:1:,,," r~o 
\"Sé~1JS '1 q'JC St; rti:::'c Q t::~t 23 c!',~a; 
n:7~H'rO 11 t:?JC!n. d:- ('r,' ..... >:l:'~~L(~ d: .. 
,'"ic'<:~ p:::s it'l~C'!'lt,....s. n:b;<,'- :-:nc').3 à. 
ap,.-oraç5·Jo do Con..:.el!)O F.Li:l'al.' 

A,:'t. 23. E:flq:.'a:lto e10 f.}r eb'y:>ra
do f' ar.rc;,,;lo T.':'Jo ('011,.,1110 Fi'c;-,'d 
(,> ü:::;:n!Jlr:~'J. CtlY:c!'~S O: (.":'' -'1.C3 
:r",?:çn'll~ o Cr-:'l""O de D.~:1'~O.,jZ. 
n :'11:1>5 :'cn ,V:'I'crall c '1'"' .:" " ?::o 
Cc--- .1--') r:?1:b2r~dYJ' f· ... n (~l:', C's. 
r)',,') O:::C:1 f ('lÓ11o:'l nO! l:'l)'::1 r.~ VI 
C?r""t':s::> O:l.c!"+;E:i:o. :? :t'<l:".'~. 

Ai';, 29. o P ... ·Icr F.~;=c~H: ':0 t - ...... ri 
lllE:t'Ir'::':s p,J.ca ~ j':1; :l-:t·:,) r.,,', • \:.1. 

(',-: C";-, :l',_~; d.: C •. ".~:-:;J::-\ '\ ;'J a.s ... 
r;:~ F:d"':!'::l e nos C~ ..,:~ ~'., d '''i r~" .. 

t:,""'::~ fi T:~'-;tó'ÍC''', t"Til') r:''''r.'::- :;"'3 • 
.::í·;tl Cl'1 (C";í::(C,> pll~:~-:::r_. 

f • .tt. 31), O c::n;"l:,1) :"':-~:2,'.'1 
Dt'::-:,+c;c"i:' C~':c~~~'': O;" :j·t, d.';~. 
·'·l;':. ~l:l1~",,;3.J L:~t3. I::: "':<J:":"~'~. '1" 

GO'':) rOl' int':-rn?~cio do "liri: _ L". 
E:::ú('r, .~ r", ~.:v;:~_~,!) Co Ckfe ~J :':~ 
d'J' Execu1!Vo, 
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.~ !\rt. 31. Esta. lei entrará em Vlgor l'e~r Senadores, na au~êl1cíQ. do enli.) DISCURSO PRONUNCIAD~ PELO seria sufic~ente para desfazer no r...aS'" 
~1Z. data de sua pubhcação. l'evo~adas nente Senador ZacharHI.S de :\.~su.;D.p·; . SR. JOS"É. Efu"IíR!O, NA ~'ES;3ÃO cedo'..lro quaisquel' intrigas contra e,.<:t:l 

.. ia.a ~yo..')~çõ:s em contrário. . ção. Presidente da Comi&são de .segu·l DE 3-4-64. QUE SE REPUBLICA Casa. do Poder Legl..slativo.' Com 03 
Entendo Que o problema de".e ranÇa Naciqnnl. solicitei a p~l3.\'[a POR HAVeR SAíDO COM IN- e.<iforços conjugadQs e COncemraU(f. 

sey estudado sob dois <l;l:pe:to.s;' para expre.!:E.:tr o ponto de .. i&r('. df. COItREÇõES NO DI..íJUO DO dêst-e plenário e dM Comissões d') St'" 
-·0 da liberdade de cada um Comissão de Segurança Nacio,lal, - CONGRESSO NACIONAL .- SE- nado, no sentido da execução in1.;qr,'.! 

Contrair ou' nã.o mlltdt116n.Q, em com relação no requerimt'nto (jue V. ÇAQ II - A PAGINA I,Q 721, 1'" d-J,s nossas tarefas tod') o povo SBr-•. : 
qualquer pósto e com quajqi.I::r Exa. acaba d{! anunciar, COLUNA. , . - automàticaIl1ente influenciado e con ... 
tempo de serviço; O projeto em causa, em l'cg\lUe de' - quistado p-aro......o lado do Congl'esso ~ 

- O do reconhecime:lto dê,:;s{l urgência., e.st,W!.1 sendo apreci:l1o p."~ .•.......... , ....... ", .. ,.,." ........ I não serinm ouvidos 00 que se la.:1~i'tJl. 
casamento, pelas Fôrças Arma- la Comissão de Seg-urança lfacio~lal, .".', ... , •. ,'.,., .. """ .. ,.,... injustifio3.dLlmente conli:a o P~dé! 
da.s, somente .n pal.'tü.' de deter- quando seu RelatoI'~ o modesto o~adDr ,.,',., ...... ', ... , .... ,.,.,.,.... mais repre:;entativo da nossa üem(J-

1ll.naaas Cll"CulWtàncias, tais co- que ora ocu9a a; tribuna, entendeu de o SR, JOSlt ERMiHIO (!..ê o se~ cracia, 
mo, por exemplo: expô!' à Comissão de Segurunça N'l~ guinte diSCu.rsO) - Senhor Pre~~hien. O Sr, AMUo FOntana _ Pel'm:t~ v_ 

- Para QS OfIciais - {l pa'rtir cional seu ponto de- vista re!at·ivo à te, 81'S. senadores, n:'o é som preo- te? 
do pÔS1..O de '2Q T2nel1te; nece.ssi-dade de se ,apr?fUnd~T o estu- cupaçã:a que dirigimos a p''11avril às Exa. um apar . 

_ Para as pl'.:lças - a pal'l-lT do s-óbre a maténa, mcluslve, .::ol:c:- VOSSDs Excelências nesta hOl'a em' ll'l~. SR, JOSE' ERMIRIO - Pois 
do momento em Que S<l·quü'ü'em tan~o novas )nfol'maç-ões 6.i.? Esfr,dO I que a Nação se debate n~lma fase O Sr, Atilio Fontana _ Nobre i3~-

~;;, ... abl11d8d-t', ou desde que .$e- MalOr d~s Forças Al'madp5, Já. .,q'.1e ,0 agud.11 da crise crônica em que "ive, 
jarn engajadas proibido para es. assunto ,mteressava :i~ tl:es - l!.xe C.l~ Qulseram aS circunstâncias qUE' 6Sti. nadar José E'rmlrio, V. Exa, está COll--
tas. o reengajamento. to. MarInha e Ae~0!l_But:ca. I' vé~tel"hoS hoje em condi'fces de op. ceituando :) problema qu-:tnto ao' L(-'-

Concordo em que o' assunto é AC?J~endo a o:pmlaa do ~el::Üor. a sen::lr a situação do país, U.l m-;lhol', gisla1;lvo. Em princípio estamos de 
de grande atu,alldade,' de sóluç:1o ç0!1ussao ~de s~gUt:a~ça NaCD1111 ~o- I em vive!" a situs-ç'ão do pais, fi. con,. acôrc.o COm os argumentos de V. E .. ~J. 
'Ul';;enle e de mal\ .. llnte comple- IrCltou a I7ste p.enan? 0. calfc2taU1~n- juntura de sua economia, a evolução Porém, não basta a ação d-o Leg:1SJ 1-
Xidade, }:.-::>rque envolve não spe- to do regime, de urgenc1a e \o !)€~[,.ldQ dQ seu de:õenvo1vimento politieo e V tivo: é preciso que também -o Exe .... 
lIas O B..::pecto socta:l e hum!inõ, foi ,!?em acolhIdo pelos meus_Pa,cs da' clima social daí resultante n15.o ape~ cutivo c:>labol'E: - colabo~'ação estA 
lUas o oa próprhl eficiência das sessao de at:t~ontem - se l1.f!O mE" fa~ nas em um ou outro asper.to, mas indispensável e vital. Não basta vo
FÓ::'çn ArmnQ3S, Que pl'eci&'..lID lha. ~ mem,oua.,. . numn valiedade de aspectos _ eC9- tarmos 1ei,s. Sabemos que mu",tas d~, .. ; 
fl <:oper, s~mpr-<!, de elementos de t3r . PresIdente, .nao se d~ve p.tn- nôm.co, político e social _ que :.tu_ providênCias cabem ao Executivú ú
El-',zcU>;z.o fort.es e jovens, o que" bUlr-me . um desejO que .nao eXIste, mema as nossa~ l'esponsabllida.ties de está ao seu alca.nce o adotá-las. O a,o;- ... 
:não ocon€rá se {} casam\-':llto ser~ o d~ ~e t:Totelar a soluça0 de !lma. maneira a nos ebrigR.l' a Vl::, quase ·sunto deVi! .'!er tra-ta..do de man(i.ira a
vir à~ fa.t'Úr preponde.!'ante na ma.tena taQ l!"pOl'tante. e ;,t~nl" ~m~, comlJU!~i\-'a-mente, alertar a 0püü§.Q inspirar confiança. As Pl'Jvidenc';t~ 
põ'rn1..c~nênc~a das P!\lÇaS nas fi- bOl't\. -sem :duVlda, ,mUito COn:"Pl~X·J.: I do ~;enado Federal para fatôl'í!s da deverão .ser tornact.3.s de moó:) COe· 
le_nl~, , Relator dl1 m.atérIa na Corn;s.."'J/) O~ mniot' importàucia na vida dEmOcl'â- rente, com acêrto, Sabemos qlte mui-

Por tudo isfv requeiro: ' S~U"ra·nça. NaclOn~l. no meu pal'e.::er, tica da Nação, ta co;sa POde ser feita sem nova le-
I 1, flue o projeto seia l'et:rnCo asslm me prOnUnCl€l: A cr;se ameaça conduzi.r t'1l1 seus I gisloção, . :Não desconhecemos QUe., 

CO reglme de urgência'; , Para op:n-ar sóbre a emenda ~o tOl:v~linho,s.RS }:1a!s Jesp('itad~h', e l'es- prmcipalmente a inflação, tem CQn .... 
2) que o (ls~unto seja presente emínente '3ewJ.dor\ Menezes ·PI~ pe:ta,ve:s ll1S~ltUlçoes rep~.JI1CUna.':i, tribuiào para o desaju~,te atuàl. Há. 

~o eo3"l,udo e parecer do E}·1F'A, _ mentel Pl'OCl.lreí estuda.r toc\o o Est-al'1o~ atravessando uma epoca em portant!), neceE'siàade de se' cQ;n~i-~em. 
a_nda que êle il1tel'es~e às tres processo e. no final chegue~ a \lue as m-::::di~ícaçóes ~st1'Uturais. da as di1:ic...uld'J.de.s e distorções cUja :3:0" 
.Fôrças p_l'luadHs: con::lusão de Qlle tanto o projel'o, 1.!o:::;sa eccnomla, que nao se ~'eahza~ lução dep-encle, em 'grande parte, da 

.3) que seja. submetido, em P:E:~. como o substitutivo são inCO::1Ve- mm no devido tempo, forcejam pa.ra que Q futuro GOYêrno, o futuro Ex€:-
nario, a pUla segunda: di:,,'t.,5São niente'i porqu~~ se completarem dentro de u:na 01'- cutívo. Q futuro Presidente e Sf.11.1 

,.. Estas a.s rD.zõe.'J.. Sr. Presidente, que 
levara;u Il- Comis.sto de Segunu:..ç.:' 

. --0-..Na~r..l a 1'i.pll.cHar a retirada do 
~róietQ-·d.o~l1eU?gê:1c;a. ~'Is
S!m, cIlJ n;:hn~ da refel'ict?. C0m1.3:-~;), 

opino c n,~'.l.ri?mcn'e ao Requ€!'i-
lJlle~1io 0'::-::1. em d:.s::,u:.,,50, ~j~ll1'::O 
bem.) • 

o SR. PRESIl)-E1-;TE: 

Em d:s~u<;são o Rêqüerirnen~-::> (~O 
~~'. Senador Jefferson de .. ~gl';;ll! 
,(pausa) , 

! 'Nenhum dos S1'S', SenndIJl'?S dese
jando fazer tI.~O da nálavl',",\, ;:'1{'e~'~'a
~ei a discussão. 

j 

Em \"otaçâo o Requel':metü:J. 
Os 81.'s, Senadores que o ~,prov!)';' 

,rem quriram leve.m'3.r-se. I.PO:11'O). 
;F,.~tá Aprovado, . 

:A Me.."à SOiic.it.'"\.l'á {} Dl'oj-et.o 
mis:"§.o. a fim de colocá-lo ll..-l.. 

~ Co
Ordem 

. ~ D:a, 
Nã{) há maIs o:'ajores insc._T/)S, 
Lembro -a03- Sn" Senador.::'s uma 

ez ma's, que h:1Vel'á reunião no Con_ 
• -esso Nacional, flmanhã, sáiJadl~, âs 

h):"~<;, para a eli-eçã'J d? Pl'esiden
e do Vice-Pre.s:dente da .Repúb,i· 

Nada mais havendo a tratoll." \'ou 
.. ,t.Jcerrar a sessão, design,wdo p..;,ra a 
.prÓxima a segu:nte 

ORDEU DO DIA 

_ Por um lado, restringeul os ganizaçáo politic~ e j1.U·ídlca de3ajus~ imedwtos a.sse.ssôres tenham co:)h~ci .. 
direitos de cidadão.<; de livl'emen- t.ada com as nece&ida.des do de.sen_ mehtol\:l dos problemas, um certo des .... 
te contrairem matrimônío'- ato volvir.1.ento. canino e que estejam dispostos me<l,' 
leO'jll e len-iEmo; O !)l'OCeS5:J àe ajustamento das es_ mo a sacrificar sua popularidade ne,S:

. ~ Por "outro, criam enct'sgcs truturas politIcas com a l'ealid!:!de eco- se sentido. .. SOmente assim poJere ... 
pe.!"ados para N cofres p-tbrCQS, nõmica, garantindo, a esta, razoável mos, Legislativo- e ·Executiv-o. ha:'lllo; 
cem o 'recnnhecimenL-o d.ê~ses ca· margEm de manobra para t:ansfol'_ nicalll_ente operando e trabalhand"'
samentos nermitindo até a r.')·ll~ mações que venham favorecer o nosso ~ ~r 
ças com pOUco mais de Um ano ire crescimento. nosso enriquecimento e cOrngir ou pór um paal'deiro à'> difi.· 

~_ serviço, o betn-estar do nosso povo, está. em culdaçl!?s qUe ora o povo bra.:l,te~t'I,}
and(l.mento. De nossa parte, aCl'edi- v~m enfl'entO.ndo. 

ORDEM: DO DIA t..'1mos- que ê:!se proceS'So~erú tr,o m;üs O SR. JOSE' ERMIRIO _ Ag,l'.l .. 
S'2ssf.o de 13~4~64 democrã:ico. tranqüilo e pa,cíflcú, deço o aparte de V. Exa. No di.s ... 

(Segunda-feira) 

Projeto de D.eCI'e~o Legi~lath:o 
35, de 1950, 

1 

Quantc' ma.:or gl'~U ~e ~:~xibilidade re- curs'O que proferi, em fi de ~natçJ 
velem"csncss3s ll?shtUlço~S, Pflra .. l~_1 dêste a110. tive ocasiã-O de me 'ere~ 

n<l c~lher em seu, seLQ- a.quel~s c'.>n .. hlOUI_ l'ir ao qué ::'epresentava a influçá.·j nt 
çocs que fi. pl'opr.1a ':'lda }hes Qlel.'ec~. Bra.sll, Néle. se encontram dete::'tni .. 
Cremos que as m,-,:ütu!çOf3 dt?ll1,)cra·, nados fntõres que defh,<>m a po.s:ção 
tiC·J.6 lfe vitnllzam e se pel'eniza;u n:'l. atual u-o nCss'o PaÍS. Enc2.!li.'::hei on
medid:"\. em que se renovem, <lU fa.. tem uma cópia. dêsse discurso, Peço..

Discu"são em turno "único, do F'rJ- çam renovltr ,a sociedade. 
jeto de Decreto LeZiSlativo n9 35, 4e Sabemos p€rfeitamente, todav:a, lhe que o 1e:'8, pOis dête COl1sh. o ')1e.:1. 

d ' C d pensamento sôbl'e o a,5sunto. 1950 (n!,l 790, e 19vG, n~ as\\. e 'Ou que as opiniões se div~dem a ê.5s-e res-
gem). que aprova o Acôrdo sôbr~ E'n peito. Que muitos dos meus :lobres O Sr. AtiUo Fontan.a ...t. Reconhc
viléglos e Imunidades da OrgEJ1lzação pares ccnsidel'am es-sas instit.uições. ço., nobr:e Senador Jo.sé Ermil'io, 'que 
dos E.'.tados Americanos, firme-do pplo ou p3.l'ie des:sas h1stituiçê-es, c:nn') t~mos .feito< aqui, a respeito, muito 
Bl'asil a 22 de setembro de 1~49, tendJ coisa intocá vel e que os clamores do dlSCUl'SO, , 

Pareceres povo podem s-er plenamente r.W1)(l.i~ o. SR. JOM ERMíRIO - Prova .. 
dos dentro dos quadros eXilStellh~s e rei ad~ante que o EXecutivo já se n!}s 

I _ Sóbre o. Projeto sem qualquer toque na paisagem, antecIpou na .solução de vária" p1"O· 
1\ 't t t ~ b:emas de inte'résse nacional.' f::.stes. 

_' da COli''ti''sá-o de Constituição e 1:' cel ~r:10s a con es açao. , poder:I.'I.Ul ter si<lo ·resolvidos por nM 
J t · o ~9 53' fa 'Ol''''''el' Porem, S1'S, s-eno.dol'e"" porque en- tá us ufa m· :J_- • \ I;l _. e- contram l'essoância na op:niãú pú ... se 1'0· ssemos Os prcjetos -{\ êles con .. 

- da Comí.~'5ão de Rela9~e~ ~xt b1ica 0.<:: ataques di.rigidos ao Congres- cel'nente;s, Vou provar i.sso mais adi
riores (nº 53·53), Pdelap'neaJenlçaO, (IIU' _ 50 NaC.r.;rnal por alguns setores políti- ante, 

- da ~omis~fio . ~ , ~o' ças. cos'? . O Sr. I-feribaldo Vieira - Permit& 
uiscussão, em turno único. do mero 54-5 .. ), De a HJv;a , Estamos na s,JU[v':1o em que '}\t res- V. Exa, um aparte? 

R - t 1 1964 • O SR - JOSll ER~HR!O . equerrmen o n'l 6 . de • em TI _ Sôbrc a. emenda de Plenário ponderr:J,s a essas- perguntas, Unl.tt']Q não, 
que o Sr, ,senador Jeffet80n de (substit.utivo lnt~gra1}. dai _liçües 'de conduta, ou re.s'r..tlu1'e-· O Sr, Heribaldo Vieira _ O q'le 
Aguiar solicita, nos .. têrmos d:J a

d
r .. _ da conlissão de C$)1l.$tituiçdo e mos lll.m planá iliclinado em c,:ue o em V. Exa. tenho apreciado, (I",ran-

tigo 171, n'" I e 212, alínea Z-l, o t- ti - d C d Sen'do . 
l -Jus Iça: pn:s· g~'J o ongresso e ° « te a sua permanêncil">. nes"-_ C,"'a, é Reg:mento Interno. inc: u~ao em. t _. b t- " "' 

f • \ ermina.ra. naQ sa. emmi .em que IpO a· fioo-ura do legislador. Con. hecia.o Ordem do Dia do proJ'eto de Let 19 - (W;l 41B-~5:n - a"JOl'ave: d I I -.., . 't-. e c lfl.!'e,). 'luo pO~:emOs p~l'ml lt' que, como homem dedicado à construça·~. da Câmarc n'? 87, de 19f.H, que dá 29 - (n~ 878~63) - unantem. I'.eu . h d-afmJl o COngresso ven a a ser es- das 'riquezas de no.;;so país, d:rigen~e 
1tOtlf red!tt;fto ao n~2, da letra b, parecer e.ntel'lOr pOr julgar que a ma~ P-:'estigiadÇl de rn'J,netra tão profunda: de váric.s setores industriais. Es~Oil 
do art. 1C2 .. do Estatuto dos lKi~ téria já fOI dCVldfn1ente examin~1fl 
litarcs (!iecretJ-l" n9 9.698, de' nã1> sendo neces.súrio novo P'"lrecen;. Da p3.i:te do Senado Federal. o que vel'Hica.ndo que seu ingresso nei!"a. 
2 ele ar/ôSio de H?46) e dá outras se tem ':;l. fazer, em nossa :Jp1nllo, é Casa rno.stro"'J.-no.s outra' fate1:e. da. 
prOvidencias. - da Com:ssão de Finanças (nú~ exercitar a'l suas funções c{)nstitllcio~ SUa personalidade,. V, Exa, é p~rla ... 

mero 419 63), favorável, . sugerjndo ).1ais da melhor maneira possivel, Pre~ lne:1tar ativo, trabaJhador e se !nte-
. De acôt'do ('om o disposto no art:~ porém novo exame da. Comissão de CicllmJS exercer OS nossos mantlatos re:;:5a, pela elaOO1'{1ção dl3.s leis do Pais, 

fo 252, 'S 5?, do Reg:mento Interno, Corl.stitulção e Justiça sôbre o art;i.go COlll a aSSidUidade de sua presenC;~. 
1 -d \ d C - com pa-triot~.s1110 e abnegaçãO, não nl)'> t C f-, em a- p.-:> avra o pre'sl en e a rmlS- 66, item I, e da _Gr)mi.~ãQ dE.. R~l-a~ nes a aM, e cOm sua. e !ciênc::l n03 

ã d Q '-, - I deixando levar -pela ociosida.de de Ir b Ih" -s o e .... eg:manca J' ac;ona , em exer- ções Exteriores; nossos a a os ~ " EXa. mwto hon-_ 
'Cicio, o pobre SelL-\.d~.· Oscar P.l,:s,;,s. quem não tem a quem prest-ar COn~ ra S~Us pares. 
para emitil' parecei'. - da Comis.'ão de ReZaçóes Exte tas. A maior demonstração de .re'pei.. O SR, JO~J!: ERMíRIO ....- M'.Üto/l 

fiores (n9 879-63), contrário. to à Constituição da Repúb1io::a de 09:g1'C.dec.'·do, Sou muito grato pelRs ~_ .. 
O SR, OSCAR PASSOS Estit encerrada. a ses.são, amOr à Lei Magna é ') cump::imento lavras de V. Exa. 

(Let:Unta~se a sessão àS 16 ho- exato e consciencioso das nossas ()':rri~ (Lê): No inicio de IDa.fs um pe-(Para emitir pa"ecen (Seln reds~o I 
elo OrMCr) _ Sr. f'rc.-,:d:?nte, Senh,J- ras e 35 mi1It!tO;:;). ~açõe6 C'OfiO senüdoi-es. APénas ;sso riodo de trabalhos legislativos, é na.-· 

• 
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===--~ .... 
. '", 'd dO no .. ro 82. apre.z.cnl3.do em a. de a:-.ô'ito de nhJ a impre.&ão de q~1e êle já está recid.>. a. apl:eciação do p;€ná!"io;- m.aJ 

tw'al que novo lmpu ... o seja a, 19 3 d'<'"~ondo ~ôbl'e a v"nM de imó- .'>up:rudo. tLeJ: _ essen-.:Ial, e vitalmente, nesta hora. o 
l'as per.spe~tlVas .se~ ab:am p/J.r~ ~! \' t, l';'e'<te 'ã~ medhnt'-e sorteio sob POZ' 1.':'$0 mesmo. foi Que ap1"e~.entel SenadQ deve dar exemplo de trab<l
que na ma.:s alta c~mala ~r p~!s. d~ .~J..:): >.~:' rlsciÚZação do MJ.n;<:ltêrl~ da tarnoém um proj'Üo de emenda cOn::;- lho. da:. dinamismo, Qe awoteridade ~ 
esforçam por meJh,otar a ~l uad~o da" ~go. n~ e

L 

da Loteria Federa!. tam tHuclomu l:mJtllnCio a ~elS me.sc1i a de dignidade atendendo cc.~tl'>rcn-
n~o povo'. e~tuc:am melO,; .. fize, a::l 'ão foi o'l'('ciado. E esta ramitaf.;<:ode qu:llqucr Pi0J;!to no S~~lcla aos reclamos popu:an,s e .tS n~~ 
m~~ ~~~r q~~N~~~:r~~~;r:dO ne,,- ~:~ ~n fgr~a de el~lünar as atuai') nado, o q~lI? es~el'o m~r:~a o acO.lll- ctssidade~ do povo bra,slIelro pa:'3 qV! 

d t · oport"nldade de I· "o r,·dad's exi:;ten+E'~ ne",«e tlpo ment.) do", nObl€S coh:&.t..,. . nos pCEsamos enaltecer pessoalment~ Ees 1 eU1S, lvemos nreg 1 <'I '" .., L I ,,- ' ,=:' I ° u ,·.o°ct., lt o tot o - . So 
"'~ t c'n' prOjetos de Lei ao j enUas a pres.ttlçãO. .'ja~ p P?'~·,-lVe qu .. ~ m P "',J~ o I) ... ~- i eua ecer'8. InS I Ulçao. que e o . -~~ 

ap.u,en!IJ.r rõ'eCt~s ue. infelizmentf', .e v , '. . s~ d3;~. tI€'3 on.o8 n~;:,_ C{}nu~'''-;o;:s, m~- nado, € que deve mef'E'Cer de túdí":; 
B~nado, P J SOlot'!, de ser devida 1 Talvez s.ej'ol uma da..;; malOl'eS lmQ- .I.;;;e p2nü do, as CQndlço~.S mudam, nao nós cuidado es<pecial e tlaba.1.hO .:l~<.!!-. naü tiveram a '" - ~ ~ - d h· d . -

I- a redados pelos nobres co~e~ raEdades a ~!enda em prestaçoes no I suo as,me,mas ~ a OIS ou tre.s anos. cado permanentemente. 
~lelhe P Brasíl colocando o comprador numa _ (Lendo):-
gal"penn~ um dêles. ü'at-:mdo só1)re POSiçâ~ desesperada, rolnentavel. pOf- I q apcrte:çoaml2nto da t:o.mitação,dro C? SR. JOS~ ERMíRJO ",- M~.tl~ 
quést-õe.5- l"rlacionadM com o .salârf.o- que não sabe o que, ;:..eulment~. vaI -proJelO,5, no Senado, tera. o métl~o agradeço a cooperação d . ." V, Ex" 
minlmo, foi votado pelo plenáflo. Su- pagar. '.. I de P{}~~bllIta--r o estudo e, ~provaç~Q Senador Jefferson de, :Agtuat . 
Cl .. mbiu no rojào de matérIa.'; votadúo Ain::ia o projeto 148-63 •. llm,ltandc das reformas de base eXIgt<!a.s pe.r.{) O Sr. Her1ooldo Vrelra - pcpn.le 
naqueles dla$. qn~ pl·eced~ram. a S,e~~ o num3to das pá~in~~ dos Jornal:;, e1!~ I nOs~o povo. e centro ~m torno dIa V. Ex~ um aparte? 
são EXtraorumáfla, lsto e, fOl l'eJe.- tl'egue à aprecl8çao .0. Senado no dla I qual, tEIn gIro do a, pOllclCa nos úlL~ O sn. JQ.3Ê EI:tM.flUO # _ P.,JiS 
tado no dia 11 de dezembro p·:Js~a~o. 29 tia outul'.;:o de lPB3. pode Ser cita ,nos meses, HaJa ~lsta que a recente . . 

O pl'eclaro Senado da Repu~tca do. mu-dançn do O:::verno tleveu-,2e em não. 
hO.llve por bem aceitar « ~e.se ~e 'J~ I Não de.:;,cjo queixar-me nem faze! par,e aos .. deb.ates decorrentes de.s~'.:t O SR. JOSf: ERMfRl0 - Os ,:31"'1;:- .. 
<lQ5 pareceres sâbre o pr~Jeto, :st~ e, rnLrig-as ou d~molir jo,-'nal algUnl. En- n€ce.::s:dade de refOl mas. jetos que V. Extl enumerou e s..O"f-
q~e o as..~.unt? abordad? ,~á esta l~. cretanto, não é pO&tvel que a Al?!11.a- I Mas n~o pcdem-os pensar em daI sentou neste plenário, referente;,) a 
crlto no projeto do. COdl",O ~~r ~~~- nh:~, a Fr.anç~,.a Inglaterra e a- I.alIa, ao Pais lei.s séri9.s e de profundu:lade, salário Inínimo, . propriedade jn,:h~. 
balhO, em tram1taçao no Co "" e . paLSes ln.als CJVl~IZados do que ~~noss<?, I SEm €:t8.nll0S aqui aparelhatios para triaJ, a venda de imóvel: urban )', a 

Todavia, Sr, Presidente e 81"S. Se- adatem eSSe regIme, enqunto no:> aqu,l, que Os projetos tenham tramItaçãO limítação de páf,-1.n~s de }ornal-S, .. 
llC.c.ore.'3, mefmo depois de rejeJ~fl.J() despend.amo.s m~mas somas d~ dlVI- :ápida, O que J)recLsamos é legíslaJ.' supressão de hnportação do tri!!L\ .'1 
o nosso pl'ojeto - que gEH'Q,ntal. a ?--s sas na unportaçao de papel de Jornal. ~Cm b-astant.í! patriotismo e eVItar as royalties, refletem O homem prat1~,), 
novo;; mU,n~clP_oS _a 6.eren\ ~ri::tdOs um O Sr, Edmundo Lwt _ permite Il:n~a.s di,sc~sões, os debat~ imp-ro. o homem do trabalho, que .é V'},:.~" 
.salárro-mm.mo nao mfer.O! 80s mll~ V Exa um aparte? 'Assentimento do t dutlVC::> SO DOS le'\'am a perder temp.o, Excelência. O nobre coJ(?~n ,;>,,1.1 j,.~. 
mdp:os que Ules de;;S.elll otlgem~;-- orador)',' ! enqunnto o pov.o sofre e.se i,n1pac!en- zendo a sua grande luta a 'Jll: ~"8Jl::" 
mesmo depois de. reJeItado, o nru,. o Nobre Senador José Ermirlo. t-ive I te pela ausenCla de LeIS sabIas que atividade, a sua. exp?rífnc:a pl'l"'t o 
projeto - repito - o decreto d~ EX~~ oportunioade de ler ataques ao pro lhe abram a.,s perep:.>ctivas de Jhe;ho~ Senado <la República. O s,:r1'::,~ :)!"_ 
C'l~lVO que ~tabe,eceu Os ~t.ua's.Jn:~ }eto que V Ex'3, aprest:ntou, sobre r€s oondlçóes de vida, cisa medita.r nesses pro.Íet<J_:; de Vi,. 
veIs de salárl~-1ll;ínbno, conSagrou u~- a linl.f.-.çào· de páginas de J·ornais. O Sr, Jefferson de Aguiar ~ per~ 
tamente, ~ prmcJp:Q por nós tlefend... V Exa~ CIo!a exemnJos ma, DO·' J'a mite V. Ex:J. 1,;.111 aparte? Sa Excelência-, que são de nm how -.~ 
<to e rejeItado pelo senado, sob 1.1e~·· '7.', . .. .. viYido, qUe ,.,':-uTst'·Cl} f-oios os S'FtH1-
gação de inoportunidade. para n&, temos lUll, no 13rasiJ. ? yropn? '? O SR, JOSE ER:'lIRIO Pois tos de interêsse naclonal f! qUE':, i-i?:-
tanto faz que fi providência, de5t.l~ Globc", que faz 8S§a edlçao nael~na.l, não, ,"" ta.nto em vez de trazer p:ira cá Q:1!', 

:nada li. at-ellder aos anseio.') de gran. mostra que ~odel~Os, realmen~,e" 11ml,:, O Sr. Jefjer~son de AgUiar - Te- literatura vaziâ para p'_'o.ietQs tr.J~::\~ 
óe parcela. do povo, tenha s:do 5lcto .. vaI' o exceSSIVO. numero de ~a~:nas.e nnQ a impre"'sao de que a.') Llderan~ aasunto de real relevância. _.f-2.r j:'._) 
iada pelo Senado, ou pelo Pre:=:iden1e infO!:mat' ~rfeltamente fi ~p~lllao pu_ ça.s deviam organizar, através dos \'1- felicito V. Ex'J. por trazer-no!' co
{la República, poís o essencial é qUt~ blica sem eSse gasto monetarlO que se !Ce-líde1'(S, uma .equipe de cQJrdenação labl'oação tão ~eal, efetiva e V,l~:Ch". 
éSf;e grupo de trllbalhadores tel'.lla faz,. dO trabalho legLSlatlvo, porque o nos-
sido beneficiado. Não podemos, po.. O SR. JOSE ERMíRIO _ Posso 50 ·Reg:!mento nos a5.s-egura l em cada O SR. JOSlt ERMiRIO -- M'n'D 
rém. é conoord2r em que o projeta salientar um caso multI? interessante. Comis.sto, quinze a trinta dias de pra- gra,to pelo aparte de V, Ex~. 
tenha sidO consHierado inoportuno, Numa reunlão que realizamos na As~ zo para apreciação de um projeto, as- (Lendo) 
~uandD as necesSidades de l"egu!a~ SOclação B1'8s11eira de Imprensa à qual ,5,egurando, ainda, fi qualquer Senador O Partido Trr,balhi.~.ta IU:'t:á 
mentação da matéria. em favor de compareceram 34 jornalUstas, peguei o direib de pedir a passagem de \Ut1 com tôdas as suas fó"ça.'l na cc-
~cono~ia e do -desenvolv:mento na~ uma página de jornal e disse: "~ste projeto. de uma. comissão para .outra, 
(.'ional jllStifical'iam a inscrição de anúncio de t-rftllEferência. de um BauM caso seja ultra,passado o prazo de SQ tesa das instituiç{ie~ democrá"'CF~ 
seus princípios num Decreto Legisla- estrangeüo, de um prédio para outro, dias. Evtdenteme-ni.e, as Lideranças - e cada vez sen~e-.~e mai" f-Or, 
tiVQ, deu Um prejuízo de 3{)O mil cruzeiros deveriam constituir~se de eleUlentas te pa:ra exigir que O :PJ'cgrarn t 

Outros importantLssJmos projeto,'; ao Pais". de estimulo aOs trabalhos legisla ti- das reformas sejam r:oncreiízac;:o.-i 
de Le! foram por nós apresentados Não SOU contra o jornal, mas deve~ vos promovendo as medidas que ou- a curta prazo _ :Est{; e o prO'II um t 
dural1t~.& última Sessão Leg;.slativa, + mos t,et uma economia equilibrada, u"cS Senadores poderiam tornar. Acre- que O Grande Presidente Get>'tlia 
p~opo.slçoes e.s~as que lnfellznlCn~e como nOS pa,ises eurcpeus .. Não somos dito que V. Exl1 faz bem ,em tratar Vargas nos legou será defentt'_ll,J 
n~o puder~m á;mda re~eber as uten~ ricos, somos pobres, vivemos pedíndo da matéria, porque est,imula e dint.. a qualquer custo. 
çoes do p .. enál'lO em Virtude do mo.. esmolas e isso precisa acabar no ter- míza. o trebaJho do SenadO. Quando Em suma, 61'S. S.enadores ~;"-.-
Tosidaàe com que se arrastam nOS l'itório brasileiro. na Liderança eventual da Maioria, tou convicto de que somente (Y . 

~ubterrâneoo das comissões técnlca~, (Lendo) : com a. colaboração eficiente do ex- um trabalho árduo eficiente r 
-ultrapasS8ndo OS prazos regimentais 1<1 por que não reterir ao Projeto Stlna.cior Afrânio Lages, tive e.nsejo de elevada calegCtrJa. poder'" 
,para a. sua tramiroção regular. n9 163-63. apresenta<lo em 20 de no~ requerer urgências sucessdva.'3 para atavés do exemplo. mo~t 

Vejamos, por exemplo, o Ilrojeto de vembro do mesmo anO. determinando apreciação de Q1atérjas relevantes, 00- Nação 'llle tôda rIa deve t-
LeI número 76. por nós apresentadÇl a supre~ão gradativa das 1mporta~ mo o "Esta~uto do Trabalhador Ru~ dedic.'lr-se a." trob91ho à 
8:0 Senado em 25 de julho,_ Encer- ções de trígO est!"angeiro num pe- ral. Códig-o de Telecomunic-açôes, De~ ção da riqueza, ao levant~ 
rando assunto <la maior relevancia. ríodo de seis ou ~f"" anos? Foi apre 9

j
'sa,PfODr1açãO por 1nterêsse social, Re· do nOsso prestigio intertlf>C: 

do ponto de vista dos interês.ses na- sentado perto d' l da Sessão Le.. me$a de Lucros e mUltas outras m.a- desenvolvimen'to da nOSfC 
danais, dando nova r-edação aOs dls~· gi.slativa, é verd.' mas às vésperas rerina que o Senado teve o patrlotit~ nomln. 
POBitiV()S do Código de PrOpriedade de uma se,Ssão K{trllordJnárJa que I mo de aprovar t remeter à sançãO do 
:{ndustr!al, pa~e gar~nti~ O acesso da sobrecarregou não pouco o. Erário. Pre.sl.denre da R~ública. Efetlvam~n~ Era O que tinha a diz .-
+e<:onomla nacional ~ mvenções es.. 'Se tais· projeu,s tivessem Qeguldo te a,mda há. projetos nas Coml~Sõ~ llustres senadores e ~naQ pOdPl 'ao 
trnngeir/,s que já estejam fura dO pe rlgOl'osamente os prazos regimentais Na Comissão de Relaçõ'es Exterlores. aba-ndonar a tribuna sem for:n:.! .. 
rfodo de prívillégio. É' fato que a Lei de sua tram~tação, Já. terIam t<Jd.o.s si~ nenhuma proposição 1icou quando ter- lar votos de que a ntual crise ~,rJa 
de Rem-esM, de Lucros aborda o e,s- do aprovados. . minamos o. Se...<:são LegiSlativa do ano resolvida pacificamente, CO'I1 a 
sunto, mas na verdade deixa intacto Mas, infelizmente, 'temos que j"m~ pMsadO'. Deixei a Comissão. ~e. de maIo!' UI'3êncla, pois é disso ::{'l:' 
o direito, atualmente em voga, do p-ortanres proposições dormem na.., constítu1ção e Justiça, tenho VistO e o nOA:"O país :1eCfLc,ita. (Multa 
elemento a.lienígEna. de locupletar~se Comissões do congre$So Nacional du .. aprecIado o trabalho afanoso de meus beml Muito bem! Pa[mas) . 
.em território brasileiro ee priVilégios rante anos e anos sem rfSUltado. ilustres colegn.s, na apreciação sem:a-
já- OOdUCDS no exteri9r. 'l'al nropo- Ainda ont-em t1vemos um projeto nal de inúmeros: proJetos. A Or<!en, ........ ,., ........... ' ..... ' ......... . 
.slção, até hOje. não veio a() plenário 11a. Comissão de Economia- - aliás do Dia a-pr~f'nta, t~dos os dIas, pa .... , ................... , .. " ........... . 
para votação. Outro projeto, o núme: um ~rznde proJeto sôl>re rovaltles. Te~ re(!ms sôb::-:x ~Q.po.sfçõe.s que tém me~ ...................................... . - - - ~- - - ---~-, ... "_., - ~ 
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c~mSSÕES PER~'lANENT~S 

MESA BLOCOS PARTIDARIOS 

Pre1,:aentO -7 rscura An:rrade fPSD} 

V.ce-I'le".a:mte -:- Nogueira c.a G:lr.:a !-...~rB) 

1" .:.z:c • ..!:.à.i.o -' D.n-"'rtp Mariz \UDNJ 
2? -,_\!~.!;.1rió - Uó.cr~rl~o Má.l' .. nho (P~DJ 
3 .':"":í! bâ,i-o -,' AQ3:1iJ21'tO ::;~n~ (P1'Bl 
4! i.:>~(êr.: . ..olÜ()._ G-at~2te P~llll~ho I P'J 1'J) 
l'l . .6!6Ul>:ent~ -- .:IvuqUiUl Praente CODN) 
21 Sup1ent-e -; Gu:do Mondim (PSD·) 
31 ', SUplen,e - Vasconc~Uos Tôrres tPTB) 

I -Ma.orla 

~ II - 1I1i11~ja 

PSD 
PTB 

UON -
PL -

22 S!;)n3.d{}Te~ 
17 SfnJ.dores 

3~ 

Hí Sena::loTI:'B 
·2 Sen!ldoce~> 

17 

R::?:<ESSNTAÇ)\O PARTIDÁRIA 
In - Bloco Parlamentar Independ.ente 

PSP Z Sennilme!í 
FTN 2 Senadóte$' 
PSB I Sell~dr.Jl' 
PR 1 Senador'" 

MTR 1 Senador 
PI:C 1 S<mador 

Sem Legenda 2 $etHtdOte~ 

)0 SEn'3,t1{\l'r.!) 

r-/n\~:co SOCIAL pEMOCRATICC ~PSD) "- 22 .repres-entanfes 

1. J~.'J'" u .... LM1J.l'd - AC.e .jl~, An.OlliJ:' Ba.bino - tsama 
L~~';;'O ua b,lVe~l'a - pa.rá 13. JeÍlc.,son d~ Aguiar. -'- E, Salll 

.: "",,:.';',l~O 13 .. <1.03 - Maranhão ,14. G,lb ... l;to Mat.nho - ouana'!J~r'l 
'.. .:.s"iJ..:l!l~m.,) Arcnel' ..... ·1<,'laraun:'l.:J ,15. M0U. a Andrade - São PJmlo 
ti. l}l~,:!.no J!'J~irG - Maranhüo '16. Aflho Fontana - Santa Ca:,adaD. 

..... lg"l ... QC P;.;.c:1H,'co - p,auí lre OoJ.ido MOi;Hh - n, a, Sul , 
~. I\l.n.ze.s 1:'Jl~1'-'nt8í - Ceà;á '18, B~neQJto VDl1adares - M_. G31'ais: 
.; W;t:-,crt GonçUlV€~S - Ceará 119, F'Hiúto Müller - Mato Or')J.;(; 
ti .\yalfredo Gur'&e~ - R G, Nor~t; 20, JoS"é Fehc Etno - Goiás 

1,;, l-hly Ca.nelfO - Paraltig, t21. Jm:cell't.'10 Kubitschek - GoiAs 
11. ,[A.te t\eto. _ ,serg:pc 22, Pedro Lu~,ot'1co - Goiás ' I - Blocas 

LIDERANÇAS 

I 

'~'.\RT\.:JÓ 'l'H.ABA1.lilSTA BRA·~>LEIRO {PTBi - 11 "'represenb3ate} 

:L. f..ua.bel'to Sens .:.,... ACJ'e 10. pes~o'l de Qu~il'oz - Pernambuco 
2. O.>-C:!;' FabS·~S _ Acre ,11. Jose Ermtr fi - Pe-rn-amfiuC{) 
OI, "l-'nldo Lima _ "Amazonas 12, Silv.SL-'Te Pê icles - Alagoas 
.;, E~Hnul1J.) Levi - .t\m:1Z:má.:; 13. V~c:one?iuf, TÕl'i"ês - .Fi. de Ja·, 
!lo A~tntlrVilg Ha _ Am . .12ori~s, \ nel~O. 
t. Anton:o Jucá _ Cea á 1<. Nel..E.Qn Maculan - Paro.ná 

f);x HU.t R.~a:dó _' R.a N..Itt.:. !l5. Ama.ury Silva -' parana 
,H I\:geruiro de .f""8:neir~d6 - p"i\,ral(j?;: 16. NogUe1-ro ll~l. GSll'J. - M. GeN:.!' 
9:-..B1tros Carvalha - fé'l'Uftm!:mc'J 117, Bezerra Net:.:. - ~taf~ Grosso 

TJNIAO DE-MOCRATICA NAC~O .. l.A1 (UDN) _ 15 reprNentantés 

1flaiorw, 
Líàet - Barros C~u'valho IPJ>U) 
VIce Liàeres: 

19 VictorillQ Freire (PED) 
2Q JO$é Peficia>~o (PSu) 

31 José ÇJ.ulomai'.'U (P'SD) 
4" Ar!húr V'itgílio \l?TB) 
5" Be-~erra Neto '\PTB) 
6'7 Va.sconcetios Torres tPTB) 

MinorJa 

LIde1" - ,foao At;r1lllOO (UtJN') 

Vice~~i~cres: 

Daniel Kfieger fÚDN} , 

Mem de Sá I PL) 

Ru!. P~\lmét'a (UOM) 

BLOCO PARLM.mHAR INOEPErmENTE 
Ü'TNJ 

:, Zs('bs. ias de. As .. umpçfw - f\-:.ra, 9. Pa,l~e Cah,zan'i - S. P.aulo I 
:.,.. JOllqu,.m pa:ente _ PI:TU! 1.10, Odo!pho EJ.d-nco - Pa-r~na j LJ:der: Uno de ~1Ato.:J 

~Tlce L'i~er~s: 

AurelIo Viaur.,,'l IPSB) 
3. JOA~ Cilw:Ldo _ P tnll .11.. I.in2u B;Y,uh;lusen - S, ::;ata lua 
~1. Dn9.!!e .i\1<''lIiz _ R O. do Norte ·12. An tnio Carks - & Cata,1hg 
.5 JoftQ Agr,plll'1 _ P"ralba 113< Daniel Kn~er - R, G, Jo SVJ , 
6 R!.4i Pah:;,:é:ra - Asgcas, I4, ~I,1toü CalI190s ~- .11t.nJ", GeraJs .... PAR'1'IDO 
I'f Fm'co .ef'~en':'~ _ ~~ Santo 15. LO-'l>e8 da CfJS~a _ Mato (,},/.:ssn • 
8 Af ,nso AI'inos - Guanflbnr?. I 

11 ~ PARTIQOS 

SOCIAL DEMOCnATICO 
,p' S D) 

. PARTtüO 'LIBI7~TADOn. (PL) 

Lider' M€m de Sá 

r P ... RTIOO LIU':RTADOR IPL) - 2 repre~çntantB5 

Aloys:d de Ce.l'Vn!l1o ._ Bahia' Z. 'lY1em de sá - R, G, do Sul 

F \R"!'l:r.O TE,,'\ 9AUJl5TA NACIONAL lPTt-n 2 rrprt's:n! lnt;E.~ 

1. C:jJtc1-e Pinh-<:iro -- P1l-l'á 2. Lin:> de Matos S, P!l.ulo 

PAR'fl.:JO SOCIAL PROCtRESSrbTA _ (PSP) - 2, rf-pl'efentantes 
k . 

tal,l C:-~U'o81 ti _ l!l. santo 2, 11Jguel CDnLa - R. de .Janeir-o-

'"'PAP.,fI..l"jO sOCIAL B-al' .. Sn .. 1.IRO (PSB) - 1 repre,~entanta 

• 

1. AUl'êl'io Vianna -, Our.U;:J];rara.. 

'l'RA.DALIUSTA n~!-~OV.IDo.R (MTRi 

1. Aaráq Sten.brül-;' - Itio de JanH;() 

1 repre8e~:a.lte 

PA . .inmo Rli'PtJBLlCI\:'L 'FEl) .... 1 .rt!Jlr_'=tante 

1. Júho 

PARTIDO DEMOCRA1\<\. 

1. Arual'..-de 

l.le:lt-e "'- 5et'glpe ' 

Glt-::STA;') (PDC) 
\ . 
M.':l,C - .Alagoas 

S.'1i.'.1. r,EGr:N'!:~l 

1 r.e.9-~e-::,r..tante 
( 

2,' HeritJ.ldo Vieif'!\- - S:rg1p~ 

Pnrnao bOCJ<Ll J.,Jt;l1locrât:co 
P~t tido 'rrnballlistn No.Clvll~ll 

UnJu.o D3mOCl'':'Uca NaClO!ll1J. 
Part-t\.\t. .Li l:-ertn tiO!' 

Pattjjo' rralJalllista 1\Iaci()ll3i 
Partido social p:oJ< c5.3ista 

partido sociillísta Brasil"!,..ro 
P:lI tido Repu,blicauG 

Partido D~ul0crata Cri.stáo 
MovImonto Trn:lJalu1St:? Renovt\v<n' 

sem h;gen-da 

, 

(PSDl 
(PTB) 
,UDN) 
iPL)' 
tPTN) 
(PSPJ 
tpSE) 
O?R) 
(PDe) 
í1<!TR) =-

22 
17 
1!; 
a 

2 
1 
1 
1 
1 

64 
2 

e5 

t 
I 

• Luter: FililitO MüJlet 

,VIce Líderes: , 
Wilson O-onçaJve-s > 

SI;,efredo ' Pacl1€C' 
Walfredo' OUl'gei .;... 

PA~"l'IiJÓ 'rR~RAU!IST.~· 
BIL'\.Sfi..r..reO \PTS> 

LWe-r: Ar-thul Vi[gllio 

Vi-ce-lA"Úres: 
!: ~ BCl:e:ra N?f.o 

O;wat', ;Pfl.s;:;OS 

..Ant-ômo· .,Jucâ-

~U-N J AO . 0t!:1',.jOf:RA TICA N ACION ,'l; 
./ . (u. f NI 

~ciª_er;:o..- Da7}U!! 1f~u:g~r 

Vice~ l.Hteres: 

. d9-!P o ,3i'pnco 
P'lÜi'-e' Calil7.,.ns. 
Lop-eS do. Cm-t.a. 

V~c!'-Ltd;er: AloysiO de ·On.rvalua 

PAR rrr:o SOCl.l\L PROGRESS:rS':A 
(p R p) 

Lida: llhql.h\ t,"'t.t.itr 
V.ce-Ltàel: flaul Giubert.l 

PARtIDO '.CR,~BALH!.S'fA 
},rACfONAL. (PTN) 

Lide?: U.no 61] ,Mat-cZ' 
Vice-L:de7_: C~ ttete Pmh:>ira 

~ _ .Parlí(o,'l de 1:m. s6 
.... Rqlle,\~/tlant.c 

MOVl~,n·).lTO 'fRAi3! ... LR!STA 
,.t-~E!':OVAJ;.\':;~ U.1TRJ 

?-ep..:€sentante.: l\:não stebbruc.h-, 
P.:\."'tTIGO D!L'~o-(-RArA C.R!stf..O 

d:"l!)";) 

R;.ptf~!'>nian':e: Amou de . .u.'Ieuo 

P.'\.H:.! IDf) RRI:-tlP.:";"( f~~O IPR) 
Repr":~f'n".ln e: Júlio Lc;>1t-e 

PAHTIlJC S,)"· ,\Li:JT A 
Bf·L-'\.E-.I .. E1.:'o !PE'E) 

,Rep ::~.:-n'Jnte': !.tH'f'llü Ihan'tl\ 

.\ llA'úr~coh R~z~nde 

I ACR1ClJL TURA 
PteSidente _ Sepado~' Jmó E~me18 I?TB) 

Vice Presjd~nte ~.sen3d,·r E'.;gê::uc Barro!') t'PSD) 

Tilllla:es 

EugêniQ Ba.rrCl-s 
Jc-.sé F:::lictano 

.CO~1:.?OSIÇAO 

1. At.f!Uo FOl1t.ár;~ 
2 B.:Il:;dícto VU;]'H:J.:C::: 

, ,~ 

'. :.;-
.- d' , 

" . -.- ~ 

-, 

.. ; 

... :t 

,"~. 
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Jooé ErmírLo 
Dix-I:Iuit Rosado 

Tit~Iall'es 

l..ope,s da '::ostl 
An4!nio Carlos 

Titulares 

Júlio Leite 

Suplente. 
1'1'B 

1. Melo Bl'aga. 
2. Argemiro de Figueiredo 

$llolentea 
Minoria 

UDN 
1. Daniel Krfeger . 
2. João .Agripino 

Suplentes 
B P.I. 

Raul Ohibcrti (PSP). j 

Secretário José Ney Dautas. 
Rcuruões - quintAS~fe)rns. as 10 hora! 

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

preside) t·e _ Mmon Campos (UON') 
. Vice presidente - Wilson GonçaJves IPSD) 

Titulares 

J'effer8on de Aguiar 
AntóIllO fialb,.lO 
W:.lscn Gonç"Ell\'cs 
Ruy Cal' nelto 

Edmuml0 Lev1 
Bezer-;a Neto 
Al'thur Vugmo 

Alo%lo de Carvalho <?L> 
Afonoo Arinos 
MilWn C'ampl)S 

COMPOSIÇAO 

Matoria 

PSD 

PTB 

suplentes 

1. Men~zes pi.mentel 
2. LeIte Nelo 
3. Jos.e Feticiano 
4.. Filu1t,o Mu.U~l" 

L Argem'iro de 
2. ME':o Br~g)1. 
3, Oscar Passos 

Figueiredo 

hl'''loria 

'JDN 

" Danlel K:-Itger 
2. ,J ()io An:lpüno 
3. Eurico Rezende 

B F .. 1. 

Jo.'.apnat MarínJ10 (sem legend~.ü Allrão St.elnbt'uch (MTRf 

Secretária: Maria Helena Bueno Bl'andão. 

. ReUl1i5es - q.uartas-,felras. às 16 horas 

DISTRITO FEDERAL 

Presid"nte - Auré:do Vianna (P5PJ 
Více-Pl'es,dente - Pedro Ludovlco (P~E) 

Tttulases 

Pedro Ludo',!cO 
FihnLo MUlle,' 

05~ar P3.S~OS 
t?rhmn'uin Levl 

Aurélio Vianna (PSB) 

COMPOS1ÇAO 

suplentes 

~1f;1 aiarla 

i'SD 

~, Joo:é FelL . .1snp 
2. W J.ifr~do Gurgel 

PTB 

1, Melo Braga 
2. AntôlllO Jucá 

Minoria 

li I.I. 
~ 

Lino de Malt~s tI'TN) .. 
Sec1'l!lúrw Julfeta Ribeiro dos santQs 

ECONOMIA 

Presidente - LeiLe Neto (PSD) 

Viae~PreSide!1le - Jfrfe Ermirio (P1'B) 

PSD 
Titulares suplentes"' 

1. Jefferson de Aguiar \ 
2: Sigefredo Pllcheco 

Leite Neto 
JÜtillO Fontana 
José Feliciano 3. Sebastião Al'cher 

! 
\ 

J",é E-"mlrio 
Melo .8l'ag& 

Adolpho Franco 
Lopes da O"JStg,. 
límeu Bornham;en 

Mig\\<~l Cout-O (P'sP) 

l"l'B 
1. BeRnA Neto 
2. Oscar PassQ$ 

Mínorir 

UDN 

1. José Cànd'.do 
2. Zacha.rias de A"r;.s~,mpç!o 
3. Mero de Sá (PLl 

B P.I. 

Aurélio Vianna. fPSB) 
Secre.tária _ Aracy Q'Rellly 

Reuniões - Qujntas~[elras, às 15,3Q 

€DUCAÇÃO E CULTURA 

Presidente - McneZfS Pl:-nentel (PS'D) 

Vice-Preszdente - padl'~ CUlazallS tPTl:J). 

'I'ltulares 
Mene<'i€"1:l Pimentel 
Waifrê-ôo G'l.l:.,/)'e) 

PE',ssoa de Queiroz 
Antônio Jucá 

Padre Ca:azans 
Mero ue Sá. ePL) 

COMPosrçAO 

-"tmona 
PSD 

Suplentes 
1 Bcnedlcto Vaw-,ua! e& 
2. Slgefl'edo Pacb~<:o 

PTB 
1. Edmund.o Levi 
2. VL~aldc uma 

MmorzQ 

(;DN 

L 
2. 

B P.l. 

• 
Afoll.J;,o Arinos 
Ml1toJn CanlOvs 

(Sem legenda) Líno d~ Matto.s fPTN) 
J.~"'!."'r~ -ána - Vera A.varenga Matra 

rl.euniôes - QU'3:\a.::~fl;"ira.s, as 16 rlQra.s 

FINANÇAS 

Presidente - Argemjro de FIgueIredo ) PTB) 

Vice-nesldente - Dall"et K,rieger \UDN) 

Tit1lla.res 
Vtc:orino Freu e 
Lobão da SÜVfll'a 
SigefL'eao Pacheco 
WiLsOn G<l:nçalveJ'J 
Leite Neto 

Argemiro de Figueu'eàl 
Bezerra Net-o . 
PessOa de Q:..leU'O',," 
A..'ltonio Jucá 

COMPOSI!,)AO 

MalOrta 

PSD , 
Suplentes 

1. '''l.tWio Fon:.ana 
2. Jcse l.iulumard 
:3, Eugênio .Barros 
4 . .M€ne~s Ptmentel 
5. Pedra LudQVICQ 

PTB 
1. JOsé Ermírl0 
2. Edmundo Levi 
3 • .Melo Hn','?a 

4. Oscar Pas.sO$ 

l Daniel ICrieger 
, Irint'u Bornhaus~n 
\ J!:urieo Rezende 

Mi1l0na 

lJDN 
,. MiÍ!,m Campos 

2. Joflo AgrIpino 

Mem de Sá 

Llno ne Mattos tP1'N, 
AurélJo Vlanna. (PSB) 

3. Ad~lpl1o FriUlco 
1'1. 

Aloyr:-1Q de Car'Valh<> 
B P.I. 

1. Julio Leit'e (P.tt) 
2. JOSaphat Mar',nho fi!. legenda) 

Secre!á.rla. _ Cid BrUgger 
Reuniões _ Quartas·fel.ras 

tEGISLAÇÃO SOCIAL 
Presidente - Vivaldo Lima (P'l'B) 

Vicp.·Presidente - Walfreoo Ourgel tPSD.f 

~rlJdlttl'es 
Ruy Carneiro 
Walfredo Gurgel 

Attilio Fontana 
EUgêniO Barras 

COMPOSJÇAO 

Mazoria 
l'SD 

Suplent<lJ 
1. Leite Neto 
2. JOSé GuJomard 
3. Slgefred-a Pachcro 
4. Lobão da Silveira 

-



f 

l.16 5àbatlo" 

; Vivaldo Vma. 
l AntônrQ Jucá. 

Eurko Rezende 
An ÔTIlc Carlo.s 

l'TB 
1. Edmundo ':"evl 
. I, pessóa dt Queira .. 

Jl, "no, '" 
um; 

1. Lopes da Co.::tà 
2, Zacharias de ASS"m~aQ' 

l'.P.I. 
AmetQ Víanna tPSBl iiarão Stein'oruch (MTR" 

I 

.s;!:cTe~á:ria _ Vera Alvarenga :Mafra 
ReuniôM ~ Terç.aSpfeiras, àS 15 horas 

poucor () DAS SItCAS 

Presidente - Rui Carneiro tPSDl 
Vjce-presidente - Aurélio Vianna (PSB) 

Titulares 
RUy Carneiro 
S€bastlâo· Archer 

COll:'PDSIÇAO 

Matona 

PSD 
Suplentes 

1. Sigefredo Pa<;heco 
2. Lelte Neto 

P'I1l 
, Dj}i:·Hun Ro~ado 
: Argemiro de '~'l'gueired'O 

. 1. Antôu.I.o Juc&. 
2. JO:3é Ermirió 

JOao f\gnpmo 
José Cândido 

Auré!io Vianna. 

Mtntma 

UDN 

1. Lopes da- Costa 
2, Antônio Carlos 

B F.I. 

JuBo Leite \ PU) 
secretárIa. 00;' .Ar.acy O'Reilly 
Reuniê~s _ Quartas-feir~, às 16 horas, 

REDAÇÃO 

t!residente - Dix-Bult Rosado (PTB). J 
Vice-Presídente .. Antonio carlos lUDN) 

TItulares 

Walfrecto Gu:-gel 
S.:b~tião Archer 

, Antônio Carlos 

C'JMP( IS!ÇAO 

M,atorlQ. 

PSD 
Supientes 

'1. LObão da Silveira 
2, José Felic1anc 

FTB 

Edmundo Levl 

.ftlinorla 

UI)N 

Eurico Rez.ende 

BI> .1. 

, 

Jcsa.phat Marínho (Sem legenda; 
Secret§ria - Sarab _ AbrahãO 

RELAÇÕES EXTERIORES 

Prt'f\ldE'nte - Benedito Vat..'ldares (PSIY, 
Vlce·Presi.dente - 'Pe.ssoo Q.f Quejroz {PTU) 

Títulares 

Benedicto 'Villarlares 
Filinto MUllcr 
Menezes Pi nentel 
José Gulomard 

_ t:!ssoa de Queiroz 

Vivaldo ,Lima 

Oscar Passos 

Antônio Carlos 
José Cândido 
RUl Paimeira 

COMP08IÇAO 

PTB 

Suplen+r 

t, Ruy Carneiro 
2. Leite Neto 
2. 'Vlctorino Freire 
4. 'Wilson Gonçajve~ 

1. -Antônio -Ju{:á 

2. Argemiro de Figueiredo 

~. Melo Braga.. 

~ . illDN 

1. Padre Calazans 
3, João Agripino 
3. Mem de Sá \P4. 

a P.I. 

Aarão Steincruch (MTR) Lino de ~latw. \l'TN) 

Secretário _ ;oão ~atista Cat't.ejon Branco. 

Reuntões -- quintas. 1ei!."as, a.s 16 horas. 

SAúDE 

. Presidente _ Sige!redo pJlcllecp 
Vi.ce-Presidente - José Cândldo 

Titula.res 

Sigefredo Pacneoo 
Pedro Ludovico 

Dix-Huit Rosadl, 

ln<;p Cà.ndido 

COMPOSlCAU 

suplentes. 
)ljaioria. 

PoSD 

1. Wal!I'e(o Gurgel 
2. ~ugênio 6a..rl'QS 

Antônio Jucâ 
~Willona 

UDN 
Lopes da Costa. 

BPl. 
Raul Giuber1i (i>e.,n Miguel Couto tPSP). 

secretário _ Eduardo 'Rui ,B:l~csa. 

Reuniões Q.uinoo.·s- fetras, ~ 15 horas. 

SEGURANÇA NACIONAL 

Presidente Za.charJas de ~siu.tnpção (UDN) 
Vice-Presidente _ José Guioll1aro (PSO) 

Titulares 

José Guiomara 
Victoríno Fr§ire 

Silvestre péricles 
Osca.r Pa.s.sos 

Irineu Bornhausen 
Zacha:rias de Assumpçâ 

Raul Giub",ti (PSF) 

fOOMPOSIÇ,AO 

·Suplentes 

. l'SD 
"-

1. l;i.u:y Cú:rnell"i) 
"2 • ..Attllio Fontana 

.1. ,Juse Ermtrio 
2. D'ix-Iiuit .Ro,sadO 

Minoria. 

UDN 
1. .Adolpho Franco 
2. "Eurico Rezende 

B p.r. 
Aurélio Vianna. 

secretário Alexandre Pfaende. 
Reunióes _ quintas feiras, à.:. 17 bO'i'as. 

SERVIÇO púBLICO CIVIL 

Presjdent.e _ Aloysio de- Cal'V'9Jho (PL) 
Vice-presid~nte Leite Neto (PSD),.. 

, 
, COMI'OSlCAO 

LeIte Neto 
Filinto _Mülle'J; 

Dix-"-luit Rosado 
Silvestre Péricles 

padre Calazans 

Aloysio de· Carvalho 

Aarão Steinhruch CMTRJ 

SUl>Jzntes 

1. Victorino F.reire 
2. Sigefred.o Pacheco 

P1'B 

1. Melo Braga 
2 Antônio .Tnc6. 

Mt"'lDTia: 

'DDN 
.Antônio carlos 

PI. 
Mem de Sá 

a.p.l. 
Miguel Couto \FSP) 

secretário ._ -'José Ney :Dantas 

Reuniões _ terças 'feiras, 'às L5 horas .• J' 

, - ~ 
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TRANSPORTES, COMUNICACõES E OBRAS PúBLICAS 
, . \ 

Titulul·es 

Eugênio Barros 
Wilson Oonçal\·es 

Lopes CO: ta 

Miguel Cauto IPSP) 

t:O~'l?03IÇAO 

Suplentes 

'pSD 

1. Jefferson de Aguiar 
:2, Jose GUlO:llUJ a 

1'1'B 

Melo Braga 

1:1 noria. 

UDN 

lrineu 

R P.I. 

lUul GiuberU IPSP) 

sel.'Tetáno _ Alexandre ?Caenrier 

Re'Uniõe~' _ quar~a~fE'irast à.s 16 horas. 

COMISSõES ESPECIAIS 

\ E) Para efetuar o levantamen- 'fi) Para o estudo das Me,,',-
to da PRODUÇÃO MINERAL I gens do Pede, [.e<',"'o '"-
DO PAIS e estudar Os meios ferentes â REf-Ofif,,'I,,\ /.....)4 

c apazes de possibilitar a MINISH1A TIVA 
SU(.j industnalização I C'·.aoa POI !nll',r.t..HI da L",ll·l-<l, 

Cral(\u em vlrtude do Requel"~ ::r.en- : d.)~ iJé:~ut.<.\~>J.:. "p: ..,Var:a U,'l" ~d.~ .. .; 
to n~ ij6õ~õ:i. ao Sr Senad,)!. H:,l' em 1 L. 19",3 
Bnllló'lCJ aprOva0\:. na se&'>â-u ae lt J;t \ Membros '181 Partldos 
SNembl"o de 1963. Senaaure.s: 

DeSl~naCla em 19 de setem')ro Ile \' 196:.:s Wilson Gunçalves - l-'SD. 
Lelte NNu - p.:;lJ 

Pro:7"ogada em virtude ao 3.cque- ( Slgenedo PaChE..::oU - p~lJ 
rIment", nY 1.15lJ-õ3. do Sr. SeQ.i~lOl I Argemlfu de F:guelreao - /:-,'18. 
MlJCOn Campos, &p-roVado na se~3.Q Ed.mundo Levl - PTB 
de lO de dezembro de W63. AdoJpho r'runco - UUN. 

l\1emorus 9) _ PartIdos João Agrlp,l!(l - UJ.)N. 

José t<'ellClaho _ t'tiu. 
AtLlhv ft'ont<iJl8 - p~D. 
Eugcmo tlIU'!'OS - P.':5D. 
JIl8e Ermmo <RelaWr) - eTa. 
Bezerra Neto _ P'fB. 
Mt!l(J Braga - PTB 

AureUo VIanna _ PSB 
Josaphat MarinhO - l:5em lel{f r·.ia. 
DeJ)utsoos; 

GustlH'O Capaflem-a 
P$D 

AdertlaJ JUI ema -

~Pre.:.ldentt") 

?SD. 

Lopes dà Costa - crÚN. Laerte VIl1'a - UUN 'Sll')d!'~'CO 

M~ltQn Carnp~ Ip~e.:.lCten·>e' I 
pelO €putado Arnaldu N·,guel'al. 

A) Para Revis.ão do Projeto 'que 
define e regula a PROTE
çÃO AO OlREI10 DO AU
TOR 

UU". I . He,tol DIas - tJLJN, 

C) Para o estudo dos efeltas: JÚlio LeIte tV:cePr ) - PR. Doutel de Andrade -. PTB. 

da INFLAÇAO E DA POLlTt- SeCretarlO: AuxJlJar Leg,'-;RJ~h'c Armudo Ceroelra _ P:;;,r'. 

SOBRE AS EMPR~SAS PRI-, quer<lue Mel,,,. . 
CA TRIBUTARIA E CAIV31ALI PL-1Q A,ex.n.al< ~l",q.ue, de A"U-j Jua,,, lh",. _ I'UG_ 

I E~a!do Pm!o - M"r~. 
Cnada em lnl'tude do ReQuer'i.ml"nl.c VADAS ReunlOes. ,)".5, tell'ar:; as 16 OOrM-. 1_ __ __ __. ____ _ 

n-l 480 6;! ~o Sr. Se~aClor ·\1l.,'<00 Criada em ~!rtude .lo Req'Jerimen-l , 1\ H" ,... ~.... ., ~ " ~, .... 
Camp06, ap.ov_ad:J em 20 de la:l€,rQ / to 'n" tJ31~6::S do t>j !:)pnd.QU! lhJ\.H't'H F) Para estudar a situacão dos C{}.,L;,HoES E~i 1.~( L\fS 
de 1962. Vlel,., aprovadu na ,~"áo de 2 de TRANSPOR1 ES MARI1I- PAHA O gSTl: IlO I ~E 

DesIgnada em 22 de oovrubro <le I agOsto de 19li3. PO()II.'TO'" I)',' Il.~!'"'''_ 
)96"' \ViOS E FERROVIÁRIOS ""r,.:J "' .. '" " .. ' 

- _ Designada em 8 de agôsro de 1963 . DAS A CO'llSTlTCIt'ÃO 
Prorrociada até 15 de dezembro ~e I Prorrogada em vlnUae do R.equerl. CrIada em \'Irtude de R.equ€r ,r)".e:1- ~ 

1963 em vu:tucte ~ClO ti.equerllJI,enCL ou_ mento ni.> t 161. de 19õ3 do SennOl to o'" 15;i·ti:i do Sr Senartot J\I~€ \. • C 
mero 793~62, 8D,Qvado em 12 de ae- Senador AttIlJU F'onra..na. aprovüJo Erm1no aprovndC' na sessa<. de 13 cu I I) ProJeto de Emenda a on5-
zemoro de 1962". ! em 10 ele Qezembro de 1~63. novemj)~(l de 1963. I' titulcão nO 4/61 

Completada em 4- de janeiro (lei Membros '5> - f'artldos Oe.51gnaaa em 13 de novem):uo (1"( !QUE l>ISJ1G~ SOBH.E \'E:'\(·l:\-H:~. 
1963, cum a deslgnaya.o QO~ :;'l:!nO>Jles Att1lio P'ontana PreSidente J963, ros OOj:) l\"lA\.a~:nBAl'OSJ 
6eoaaores Va.sconcelos lone.s e, PSD PrOrrogada até 15 de dezembro (je Eleita em 27 de JUnllc de 1961 
Edmundo Levl. r . 1964. em vlrtuCle do ReQtler~rnct,t<.1 

Pl'ort'ogllda até 15 de dezembro Õe· pt~Sé Fellc!ano - fVice-Pt'.) Di) 1 162 0::1 du Sr Senador Jú.i;t Pro,rog:ada: 
1964 t'm ~.i/ lL'j('" dO Requerunent,o nn-j . Leite aprovado em lO de ~ezemJ'-(..1 _ ate 11) de dezembro de 19G2 'DI'-'O 
me' L .Vú I.i~l da Sr. SenadO! Mepf!- de. 1962. RequerImento õll9 oI a[..l, em 1'\ ~e 
r.e~ l"',IWIHel ap~Dvado em .15 le (lC:') JoSé Ermirlo - Relat.or - PI'"B, Memi)ros (5) _ Partldos , dezembro de 1961. 

geü.l ... tt.< ue 1963, j Ado!pho Franco - oq:-:. Atttllo Font,ana _ PSD, I _ até 15 de de.!t.~_-:lbrQ de 19b] ::)f'\o 
Mem\:)ros 17) - Partidos Aurélio VJanna _ PSD: Reque~lment() 1'79-62, apI em 12. OC 

secretária:' Oüc:m LegislatiVlO. Slgefrtdo pachec.o - ?SD. zembrc de 1962. 
úJberto Martnho - PSD. P.L~3. Julieta RLbeU"Q dIJG santm. Jose Erm1rio - PTB. _ até 15 de dezembro de 1984 OI"'{Q 
Menezes Pimentel - PSD. Requerlment.<.. I J31) ÔJ. apI em lt 'le 
HerlbaJdo VJelr. UDN Irlneu Bornhausen - ODN. 
~ -. dezembro de 1963., 

MIlton Campd!l - UON. - Júlio [.ett-e - PRo 
V a~conce.os fOrres - P'1'B. O) P t d d 
Edmundo LeV1 _ ~TB. ara es u o as causas que secretAriO: Auxtliar LeglS\~tlvc 
AlOvsio de Carvalho _ !'L. dificultam a PRODUÇÃO PL-10, AJ .. andre M. de A. Meuo, 

ACRO 'PECUÁRIA e suas re-

B) Para estudar a situação da 
CASA DA MOEDA 

Criada em virtude do Requerimen
to n9 6Ül~63. do Sr. Senador JeUer. 
son de Ae:Wllf. aprOvado em l4 ~e 
agôsto oe 1963. Designada em 28 de 
agOsto ete 1963, 

percussões negativas na ex
IZ-'""Itção 

Criada em virtude do RequerJnp.n. 
to 0'1 569·63. do Sr, senador JO!é 
li)'mirl0, aprovado na sessão (ia 2<l ele 
agôsto de 1963, . 

O) Para o estudo da situação 
<lo CENTRO TÉCNICO DE 
AERONAUTICA E DA ESCO
LA DE ENCENHARIA DE 
AERONÁUTICA, DE S JO
SÉ DOa CAMPOS 

completada. em 'cl de ou\:ut: C' ~e 
1962. 15 de mUJO de 1903 e 23 de i;\t};a 
ae 1963. 

Membras (16\ - PartidOS 

JefterS-UD de Agu~ar - p$U, 
Lobâo ela ':::)lIVf'..Il"\\ \2a na a:orl1 te 

1963J _ PSV. 

Ruy Carne\fQ - PSO 

BenedICto Valladare.s - PSD. 

WilSon Gonçalves 123 de aO:-l) do 
1963) - !'SD, 

Prorrogada até 14 de MBrf;a de 1964 
(90 dIas ) em virtude do RequerlmeD~ 
to numero 1 16()~63. do Sr. S-enaOor 
Jefferson de Agular aprovadO em 10 
de dezembr<l de 1963, 

Designada em 22 de agOSto de 19S3. 
FroITogadll . por 1 80;0:0, em virtude 

do Requel'lment-o nq 1.191~6'3 do S ... 
nhor Senador S.lgefredo paCb.eeo. 
aprovadO em l5 de dezembro df. 
1963, 

Criada. em virtude do ReqUerimen .. , DanleJ K:negez - tJ:>N. 
to nY 768-63, do Sr. Senado! [latire 
CalazanB. aprovado na sessão c:l(t lS lfPes d.a COsta (29 de Jutubrc 1e 

Membros f'1) - Pert·1dos 
Jefferson de Agula.r tFreslde.ltt:! 

PSD. 

WilSOn Gonçaives - PSO. 

Arthur Virgll10 - PTS. 

Edrnundc- Lt>V1 - P'l'B. 
Ac1olphO Franco _ ODN. ./ 

Eurlc-o Rezende (VlcePre61dent·e) -
UDN, 

Josaphat Marinho _. StlegenCla. 

Secretarto: Oficial Leg\.sl&\;il.o. 
PL-tl, J, B. CasteJon Branco. 

de novembro de 1963. 1962) - UDN, 

Membr~ (5) _ Partidos 

Jose Fellclano _ I'SD_ 

Sigefredo Pacheco (VlcePr. >: -
l'8D_ 

José Srmlrlo IPresldente) 

Lopes da COsta - ODN, 

Aurélio V1anna .Relator) - PSD, 

Seoretário: Auxiliar Leglslati"fO. 

DeSignada em 13 de novembro de 
1963, 

Prorrogada até 15 de dezem'Jro de 
1964 em virtude do Requerimento "1'1-
mero 1.158-63 do Sr. Senlldol" Ant,ó. 
nio Jucà. aprovado em 10 de jezem· 
bro de 1003, 

Membros (5) -' PartIdos 

José FeliCiano - PSD. 
Ruy Carneiro - PSD. 
Ant,....<)n!Q Juta _ PTB_ PL-10, Alexandre Marques de Albu

querque Mello. 
Reuniõ~: 2~B e 4" ftlras u 1', Pll-dre Calazans - UDN. 

hor... Josapbat MarinhO - Sneg.nda. 

Milton Campos (V1ce-pres~àer...te), 

Beríbaldo Vieira - UDN. 

Rui !'almWIl - i:.'DN. 

Silvestre Péricle.s 
1963) 

Bezerra Neto 123 
- !'TIl. 

(23 de aorll de 

de abril d. 1963)" 

Afonso Celso - PTB. 
Nogueira da Gama _ t>fB_ 

Barros C8Irvalho _ PTB, 

Aloysio de Carvalho 
_ PL. 

Mem de Sá - !'L. 

(Presiaetu ........ ~ 
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Abril de 1964 
-.-...."...-="".-._ .• ....., ~~ 

J) Projeto de Emenda à Cons~~ L) Projeto de Em-enda à consol - a~ 15, da dezembr~ de 1964, 'P('lo I Mlltol) Campos UON. 

. .' I" / C1ezem\.)l<l üe 196:1 UDN 
titUle; o nl:' 1 61 títuwão nO 9 61 ReQ .. 143-fr3. aprova~lo em O àe I HNL!~aJdu VleU3 Vlce·PresleJenr.e -

(QtJE IH.jj!,-.. }; s..,anE AS Ml\TI'Y (QUE MODIFICA O REGIME DEI' Completada em 29 de àutl1?~(, Clt- Menezes PImentel - l?SC . 
.HL"4S u: ('{j:,~.:'tn: ~ ...... llli 11tH'" j ·Ol~(;:.Uí'.H.i\AÇAO 0.'\8 [tENlJt\SI 1962 23 de,.,aonl ae 1963 e 22 Pe.)lJ- EuJ leQ H,.ezende 123 de abri Ide 
'l'~\' 1\ l~U .... :.::;·H~ÜJ (t-A. LLINOO lho de 1963 119631 - Re.atuI - ~1i.J~ 
l.'i I,H. : ..... ~.·~h{ .'\ ~;:: .. U."~ .... H,,'\""1l0; Ele1ta em 20 de nOí'em.orO de 1.?61. I ~l'embíOS _ Partidos 811VE'fltre Pf'rlcJes 123 de a.bru c.i, 
1.-U·~ 'l,;':.:"o't:S ih!" hJ,U~ ... \{) lH~j Prorro'aua: . r t!J63 I - Presldente _ PTB, 
1~.i.(J.11 .• j" 'i ~':.~~:.l.-l.:·IÍt:~·d~ I:. '" 1\ Jefferson 'cie AgUIar - PSD. Nogueira Qa Gama - PTl3, 
Jl.t>~.':I.,}.~{ O t,<.tn .... ~,~,.L~.l-l~~lf<.N·1 - Ette 15 de dezembro de 1962 NIO. , Bal"'ús Carvalho -:. PTB 
'lu {.. _.t .. : ..... ~:' ..... ,~ü :. Õ l:EA-; .K~quel",mento tiU,)-:}! ap·;-Dvado em 14 j {\~tÜiOD c: onç.l1iVes 123 dQ.4-001 de AlOYSIo de Carvalho _ PL. 
'JI."!.d{· ... ~ U .u~ ,,,a.iH,:or-S 01· de (lezeUltl1'Q de l!)Jl; LU:!J - i?olJ ,., . " L:n~ de Mafos - P'l'N 
l?L(..,:j.l;"·H.:~· t:ü.(J l J ,u::;i", ES I - Me 1:> de r.;e.t.t'üwro de 1963 pelo RU$'_ Cárnel~o - PnD. -.- João AgTlpWO .123 ele abrll üa ltt(3) 
11~.' • • ~ ... ~..- .• O.·J. :.--leqtJltlmento 182-62 à))tovado e'll 12 E~obao da ::ilh'elTa - P~D. _ OLJ,N 
E d t b d 1"1" j ú.~ d-t~/'e-.lloro de üHí2; 1 Gwdo M.c:~Jhll \29 ·ct~ >Jutu'Jro de: Dan:el Kneger ._ UDN. 

"e,Lu ,em 4 e ou U I o e l .. <Jl. I -.:ate ló ire (j,ezemol'o de 1964. -pe1Cl .96v - P6u.. \ 
1-',,;;, V'.,.-I'Jil. , ' teq!let imento 1 l,H~63 .aprova'.lo em Mllton campos - CDN. 
- itte ,J <.I.., Qt"ZC01lfO de 19ô;! ;,\r.:<. H! ue dezcmoro de W6ii' Heriba.do Vieira. - UUN. P . 

Hcq· ... C'.-rhl: •• ~v JIJ. til ilpr. em ~4 'J:t! Memoros '.101 _ púrUdos Lupes da. Costa _ (Jl)N. fQ) rOJ8·to de Emenda à C(')nCl'~ 
ct"':"'!1.LJ1U 11(- !f;1:;I; 1 Jetfel'son de Aguiar 123 de abrIl João Agrlpmo 123 do abril 'e ~S63, I títlllção n fl 3/62 

- ate 1;l ae ü.L:ew'J1'(.,- Cie .96~ O{·,( d"" '06J' _ P.:3P - UPN 
Heq l .1,",J</j,) Upl ~ln .. \.I U~ aeZt'OO ! .w1";ne--'tes p:men-tel _ P::;U. ~urlc~ Rezende ':23 de a:lJi"U de tAU'l'OIHZA O '1'RIUUNAL SUPE .. 
li",. ae ,'-, ".1 • . I ~',ltnto "'''ulJel _ D~LJ I tS6~,) - UUN.., I lLIUR. El,ml'ORAl. A t~IXAU OA.-

"9 rI. ... ~~j ç Sil tr'" '1'/\ P,\I'A A fH-<:."'L'ZA· ".'0 D~· ,.~.'u~p;"~"t.C3 el:l .. ~e, ,.ouWOnJ ae I GUlQU Muudm '::i9 de. uutubro de' ves e ,t'"encíes 1 .. 3 de. abI1l _Oe -~ • '.-~ U' 
1 .... ,).! e .. '\ ue Ih} .. Oe U:!n:.! l .... O:.:!1 _ t:'>~D ,1963) - MB. . PL!<:[HSCITO PUEVISTO NA 

o ! N i EVE1\'DA VONS'rlTUCIONAL N° ~.k n ... rU& 'lõ/ _ I:'MLla~ Ruy Ca.Tlle!fO 123 de aurll d.e UH,3 .. ogue ra ela Gama - PTB, I 4- _ ATO áutCIONAL). 
"1.ellt • .t."'~ p.lu<!t",el _ P$L.J.. - PBD. - BErros <;al'Valho - P"fB. 
\ •. 1,,,[1 (,"U .. :.'JH·:,. \2i5 de aOl'il de--! Dan:el Kneger 1 Relator) - OUN. AiOYS1Q de Cr\rva,lho - PL. Elerta em 10 !te jull10 de 19J32. 

1& JJ. - p.e;:'d~~·tJte .:... r':';ü. I Eurico ttezende 123 de ttorU Crt I MIgUel COUto - f'I?P. -
uJ/J;]o da 3!.H·~Jra _ p:.sD W6:!! - LfU~. I ~attete PinheIro 123 de :abrU de I Prol'ogaçao: , 
Ruy l..--Ul"nelfl.l ,2~ Qc aorlI dt 19ti31 Mliton ü-ampos - UDN. .963) - PTN. - - aUl t.b de dezembro de 1963 pelo 

_" PdlJ HerlbaJdo Vleua - UUN. - 1 -- ,A>equel'lmeoto 7t:l7·6t aprovado ~m l;J 
ü".au MonUm ( .. de outu:lrQ de RUI Palmeira -U·DN. O) PrOl'eto d E"mend à C . je dezelnbro de 1962. 

1r:'4 P::3U. Amaury &Jva, - 23 de abril de •• ~ e a ons- - até l~ de dezembro de l~et oclo 
~'~~tl~ .:"e:-:eode 123 õe 9.ocll Ue 19-63J _ PTH. 1I . tltulçao 11~ 1/62 H-eQ:.:.eruneutQ 1 146, ~prova.do em 10 

l~l~J' - tJ l.>h. I Barros Carndho - ?TB. . •• de clezernoro - de 1!J63 
":~nJe, K UlJN A·".o.nJ'J'o ri. 1..~I"ueJJ·E·áo _ M'S (OBRIGATORIEDADE DE CONCUr..~ Completada em "3 de "kJ'U d. ,v., > .eger - . . . ..'0" • .H ~''1 .' 80 l'ARA lNVt::STIOURA EM "IJ 
l\11,tVIl t..:amp-::ls 'Vice 1..>1 t''':i1!l.i!me) Bezerra .NeLa 123 cte abril de ~'63 CARGO INICIAL DE CAUUElllA .t~63, 

- .ou' ., 1- Itr~,· E PItOlBlÇAO DE NOMEAÇÕES Membl'o.o; - ~artfdos 
!-.o<;!.ol,.}.alct!...- VieIra - UDN.. AlOYSIO de Cal'"\'Riho - PL. INTtaUNÁS) 
LUpí:,s ai;! CQ.:Jfa _ UlJN. L.mo de Matos: - PN. .' ~ Jefferson de' Agu1ar - PS. 
Slt"'J;;1)tre Pe.r\f..:les .• , ..• ,.) _ P'1'E! Ele1ta em 10 de maIo de 11)62. Wilson Gonçalves· l23 de" a.!ltiJ de 
YJV>!lQO Luna - P't'B. .... i -- prol'rogada: ·t963l - PSD. 

_A~:~~:j :3uva 12·1. de abrU de ~9!j31 M) P.rO,!e~o d~ E
1

m
O

e
6
nda ~ Cons .. ~ a'~i1~~2d;p~~~eâ~~!'~~e ~OO~t ?:~ ~6â;r~aU'e~i7e1raP~Psn 

'vaga Jo S-enatlor Pinto Ferrelttl tltUfgao n· I 1 zembro de 1962. Menezes Plmentel - PSD, 
(~,' tJ~ aor~j de J%3) - ftettt~Ol V\PLit)";.Çt\O O/i.!:) COTAS DE (M- -"-tê 15 de dezembro de 1963 pele LeIte Neto 123 de a.bril d-e 1963') -
f> ~ ti POSTO,S, UE:::,'l.'IN "IM,S AOS MU- Req 1..144-63. aprovado em 10 de' de:' PSD. .- -

AlOySIO de ca'\'va:h:, - PL.. N[(;(PtOSI, tembro de- 1963, . Milton Ca.mpos - GDN. 
Lm(.. .:.~ L\l ... tO& - PTN. I Elelt.g em'28 de dezembro do 196;2 aeribaldo Vieira - UDN~ 

. 
P,l'utogif,da: COmpletada- em- 23 de ;ibrU de lS6:i. João AgrtpUlO t23 de abtLl de ·1963). 

MembTos - PaI'Lldos _ OUN, 
K.) PI'ojmo de ::'menda à Cons 1 - ate 15 de 6ezembrc de 1963 pelo J'e{tersou. de agW,ttr - PSD. . E:urtC() Rezende (23 de a~rll de 

titUle. fio n 9 fi: 61 'I' aeq 783-€.::I aprovll-C~ em 12 de ae~ Wilson GOnçalves (2$ de abril df' (963) - 'UDN. 
z:e~ll1,)ro ele 1962. 1963J - PSD. . Daniel Krleger - UDN. 

tsr.:.) ,,{;';: t~.( .. U.'.l':iL'i.(,\\O, po.', Pno d I !tuy' Carnelro - PS. Silvestre Pérlcle.'i í2S de abril de 
'''ü '.\ Ul.) .,<;'\ lUO OI!.- t..:U~!, J - até 15 ae deZembro e 1964 pf' o Menezes PUllentel _ I?SC 1963) _ P'I'B. 
~,";-:' 1Ij ... • _' '-'~ • .t.. "., ~ -01..., d":', H-fQ. 1.142~63 aprovado em 10 de uU· ""1 C ' O~N Nogueira. d. O· ama _' PTB. J 
l':~ ,:,1 .. :-:A~ . ~L •. ~~J.ça:dL:â U~I t.u.Uro de 1963. l\.u. ton, aIn[JOS - ~,o-
,",~, .".~ ~"'1' .. 't !<..fii.,H\Nr...N'fEt, I HeribaldQ Vieira - ODN, Barro.s Carvalho -' PTB. ) 

Complcr,ada em '30 de marçO ~de' Eurico ~ Rezende (2'3 ,de abrtl dE Mem de Sé. - PL. 
1962, 29 d~ outubro de 1%2 e 3 de 1963) - ODN, ' Aarão Stembl'uch _ MTR. •. 
'lbril de" 1953. 

Ek.ta ~m b óe outubro de 19S1. 
l'n.lfJ o;;<\Jja; 
_ at{' 1;: <;1e dczew\;lro de 1962. !)etc 

R~q'J,:~ulll;rJCo cU!1 til, tlprovado em H 
de jan:Lro Çl.e li/61; 

- ar.-e 1,) de }/inelro de 1963. oelo 
RCqU!,,·lru.)Ii\"o ',81.152, aprQ\IiQO em 12 
de d-ez';JDuro oe 19f12; 

- aLe 15 de df!~emu'ro de 1964, aelo 
Requer:ment-o 1 140M 63 .apNV.:lào em 
10 :..w- je~emn-ro de 116:1. 

Cump:etnda em :39 de marçO de 
:96;1. :J9 de ouL.u'Qro. de .1962, 23 de 
~br41 ele 196"3, 

Memoitos 'U6} - partidos 
Jefferson de AgUlar __ FSD. 
W llSOl'l Gonç3J.ves l2:r de a.bril de 

1963) _ PSD. 

Ruy Carneno - PS-D, 
Lobão àa SHiéira - PSJ.l~ 
aUldo Mondln ~Z9 ele outubro 

1962' - PSD, 

Milton Campos - UDN. 
Herlba'ldo Vleua. - ODN 
Lopes d. coota - ODN, 

Met11:)tOe 116> _ PartJel03 João Agt1p-mo t23 de, abril de 1963) 
Mena,es ptnlp.1Jtel -' PSl). - UD~. 
Ruy Carneiro \23 de abru de UJ<:i3) Eurico' &ez~nde (23 da abril de 

- f'resldcnte - ~Sll. "1963) _ OD!'!, ' 
L{':'BO da SUt"J3l.ra - PSO. ' sn t ~ érfel (2'3 à ab II d 
Jetlerson áe Agu1aI \23 de abr~l de j. ~ ves r. p. ea ,~ :r. e 

19G3. _ E'SlJ. • \.631 - E''l'B, .. 

19{j2J - PRD, . Barro'S Ca.rv-a.Iro - PTB. 
CUido Mor.jjD (29 de outu~ro dei oNgtlelra da Gl1ma - PTB. 

Da!lle~ Kneger _ ODN. - Jasaphat Marinho t2if de abril de 
EuriCO Rezende ~23 ·de abr1l õe 1963) _ 8. leg, , . -.: 

1963) - OD~.. . Aloysio de Carvalho - PL 
MHt.on campos - VDN. Lino du Matos _ PTN. 
He:;fbalCfo Vieira IVlce~Presld6-nte) 

- OD1<I. ' 
Lopes da costa - ODN. N ) 
V1\1:1.\ (ia SefNdor Pintu Fe:rell'S 

(23 de abril de 196"l - Relat..ot -
PTB' 

Bezerra Neto (23 áe a.brU de 113:1; 
- P'I'B, 

Projeto de Eme'lda 11 Cons. 
tituição n9 11/61 

rCRIAI; ~O DIl NOVOS 
MlINlt'WIOSt 

João Agripino <23 de abril 
- Vlce·Presldente"_ UDN. 

Damei Krleger - JJDN. 

Silvestre Pericles (23 de 
19v3) - !'TB. 

de 1963 

abrU de 

N'oguelra da Oama _ PTB. 
B;m-I" C~rv.lho - PTB. 
Aloyáio de carvalho - PL. 
Auréllo Vianna t23 d~ abril de 

1963) - 'Rela!Or .,.. .PSB. ' . 

-P) Projeto tle Emenda à Cans-
tituigão n~ 2/62 / . 

(L"ISTlTm NOVA DISCltll'vIDIAÇAO 
DnFENDAS ~M FAVOR 1108 
lUUNICí~'IQS) • 

Eleila em 23 ac male de Ig62. 
PrÕ'rrog-acoo'! 
- até' 15 de dezembro de 1063 pêlo 

Requerunento 186·62. aprovado em 12 
de d.ezembro de- 11}62; --

_ até 15 ele dezembro de 1964 ,"10 
Requerlmcnto 1.145·63 .provado em 
10 de dezembro. d~ 1963. . 

COmpletada leID 23 de . ..",.11 de 
1963 .. 

Membros _ partidos 
Jefferson de Aguiar _ JiiSO. 
WilSOn aonçal.os (23 de ""ri) dt 

. -ArA':JUry Silva (23 de abril de 
_ PTB, 

laGa) ~lelta em 28 de março de 193'1: 19S3~ - PSP . 

I Prorroga~o: Ruy CarneirO - PSD,. 
Vivaldo Uma _ P"rB. 
AJc}ysio de Carvalho - PL. 
Lino .de Ma tos - P'l"'N, 

- até llê: de dé7embro de 19-63 MIo LdbáJ) ãá SiJgeltll - PSD. 
l-teq ''''.n2. aptGvado em' 12- je lt· \ Lelt.e Neto 1~3 de abrtl de. 19;!3) 
zenl~~r:. de t9'52. . - F5D. 

R) Projeto de Emenda li: Cons. 
tituição n9 5;62 . 

IDlSl'OE SOBRE A I!N'I'UEGA AOS 
·filllNICtPIOS DE 30% DA AItRE
CADAÇAO OQS J,:STAi'JOS QUAN
DO EXCEDER AS RENDAS MU
J\!ICIPAlSl. 

E!eita em, 13 de setembro de 1S62 ... 

, Prorrogada: 

- até 15 de dezembro de 1963 pelo 
Requerimento n9 r .147·6:i api'ovadQ 
,em' 12 de dezembro" de 1962; . 

-, até, Ia de deaelllbro de 196i pelo 
~equerlInento 1.147 .. 6 3a-provado e1I: 
';'0 de dezembro de 1963. 
. Oompletda em 23 de abril de- 1963. 

Membros - partlcros 
Jeft.erson de Aguja~ - fiSl>. 
Ruy Oarnero - PSD. 
Lobão da Slv~ra - PSD. 
Wll'<ln Oonçal vos (23 de abril dG 

1961, - PSD. 
Lolte Neto ,23 4 63) - J?SD. 
Menezes Pimentel _ Presldante. 
Milton Campos - UDN, 
HerlbaldQ Vieira - ODN. 
Josaphat Marinho - (23,4.63) 

VICo-Presldente - crDN. 
Dâruel B:rJégar _ crDN. 
Vaga do Senhor Pinto Ferreira. 
Eurico Rezende (23.4.63) -:. crDN'. 

<26.4,63) _ PTB, 
Nogueira da 'Gama - PTB. 
Barros Oarvalho _ PTB. 
Mem de Sá ,- PL. 
Miguel Cout<> (23.4.63\. - P:>r. 
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S) Projeto d. En>enda à Cons· 
tituiçào n9 6/62 

krgemlrO de Flguetre.C1o - P'l'B 
Euncl) Rezende (23 4 6;;n _ UUN 
Mllton campos - UON 
Damel Kneger - UDN 
Josaphat M!irInho - Sem LegeoÓi> 
t\.!Oys\.Q ue Carvalbo - PL 

tAVl\1EN'rA PAR." QU.I''fRO () NO~ 
MERO OE REPltl':SEN'l f\~n E~ I 
DOS EsTAllÜS E U() UIS'na'!'\) 
FEDERAL NO SEN.-\UOI. 

Ele,'. em 13962 - I V) Projeto de Emenda à Cons-
Prorrogada: titUlÇão n9 2/63 
- ate 15 12 63 pelO Req'Jenm\::ntc 

'19U·64:. aprovadu em 12 l:l 6:4; 
_ a~e 11) l2 64 pejo ReqCienmenu. 

1 148·63 aprovado em 16 12 63. 
ClJmp!et.a.da em 23 4 63. 

Membros _ ParWjo!. 

Jefferson' de Agular - PSD 
Ruy CarneIro - t>SD 
Lobao da Sllv€ua - ReJa tor 

P:::.!J . 
W.l.SOn aO:.1çàlVeS \23 4 63, 

fSD 
Menezes PImentel - PSU 
l\Wton campUob - UUN 
Her:tlflldo Vlelf6 - UlJN 
Josaphat. MarUlho - (23 ~ 63) 

OD" 
Daniel Krle~€r - OUN 
EUrICU Rezende - \23 463) 

ce-Pre,<:,1I1ent.e - UDN 
VI-

.' . Vaga do Senador Pinto Ferrelre 
(23 4 53) - PresidenLe - P'l13 

Nogueira d~ Gama _ PTB 
Barro~ Carva.ho _ P'l'B 
Mem de Sâ - PL 
JulIo LeIte 123 4 631 - PR 

(DIREITO DE PROPRIEDADE) 

Oestgnaaos em 23 4 63 
p:'urrog:wa: 
- a~e 1:> I:! 64 pelo Requertrnen«.. 

L 151-63. aprovado em 10 l:l 63. 

Membros - Partidoo 
Jefferson de AgUUll' - p::::;.D 
Ruy CarneIro - pre,sldent,e 
Lobàv da S;J\'elfa - PSU 
WlJson Uonca~ves - PoSD 
Meneze.s Plmentel _ flSO 
fienb8.1do Vama _ Vlce'PfeS!den~ 

~ - ?SD 
Amaury S1Jva - P'l1i 
Beze.rra Nero - PTB 

Vúl!J de Senaaor Pln'o Fel-
reira _ PTh 

Silvestre Perlc.les - na 
f'.rt.ur Vtrgtllo - P'TN 
EurICO Rezende \l3 4 63~ - UDN 
Miit.on Campos - Relator _ UD~ 

João Agnplno - 17IJN 
Josaphar MannhO - Sem Legenda 
A.iOYS10 de Ca.rvalbo - PL 

---- , 
T) Proje!o de Emenda à cons-I W) Proje!o de Emenda à Cons 

t.tuiçao n~ 7/62 t.tUlçao ,,9 3/63 
tRE\'OHA A EMENDA CONSTrTU· I IDISI'Ol<; SfiBRE A AOl\1INIS'fUA-, 

CIUNAL NU 4. QUI!: 1I\JS'1'l'J'UIl) o (,..'AO UO. UISTIU'l'O n·;ut<:.l~i\l t.1 
su.rn:MA P,\Rl.AMENi') AR UE, I\J.A'j'EHIA OA COI\IPE1'ENf,...J.A 
Guv(o,n.'\p t.: o !\IH 6\ 0/\ ('OSS· PIU\'ATi\'A 00 SE~t\DO,. u.. 

~:~~~/\~~~o F~~E:~Z6~·. OI!: la U~ ~ DêS:gnada em 2 fi 63 

EleIta em 6 12 62, 

Prorrogada: 
- at.,é li> l2 63 pelo ReQuertmentc 

'fil·6~ aprovado em 12 12 52; 
_ ate lã 12 64 pelu ae(Juenmentt 

1 t49·63 aprovada em 10 l~ 6a 
Comp.et.ada em 23 4 63, 

Prorrogada ale lf; 12 64 pelo Re· 
Quenmemc 1 152-6::1 aprovadu em 11.. 

I de dezembro de Hl63. 

Membros - partld"OS 
Jefferson de AgUlar - pSO 
Ruy CarneIro - PSD 
LObào da SUvelra - PSD 
W1l.son Gt)ncaJve~ - PSD 
Menezes P'ffiente\ - ?~lJ 

I Leit.e Neto - PSD 

Y) Projeto de Emenda à Cons
tituição ,,9 5,63 

rDIf,POE SOBRE o I~IPOSTO DE 
VEND~S E COSSH;NAÇÓléS 

Deslgnaaa em 31 5 
Prorrugada tl(·e JJ;l 

Quenm2Dto nUmero 
vado em 10 12 53 

63 
U 64 peto Re· 
1 154 63. apro· 

Membros _ Partldos 

Jeffer5{)n Ole Ag~lIar - p~!.) 
Ruy Carneu'o .!.. PSl.l 
Lobao ali $Lvelra _. PSlJ 
W,l30n OOIlça,Ve.b - p,su 
Meneze", P~memel - PSf.' 
LeH.~ Ne' o - P8V 
Ama'..l:'1/ Sl:t q _ t->'I'B 
Bezf'rra Neto _ P.TH 

Vaga ao Senador H1.lmber'k. 
Ne-der - PTJ::!, 

WUsot. Gonç"'vetl - PSI) 
JoJe FeliclanQ •. PSD 
Bezerrn Neto - l?Ta 
Edmundo Levl - PTB 
AIgemlro Figueiredo - Pl'B 
Mell Brtlga - PTB ,. 
EurlCt. aezende j23 4 631 _ UDn 
Al0Y~.iO de Cana lho - ODN 
A(onso Annns - t)DN 
JOS3pl)af Marmho - Relator 

Sem Leltt'r,dll 
A'lrf'lió Vianna - PTB 
Júl:o une _ PR 

t,'nJ.\IHS fJE A{'OUt)O COM O 
,li{ I fi;~ IH n)' .. ~'n I li Il.,.i\O K 
o ,,,: I I4~J' ,\,! ''\'lo.,\ t\ IJO Kh' 

Argemíro de FlgUfl\fE'do _ P'l"S lidU VI (J I,VTEH:\·O 

Eur:C'-u Rezend.e - UUN \ 1a ) Para up· vlar a aqui<:;ic,Ãa, 
M;,tvn Campos _ UUN \ 
Danlf', Kr:eger _ UUN I peiO Govérno f-edel aI. dos 
A.OV5 c Qf Carva:ho - Pl ar.êrvos de ccncess10nárras 
JQsaphtH Marinho - Se. U1Lfgf'nda 

de s€'rvlços pÚb'lcos e a 

2) Proieto de Emenda 
tltuição ,,~ 6 63 

, impoFt(l ..... f.\o de chapas de 
à C'1I1S- I aço par a a Cla Slderur-

I 
~Ica Nacional, 

~INEI.E(iIH' UH :\1)1\) 

Designada f'm 2 lU 6:i 
PrvlToga.oo ,H(> 1';) 14! ao} oetO Ro: 

q'.lenmeu (. núme~· .... 1 l{)b üiS, d~; vllà 
do em 10 l~ 0:;$ 

MembroS _ Partiào~ 

Jefferson üe A.g:'ll5.\ _ P'Sl.) 
Ru} CarOt'lro - t'SU 
WI •• 'iOIl Gunr:a:t'e.~ _ p::;l) 
Juse r'eHcl.aot. - PtilJ 
WiO.treao v'uge. _ p:::;p 
Ar\!emlrC Of F;~pJ.e!rp.ClQ - Pl ts 
Bezerra Nf'tl) _ PfH 
Sl,vt>.sLre P;>r,nes - t-'TB 
Edm undo IA'VI _ P'llS 
E11:1Ct, Re7pnde - UUN 
Ml!r-On Campo,!: _ UVN 

Cf:f1'.ltl oe,a tLt'.~uj:..çao nüm?ro 11~ 
:lI! lBb~ fi",~.Wl.Q;I pe,u Sf'tlhll! Ne,.<,oll 

I 
\,IH!...:' ... an f' md,~ 'lU Spnhure.::; ser,a .. 
lures ap,e'"'t'tI'(""\:l~ eu; iH} de lo·n- oe 
l!Hl:l 

OI'.<:.;~r.al1a f"nl ::11 rir m1iO de> lS63 
- p •. ~i'-j i a d.il~, fi te lil Ue se .. 

t',em') v .ll? .\-0::: 
Prü~" "01. '10l:! 

,",'JI 11~1~ 1211 dl::~ em vlrtude 
Hl <lV-)\ ,~';'_, '(:1\, H"Q ,C':nlH'IlT-o nU
llt'lt Q"~ h;~ Ul :-" n~lu: ~f"',a')dJ Juao 

I 
\:!J"d) 'h, 11,. ~fM;1t d.e Hl ele se t-m-
.)ru Cf I'!,,:I 2, "::·h.~' 

- o' JF,! I.m lHo.., em vlrt'lW d.a. 
i lpr,}\'~('::IO '"ill R'>f"lP" tnpn!o nú:t,p"'l 

I 11:~ W~ tin ",? ... "w ':"nrl'10T {Jflle 
~e'(' [',0 ~f".--"1o ca 2 de nezelllbro 
je 190J , A.Ot'SlO "f' Carv~Jh(l - UDN 

Af{m~o >\nnb... _ ODN 
Josaph9! M;,rlnho sem LeJend: \ 

Mf"rn!,"().~ _ fartloos 
Jetti'r!:-ul) OI' ''\~'j)ar - P50 

Ra'!; Gl'lO~rt1 - PSP 
José L.,elLe - PIf L?- tI' N<;,l, P'·f'~:dpnl.pl _ t>SD 

Np q,,, \!la,· 1111.r. - pTI:S Membros - ParU<lns 
Jefferson Oe AgUiar - 1:'80 
'l uy Carnelro - PSD 
J?2OrO Ludo~lco - PSD Bezerra Neto - PTB 2-1 P - t d E d 

( 

Am aw'y 8ll Va - P'fB 

-... .,. Va~a do senador pmto Ferreira I rOle o e mel' a à 

J,)tJo I\"":n nr' Rp.a!..ot, - lJU~ 

JVSapnn: :\Hnnho - S('m L.e6ehda 

Wlis-on OonçaJves 123 4; 63' 
PSD 

Berledito VallRdares - PSD 
Me-neZe.!ó plmenLeJ - PSU 
.r."lliton campos - UUN 

- PTB Constítuicão nO 7/63 
'." Vaga do Senador Eduardo Ca~ 
taião IVlce-PreSldente, - PTB 

'>mar _ ?TB 

2') 

Vaga do senador Eduardo AJ_I 
- UDN ~urt('o Re"t'nne _ P,f' 1~ ,1te 

MlItun cnmlXls - UDN 

l1erIlJa.do VleIra - UUN 
EUrlcu Rezende 123 4 63; 
Daflle\ Kr.eger _ ODN 
João AgriplUo ·23 <\ ti3) _ ODN 
Amaury Silva 123 q 631 - n~ 
NO>!'lt'ira da. Gama _ P'rB 
Bflrro.c Carvalho _ ?Ta 

fTRANSI'"I':IWNl'lA Pt\l{A A RK 
SER\'A nO MII,nAJ{ UA I\nv,\ 
(lur-: SE CANDIDAl'AH. A C.'\Kc.;O 
El,ETI\'OJ, 

Des!gnada em 'l 10 63 

Parn Rt1\Jrar fatos aponta ... 
do'S da tribuna do Senado 
e outros. re!aciOllados com 
irre~llf;Hjda(jes graves e 
c~"rupcAo 110 Oenar1amen
to de Con elos e T elégrato9 

Mem de Sá - PI 
RaU: Q1ubertl ~ PSP 

U) Projeto de Emenda à Cons
tituiÇão nq 1/63 

(TRA8ALIlO DF. ~lUl.lmRF.S E ~{E. 
NOIWS E TRABALHO Ei.\l (N 
OI'Sl RIAS INSALU8RESl. 

DeSIgnada em 23 4 63 

Prorrogada ate 15 12 64 pelo Re. 
quef!mentc l 150-63 aprova40 em 10 
de d.ezembro de 1963. 

M~mbros - partldos 
Jeft~rSon de t\.gu1l:\f. - k'SD 
Ruv Carneiro - PSD 
L-ooâ{) da Silveira PSD 
Wilson Gonçalves - Reia'ar 

fSD 
Mene2es Pimentel - PSD 
Lette Neto _ PSD 
Amaurv Silva - PTB 
BezerrA Neto - vtce·Pres1dente 

l'TB 
vaga do senador P1nto Ferre1ra _ P'l'B 

Sllve.s\re pér1cle$ - PT:B 

Danlei Kfleget - aUN 
AIOVsio de Carvalho - pt 
Josaphp' MarInho - R.elator 

.:3em Legenaa 

Prorrogaal:l 'l!;té 15 J2 64 oelo Re· 
, ltl!:'T"l!JH'n(.Q nümeru 1 J56-64. aprova

- 10 em 10 12 63 

X) Projeto de Emenda à Cons
tituição nO 4 63 

ICONt;lmE 1'111NIIlADES 40S 
VEIlEADORESl 

Oeslgnarla E'm 20 5 63 
f'rvrrogao'l:I ate 15 12 64 pelo Re, 

:tt:enrnf'nLO oumero 1 153-63. aprova· 
do em 10 12 6:1, 

Mem bras _ partIdos 
Jefferson de Ag'Jlar - PSD 
Ruy Carne-lrO - PSD 

Membros _ part1dos 
Jefferson de AgUIar - PSD 
R'JY carneiro _ PSD 
Wilson Goncalves - PSC 
Jose FeUmano _ PSD 
Walfredo Gurgel - PSD 
A~gemlro de FigueIredo - P"ft) 
Bezerra Ne'o - PTB 
S11vestre Pérlcl~ _ PTP 
Edmundo Levl _ PTB 
EurlCo Re2pnóe - UDN 
Milton Campos _ ODN 
Aloysio de carvalho - i?L 
Afonso Arinos - UDN 
Josaphat Marinho _ Sem Legenda 
JC!l1o Leite _ PR 

CrludR o€':n RE'so,uGão n(1mero 32. 
de Hlõ3 .a$,"ln~df> oeJu- SenhIJl Jef
ferson Of' A.~:Hal e ma!." ;ti SentlOfE'S 
Senador!?":- apn'spn·flrla. na sessão de 
30 de outuhro dE' 1963 •. 

Prazo - a!f' o f1m da sessão lega
à~lva de )963 
P~orro2"ac:âr por 90 dja~ uHe 15 da 

março de 1964. em Virtude do Re
werimE'nt.(' numero I J(j3 ô:i <io Se ... 
nhor St'narlor W'l.<;oo Goncar,'es 
lpruva,do na ses.",ão de 11) de dezem
;)1'0 de 19,1 /21 SOl 

Designação !!;m 6 de dezembro de 
1963 

Membros 1111 _ Partidos 
Je1terson de J\z'lhu - PSC 
LeIte ~etD _ PSD 
At'W<., pnn~.an~ - PSD 

Lobão da Silvelrl! - PSO 
W::SOn GunçaJves _ flSO 
Meneze.s PImentel - PSD 
Leite Neto _ PSD 2-2 Projeto de Ernel1da 

Constituição n7 8,63 

~ WHSOli Oonçf..lreS - E1res1dente _ 

Anu\.ury SjJva - P'1"B 
Bf'zerra Neto - PTB 

Vaga do Senador P1.nto Ferrelrll 
l"I'B 

Silvestre Pérlcles _ P'1'B 
Adalberto Sena _ PTB 
Eurico Rezende (23 4 63) 
Milton Campos - ODN 
Jo§.n Mtr1p1no - UDN 

l1DN 

AloYs1Q de Carvalho - PL 
Josaphat M"rlnho - Sem ~g!nd. 

.' ~SD 

IAtn-ONOMIA DOS MUN1C1PIOSI 

esígnada em 22 10 63 
Prorrogada aLé 15 12 64 pelO Re· 

querimento n!Ílllero 1. 157-63. aptova· 
do em IQ 12 fi3. 

Membros _ .Partidos: 
Jefferson de Aguiar - PSD 
RUl' carneiro _ fSD 

Artur Vlrgl1lo - PTB 
Bezerra Npto 8 11 63 - vtce-Pre. 

~'àente - PTB 
Me:Ic Bl'aRa - PTB 
Joã(! Ae;rtptno _ ODN 
DanJel Kr1E'gfr _ ODN 
EurIco Rezende 123 4: 63\ _ UDN 
Aurélio Vinnna - PSB 
Secrpt{trlo AuX"IIlfl1 1.pgtslativo. 

PL-9 J Ne-V' Passos Dant.as. 
Lobão <la Sllvelr. _ PSI) 
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Art. 29 Indiciados e testemunhas 
aerão intimadas de o.côn'1o com ,"5 

preserlções estabelecidas 1'U'l. legisla
lã<> penol. 

parágrafo único. No caso õe no.o 
:omparecimento da testemunha &enl 
notivo justificado, a sua, intimaçãO' 
será solidtada ao juiz criminal da Jo
nalHt.1.de "em que resida ou se enCOll
tre. na forma do artigo 218 do Cr.'digo 
ie Proces$o Penal. . 

Art. 3~ Constitui crime: 
I - Impedir, ou tentar impedir, 

ll1e<liante violência, amea.ça oU 9.S .. 
suadas, o regular funcionamento da 
Comissão neste projeto mencionada, 
o.u o livre exercício das atribuiçae.s 
t!e qualquer dos seUs membr~. 

l-'el1a _ A do art. 329 do Cód1i:u 
. ~enal. 

Art.. 4~ O processo e a \nstru~a() 
dos ülquéritos obedecerão a.o que: 
pre.screve esta. Lei, no que lhes tôr 
aplicáyel. às normas do processo J)l'

nlil. 
Art. 5° Este lei entrará em vlgo; 

nu data de sua publicação, revcgao.rt". 
ItS diFpo.s:f;6es em contráriO. 

A CCmiEi>80 de Constituição e 
JusLiça, 

pl'oielo de Lei' daCamara 
N' 16, de 1964 

OIARIO DO CONCRESSO NACIONAL (Seção 11) 
;: 4!_ 

C:XPEDIENTE 
~EPARTAMENTO DE IMPR~NSA NACIONAL· 

DtRliTOf'l . GlkRAL 

ALE.!õRTO OE BRITO PEREIRA 

"',.". b() IUlRVIÇO Da PUBLIC ... ÇOC'S CHIE .... 0.- Sltçi.o OD Rlto ... çlC 

.lIIURI'LO FERREIRA AL VES FLORIANO GUIMARÃÉS 

OIÁRIO DO CONGRESSO 
SEÇÃO 11 

NACIONAL. 

Impreno os8 oflcinu do Departa.mentc da Im~renu Ns.clcnal I 

. B'8:ASiLIA 

ASSINATURAS 

REPARTIÇõES E PARTICULARES rUNCloNiRIOS 

Capital 8 Interior . ;apital e lnteriot' 

Semestre ••• # #.0 o .' • o Cr$ 50,00 Semestre • o ••• " "." #" Cr$ 

loo ~ •••• " ••• -# ••• " ••• Cr$ 96,00 Ano • 0.0 •••••••••••• * Cr$ , Exterior Exterior 

Ano ... .... . . .. . . . . Cr$ 136,00 Ano .•........... ~ .. Cr$ 

39.01 

76,06 

IOS,OC 

- Excetuadas as para o exterior, qua serão sempre 
assinaturas podel· ... se·ão tomar, em qualquer época, por 
ou um ano. 

anuais, as 
seis méses 

s: ... 
Abril de 1964 ) 

\ 

';l 
~~~~~~~-~' 

Ma~,l 
. ":.J,. n110. 

1. Propõe .0 nobre Seml.d.or EurlCOi', 
Rezende, nos têrmos dêste projeto, " 
supreslão do J)a·rágrafo único do art~· \ 
B' da.-Lei no 1.164, de 2{ d. llÚ!t4' 
de 195tJ. ~ 
! ~.s.se dispositivo do Código Eleito
'l'e.r, tratando da. dellignação dos Juf-
. zes dos tribunaiS eleitorais, pl'escrev~ 
u SegUInte: ) ~ 

No caso de recon<1uçQo para '0 se-

I gundo biênio, observar-se-ão as mes
·m~s ílOrmR),jj ,jes tndü;pensávefs A " 

primeira ínve~tidura . 
);! complemento do texto pt1nC1pl1 

(lO .art. 8\>,. que estipula: .J 

05 jtliz~s dos tiibunais e!eitorar~', 
salvo motivo justífícado. .servlrãq,· 
obrigatàriamente por dois anos,. 
mmca por ma'.s de do;s diénios cOn4 
secutwo,s. li 

• 2. A justitlcatlva <10 I.woJeto, {r~.J 
consalel's o preceito lega.! do pa!â.. .. 
grafo único ejvado de inconstitucf,> 
naUdade, repousa em decisão do Su ... 
premo Tri·bunal F€de~'al, aneXa ao. 
p:·ocesso. 

(NU 4.660-0/62, NA Q.\M,t' V ê QQs - A fim de possibilitar a reroess'a de valores acompanhados dt 
D!:'PITTADOS) esclareoimentos quanto à sua aplicação; solicitamos dêem preferência 

3. EfetivsJl1ente, apreciandO \r16..1 .. 
cação apresentada. pelQ MinIstro Ri
beiro da Costa. segundo a qual "o 
disposto no 8rt. 114 da. CÓU5ttt~ti'"" 

,Çãl() requer interpretação autortzãd\1l. 
e idônea por parte do mais ªJto trt. 
bunal do país", a Côrte Suprema, nA 
decisão referida. assentou que o lJ!.'"'a
zo de de.'5ignação dos juízes dos tri
bunais eleitorais "é de quatro ~n~ 
sendo <lo1a "!!'~ exercicio obrigató.l1,<t 

da .. funÇão e dóis de facultativo". 

JJlstituLnriori.4!lJ1.e absoluia va- \ remessa por JDeio de cheque ou vale postal, emitidos • favor do 
ra_os...je.iLosJ!leil;CliruS-i!-!l.éLautr.u;; .J..soureiro do Depart.amento de Imprensa Nacional. 

.IlJ:.QJ.21dêLtuu.L.,.. í I - Os suplementes às edições dos órgãos oflciais serão {ornecfdOl 
o cong.resso Nacionsl dec~eta: ~ ,10$ assinantes somente mediante SOliCitação. 

Art. l' 03 feItos eleltorals ter~O \ _ O custo do número atrasado será acrescido 4. Cr$ 0,10 ., __ 
pl',hlda~e absol.uta na part c ~açao " .. cido decorrido. cobrar..M~ão maia ~ O.DO. 
dQ MWl:itel'lO PubllCO e na d03 )uize:: 

.~-de tôdas as Justiças e lIlBtâncias 
~.,.. § 1<:> Ccns!áeram-s{! feitos eleitor~ü 

a.~ Questões tevades à Justiça G.'l\~ te-· 
nham por Objeto o provimento ou (j 

exercrc:o dos ca1'gos eletivos. 
~ 10 N4', segunda instância, 'para n, 

referida j)l'jOl'idade ser cumprü:la. se~ 
tão' com'Gcudas ses-sões extraol'dJna
ria~, qU:lnóo precl.so. 

Art, 29 Os Qn~ i.nfringiretn o dis· 
POi5to no art, 1° cometem o crime de 
responsabilidade. . 

Pro;etQ de Lei da Câmara. 
Nq 18. de 19M 

(NU""1.49S-C/60, -NA CIi.l·L-\R.'\ DOS 
ih r" 1l\IIUSI 

Art. 3\' Esta lei entrará Jént vi~cr: 
na d~ta· de sua puhlicação revogada.:. I O Congre~'Eo Nacional deCl'eta: 
Q3 dlsposicõ"s e'ln contrâl'lo. Art. 19 Acrescente-se aO R'rt. ']-1 da 

" ~ '<. _ '. < ~ Lei nÇ> 1.301, de 28 de dezembro de 
. 1\' Com:~Eao de cOnstlt·UIÇn.o e 1950, o seguinte parágrafo: 

Justiça. I . __ uAr~. 74 ...... " .. ~ .......••.. 
.' . . ................................ . 

.í:rpjelo de Lei da Câmara. ! 3' Aplic8-se o l l' dês!e .r-
M~ 17,' de 1964 tigo 800 Escreventes Que. )lreen-
~ chendo as suas condiçúes. se 

'X" t~tr-ll/G"> Xl CA:UAl:A DO? tenham apcsentado na vigência 
'p'EP1J'1'ADOSl da Lei n9 1. 30~· e ante.:::; d() ad·

o Congresso Nacional decreta: 

vento da L-ei ne) 3, %0, de 24 de 
dezembro de 1959". 

,Art. 2q A p~ csente lei entl'a-::á em 
vlg01' na dab, de sua publicação. re~ 
vogadas R", dísposiçees em contnhio, 

Às Comissões de Serviço :-ú
blic(J e de Finanças. 

tad:os unido3- da América do Norte
par31 o estabeleCimento de u_.. . ·'0-

.<1rama. de colabaTação pr.~a " preparo 
de mapas topcgráficDS e de cartas 

, 
ArL 29 ~te Decreto Legislativo en_ 

trará em vigor na data de SU:1 pu
blicação. revogadas as dlSposiçõe-
e~., contrário, . 

Essa cteciEão foi adotada, como re&
sa1va o seu oontexto, '''Oentra Os ve-
tos dos SenhC'l'es· Múttsl;ros Edgal'd 
Costa e Barros Bal'reto que decUt. .. · 
ral'am ser de um bjênio'" o tempo (~a 
função. 

4, Das certidões anexa!'} aO projeto, 
vê-se,. tam'Qêm, ~ue o Trbiunal 81\ ... 
perior EleitOral', transmitiu a. TrHm
nais Regionai.s a decisão do Suprelo
mo, assim como nela se baseou ""la..'& 
julga.r comulta' que lhe fOj dil'igída.. 

• ÀS Comissões <le Relações EN.- 5.:E: evidente, poiS. que o SUPl'eroo 
terires de Seglli'ança-, \Nacional e Tribunal, em deci~ão de caráter ge_ 
de Finanças.' ~ rlll, fíMU a' exegese do Mt. ,114 d& 

Proieto de Decreto Legislativo 
N~ 9, de 1964 

ConsUtuição.\ E o entendimento :ftr
mado, por SUa natur-eza. Vincu11\ t0.
dos os Tribunais Eleitorais. a tê: po:r ... 

ue provocado pelo 'I'l'ibllnru Supe-
rior Eleitol'al. ' 

Em conseqUencj~, e.stá JinD\:l<lo, em: 
(.~"i.!·.:....l>5L7-"Ç"·(~6j3t,ttN~·!jAE4:~C~Â~;\~l~A!:R~A,-..!ll~O~ decisão de sentido geral no momen ... 

,DFpJITADOSt tõ, o alc:mce da norma cOnstltucio.:. 
nal específlca, 

4l.#.fSlJ.-: OS militares ou çmJs 6. Mas, o SI!pl'emO Trib~nat n~.t) 
partlcixm!!.Ii.~8_qU.t:_~-liesenrQlaraw de~lal'cl..~, expressamenl.e, a 1n~omtt~ 
_JW.L..?.ra.§.íJi!!._ttO-litg-1~_d~....J!:ef.el11-! tucJ~n.al1drtde do preceJto fo~ahz~l~~ . 
.bl:.a de 1963 DefmlU o ~eu alcance. E com .efel.~ 

. de cb::ervãncia geral, basta,nte p'iT3 

O Congress.o Nacional decreta: estabelecer procedimento unifonn.:-. 
Se, entretanto, a. decj.~ão. rõt con .. 

Art. lI?' Acrescente-se ao art. 3~-da 
A·i lW 4.0fO, de 13 de julho' de 
• seguinte parãgmfo: 

".Parágrafo único. Deixr/i'.do 
emp',êgo espontaneamente, 
{louência do empregador Ou 

Art. 11} Ficam' anistiados .os miü sideradf-l decla;:ntôria de inconst.lt:t
tal'es ou cívis participante~ dos ac!)tl~ cionalú1ade do parágrafo único do ,'l:t .. 

1JCQ:[g,!.Q..4f~.Q:~~~.J.#i9i:~!!l:~Q.ldt~e~cünentos que se desenrolarain UO\89. aplicRT ~e-á o 2,·t. 87 do Re~r
.~ . 12 de setembl'.o de 1963,.,/, e.m 'Era: .mento do Supt'emo Tl'jl5unal, qUe ~s-

, e rodos aquele3 'que ·em conse - Upula: . . 
Iq'üê"cia dos mesmos, em q,ualquer l~~ ; 

çãn de aviso prévio, nr.o perde
rá o empregado direiti: à grati_ 
ficação de que trata ests.' lei'~. 

A:rt. 2°' Esta lei entrará em 
na da ta de sua pUblicação, 
"as a.s disposições. em CDntrãl'i.o. 

Ã Comissão de L<~gi'·~_~\.ão So
tirA. 

/' 

!.:!~~~:::;~I do Brasli, tenham sofrido OU p03- "A declal'uç?o ·da con~titu.c'pDa-
saro vir a soirel' sanções discipli;1~ Hdttdf', ('u incon<ot1,tuc'onal i rladp., 

dtl lel, da norma legl1l. ou do 9tO 

~5~i~~~~ii~~~~~~~~~: ou legaiS. 

em. que"'tão constituü'a decisão 
. . 2? O pl'esente Decreto Legl,,'- defínihv<\ e de .apl c~c5.o obriga.:' 

entl·ara. em vigor na data de tÓl'ia, pelo próprio Tribun.q.1 e de:-
(;' J..\ublícfU;ão. ' ma1~ mem\;H'(}'s do Poder Ju(Udá .. 

Às Comissõe.s de, ComtibtGão . e 1 .-.r' riC', nos rasos análogos" .. , ,. < o Congr~s~o N~cion'al decretu: 
Art. 11) E' apl'cvfldo o ajll!õte ~~<"e 

os :tstadl» Unido~, 'do Bt'asil e 05 Es.-

/ 

Jt13tiça: . di! Segurança Nacle.nal e t~cc:'O. H': CQnsídero.da e$peclf:ca .. 
d~ Sel'Viço Público. lnl:!!.1te d::clí\1"at6;ia. de incon.;c:tltutÚ,,, 
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l1alid.ld",. a dec;;;;ã,o em. causa proàJ~ '12.648.500,00 (d{)~ tnil!tóes, s<;::scel\ws l 9U3.11tO a cOD!íitituciollalidade do pro-
.liu e está }:ll'oduzindo pl-eno$ efeii_:.'i, e quarenta e aüo mIl. e qum,hen,tos t Jeto em exame., _ . 

da Saúde, dut ...... nte o pe:;;:.jo ~'~ ~ll·:.t 
exerdcio, l'e:,puntlcnüo pt;~O ca. -;0 (e 
F.nfeHo do D.stritO- F0::"erai. F.r,j U 
Gemes Bl\lga., &sc~~àl' L?;~l'.:It \'(. 
PL·3, 

a.e ~~r. . . . cOllt'nente reco[hendo a importância 1962. _ Mtlton Campos, PreSIdente em 
V" d' ,. enquanto não alterada Cl'UZelfOSl, o que devera ler felto 1:R·1 Sala das, Comu;soes, 13 de .Junho de 

ESf~ decIsao. o para.?"rafo ~Ul~ ti," acinla aos' cofres da Delegacia Fisca}, exercíc!o. _ Afr~nio Lages, ~ela~. 
art .. 89 e como ,se nao consC3&=e da tão logo seja avisado e antci ede efe~ - Hertõaldo ~h?tra _ .A{ram,o La]etJ Apn:h'.:ito a. o}:ol'tun:u",r:e p.\:!;l re

novar a Vos::,a E).celencia pl'o.e-:Q,> Co·, 
elevada &:.Li..-rna t· di:;;tin';,..l celUlar:-! ~ 
ção. - 1 can de .,ou.:.a 1il€';~d.e~ .'
nente Coronel - Pl'rfe;co em exel':.
CIO do D1SLl'lto reder.1.l. 

fel. tivo.do o ato translativo, 1- Uem de Sa ,- nanu: K11.ger -
7.. At~l1de-se. pDrém. em que o Su- Os aspectos -legal e técnico Joram, Louri!;Gl Tupey. 

'Pff'D10 Tribunal ~edernJ. a~e5ar Qe c~nvenientement~ estudados nos vá·' N,Q 37, DE 1964 
haver- adotado a mterpretaça,o fina- r:.os pareceres eXistentes no pr~ces.so. 
lisada, não fêz ccmunlcação ao Se- .00 pOD'~O de, vista. fínapceiro nada 
nado para o efeito do art, 64 da ha possa. Impedir ou lnva}ular a. tran~ 
nA Ft'· . saçao . 
....,..n~"l Ulçao. "'''' ." A permuta. poje ser efetuada. pois, 

ÚL\, se, ~m qlle p ...... e :\ decUl.IJ, U sol) nenhum aspecto poder-se-á con
fluprem9 nao ~l'ovo.cou o. exa~le úe{ s;jerá-h. (DerO,,·' r\l pr2judiclal Ao.3 
~uSp;:>::1~ao do dISJlO!'l~~O diScutIdo; -. intel'êsses da União, 
e o tem feito em vanas oportulllda- . '. _., . ~ 
des de prcnunciamentos semelhantse Face aS, cor~~n?eI..aço,-,s exp.enóda') 
_ é q,~e nãG julgou conveniente d- wmos pela. apIÜvaçao do ProJeto, 
formalizaçã.o da medida constltl\!,!ln-1 Sala das ConlissÕ;e.s, eb '8 de abril 
nM ou a.dmite o ree-xame da ml\t~- de 1964. - Argelfuro de Figueiredo, 
ria' I Presidente. - _Vtctorino Freire, Re .. 
.f.:' cert-o que o ato de suspensa 0, neHJ Iatal'. - __ A1It~mo Jucá - Ermirio de 

SenadC: da. e.'tecl..1cáo total Ou par- I ]\.foraes - Wilson Gonça,Ives ~ Be
ela! de' lei não depende, necefMrla_. ~~Wo;veto - Mcrn de Sa - Lmo de 
mente. de provccação da Côrte kw- . 
prema. 

..... . Contudo, se o Supremo nào .susclt~:':'.1 
R convf>-niênc'a de suspender-~e a exe~ 
cução do dis:positivo a que se re-tere o 

O 8lt. r~tZSi;mNTZ· 

O pre.sente ofíciO será submetido ~ 
cwru;;ideraçáo dft. Cnmissão D,~'ttlJJ'", 

Vai seI' lidQ rf~quel':D1Cnto d::: i!1f\):"~ 
mações. 

E' lido o M:!guinte: 

Requerimento 119 69, de 1964-. 
Requeremos à Mesa, sejam solici

tadas ao Ministério da Viação e Oor,lS 
Públioos, as seg uint.es informa.çôc_~: 

1 - Qual o total e número de f'ln ... /" 
cionários. e entjJregad-os em iefl'ov~'ú;"'" 
federais no pai, e em cad,J. Estralo? 

2 - Qual a renda positiva 011 ne .. 
gativa em cadu. Estado? 

projeto, ntio nos r,3,l'ece acerta.do e ~~~ri:~~tiV~: prudente proclamar. definitivameme, 
a incO!l<;titucionai;1idade do pl'eCelt~, e razões no 
tmprlmindo-o do texto da Lei. O Diretor Geral do DNER. informou, 

3 - Quantos quilômetl'CS de l!."stra .. 
da. de Ferro t(:m u. Un.:ão em C:lda. 
Estado? 

4 - Qu::mtas toneladas de (';lJ" .. '<J.. 
transpQlta, anualmente, em cada l!.:..~ 
tadO? \ 

E I';e 3: decisão ds alta Côrte v:::nl sàmentl~, qu eo servidor foi a.dmitido 
'P1"oduzindo seu,<; efeitos normal,,, rB._ I em 3 de maio de 1939 e exonerado, a 

5 - Qual o numero de vagões e lo
comotivas exíst~nte em cada rede? 

6 - Quantos dêstes veículos [10 
nece.!:sários pala têrmos um trlfc~(l 
equillbl-ado? 

:táo de cOllveu'ência 'também não h'~ . I pedido, em 25 ce fevereiro de 1943, 
para a suprersão ora proposta. 1 t '.. _ 1 esclarecendo que "a anál!se técn ca do 

A manutenGão do preceito 110 pará Re fi .01. SI. Afran.o Lages. I projeto, em consequéucia, ~10s tên."J10s 
grafo único do artigo SI), no oontex- A .. ç:âmara dos Deputados remete à I' ~a. respectiva. f~dar:ne~,tação. escapa 
to da Lei. não prejudica a efic4:f.~.'l revisao do Senado o projete de Lei da a f$fera. aruml1JStratrva daquêle De~ 
d!l deci~ào do Supremo Tribunal e Câmara n5' 39-62 (3.968-B·62 na Casa pal'tamen to. 
xe"guaràa o princípiO cri.ado pal'a li .~ origem), que concede a pen..,ão. 3. Muito embora não tenha sido })Os
nipótese de vanar:iI::. da. jurisp: u- ntalíC1a, no va.lor mensal de Cr$ .. ) sl\'el a Obtenção de todos os documen
dêru::ia. 5 000,0:3, a Alexandl e Sartutl, ex-ser-/ tos necessállos à perfeIta. elucidação 

victor do ONER. devendo 1l c!f'spsea I da mater.Ja., está bem esclarecido ,que 
8. Ne3tas condições, se não há ,;;~ ~~rrer por con"ta da ryt'erJ>a ol'çamentá· Alexandre Sal'tori foi servidor do 

táculo de nati.11eZa leo-al à aprOV8- lla destnada uO.l1a~amento dos pen- DNER, tendo sofnc!o dois acidentes do 
- dtO - SlOnlstas da Utll'1.0, a cargO do Mmis- trabalho e nue ni'io tendo recon' do çao o prOJe o, pa!ece~mJ~ lllConv~m téno da Faze" -ta. t h'b)" J d " . . e 

'f'nte sua. adoção I J t f ' d ' t em empo a. ao u lcmrlO por s r 
< ',,~_ ,US" 1 lC& o U;ltOl () pro]!:' 0.0 nobre homem inexperiente e simples, can-

Sala das CorOl=oes, em 8 de rt.bl!l Deputado. CloaC'v de- Olrtrelra, sua. forme aflrma o autor do projeto ficOU 
de, 1964 - MHtQll Camnos, Pl'e:H- apl'es~nt,açao, com o fato de ha~er o Inutil,zado e sem dhelto a qualquer 

~
te - Jo~aphat Marinho, Relllct-·r b.enef,c.UU'lO - Alf'x;9-ndre sartotl pl'D~ecão legal. 
Jefferson de Aguiar - Bezerra 51~O g1.aveme~~~. ac!ctentac.o quando 4- Ton,lou-se pJ.'axc, ·entr.etanto, nos 

eto _ Wn'.'Ol1 Gonr:alves _ .!?ty p!fs1taH~ Bel IÇ.O.s ~o .Departamento ultimos tempos, a aprovação de pra~ 
Carneiro _ Edmundo Levy, Nac,~f)al de Esb fldas de RodagE'm - jeto:o; semelhantes, concedendo pensões 

(D:>L,R) . especiais a pe~~')a.'> que delas renlmen-
Dos elementos r~un dos ao projeJo te necessitam, embora como medldêl 

Parecer n" 35 de 1964 ! vê-se .que, efetivamente. Alexandre rle exceçãO. A prC-po" ção. as"im, n:.'i.J 
.!..;.!!..:::::::::....,:.:.....:::::':...:::::....,:..::.:~_ f Sartorl; quando, no ano ~de 1~~9. tra.. encerra Qualquer inovação, 

Da Com.issão de Fina1l as sobre' balhava. para o DNER fora vltlma de 5. O p~gamento da- pensão em tela, 
.Q e .. e n. c ~ um acidente de trabalho, ficando in- conforme t.:,stabelece o m'tigo 2.Q, c-or-

(nP 4."~3--B-6 a cap.acitadC? ~arcial e peruutnentemen- rerá à conta da verba of(~alnentária 
ue ãütoTlza a errnuta de imo .. Íof! lml)~Slb1l1tado de exer-cer traba- destinada ao pagamento dos pensio-

~s....m!1re ]L!11l.ruL. a o lhos pe-f:.ados. ,MaiS tarc.e. no ano de '.istas c!a t'n1ão a cargo do Ministério 
.Mru:qnhão· . H150. quando iá exercia a profissão da. Fazenda, o quaL aliás, .. lanífesta .. - , , I d ~ ma~arefe, novo acidente de tra.- à' d i Relate!': Sr. VictOl'lllO FreIre. balho vttímoll o Sr. Alexandre Sar- se favorável apl'ovaçao a pl'OpOS" 

O Projeto sob exame tem como fim tÇlri em v:rtude de uma queda, a~quj- çãr Em face do exposto, a ComissãO 
especifico autorizar o Poder Execut.yo . rlud? o mesmo nova incapacldade de FInanças opina pela. aprovação do 
a. perlnutal' o imóvel de propl'iecade I parc'al e pel'manen~e. N:, ano de ]957. prOjew. 
<la União. s;iuadO na Avenida. Pedro se~unQo Rtesta o Sr. SIlvestre Fer- Sala das Comissões, em 8 de abril 
IT. sem número. atualmente ocupado reira. d~ Sindíca.to dos p1n:tpregados!}-o de 1964. _ Argeml1"o de F!,guei"ed,o, 
pela Dêlegacia Fiscal do Tesouro Na- r::t,mél'CI? HoteleIro e

A 
Slillllnres c!o RlO Pl'(~5id?nte __ Victorino Frelre. Rela

ebnal, ( n São Luiz. caplt.al do Estado' d .. Juneu'o, estava' ele ::endo. su,bme- to:'. _ AntônIo Jucã _ Bezerra Net~ 
tio Maranhão, oelo imóvel numero du- : tld..., a tratamento naQuele SI~dlC.l'l.to, _ Ennirio d~ Moraes _ Mem de Sa 
zento e tl'lU'ta e cinco sito do rua 28 pnl' ..-elO oot·t,adQr de "uma !""JpCÇflo car_ _ Wilson Gonçalves _ Sijetredo pa~ 
de Julh1, de pl'opriedàrle do Estado, qí~ca .. de varizes dA dI!.:l . ., hérry:a,:; in- checo _ LlnO de Mattos, 
t~mbelU flaquela Capltal. . I gUinalS e de asma .... bronquica mca~ 

oacita!'lo definjtivament-~ para exercer O 8ft. PRESIDENTE: 
E' de notar-se que, no ~(Jment-o, o qualquer atividade profissional Est', finda a '"'t",,. do exped,'e.nfc, Govêl'no do Maranhão têm sua sece 'a _ u 

executiva no mesmo pred.o oude fun.. Inl;'xtste .. assim. como .se iê, prova .sÔbre a. mesa oficio, que vai ser 

a:) Quanws 10comoti\'as e Vtgõ.'s 
estão parados, foro. de trafego? -

b) Qual a lnécUa de r~cup.:'1"':F',io 
men....<l(ll de vU(,óes e locomotiva . .., (l.I 
cada rêde? . ., 

7 - Qua.Ls (loS ramais defiGitá.!'~,"~ e 
desnecessál'losY 

8 ..:... Quais as llga-çóes ferJ'o'lJár.i\,., 
mais urgentes a Serem cOnstrulcia~: 

9 Quais os convênios de tl'an~p-y .. 
tes que estão dando prejuizo à H,~d3: 
Fel'l'ov~ária .FHteral? 

10 - Quais os que dão lucros? 
11 - Quais as principais meJ' ... 'at10~ 

rias fora de convênios, que dão hh:.o--.. 
e quais a5 que dão prejuízo? 

12 - Quai': os trechos fel'roviár.os 
que pl'ec;,~am ser mOdiflc'ado.<; e e ·e .. 
tl'ificados Q t1m de dar ma:ol' ... ). u .. 
me e rapidez aos transportes'! 

13 - Qual o rendimento diário, C'Ill 
cada rêde e \nU quilômetros por ~,-\'éQ 
vagão e cada locomotiva em tráfel;~o? 

14 - ~ual .) consumo anual de dor ... 
mentes em cada rêde por qUlômetro 
de estrada dl~ ferro em trafego? 

15 - Qual Q volume e o valor Ui\ 
suc.ate. vendida anualmente em c,ld:J> 
rede? 

16 - Qual a solução "pl'eC'-:mi,n~a 
pata fazer o tl'ampol't(! fet'roll.:Ú',l) 
concorrer com_ o rodoviário'? 

Justlilc((~ãa 

o de.'ícahuro e a desor$aniz9..;Jo a. 
que foi !evuco o s:stema de t;·:'1.~1 por
portes ierrmiários f'"fi nosso p~k. es-
tá a merecer Os mais cuid~d{)'<;(J .... es
tudos, da parte das autoridadE's c')m~ 
petentes. I 
. Por fÔl'ça. de. má administração que 
ali se impl~ntal'a., est.amns hOje 51" 

liona, naquele Estado, a Dele~ac cf I de QUe a. l?~apaCídade. 11}tegraf pa.r:a lido. 
Fiscal cto Tesou.ro Nacional e, de.se-I oualQ.'1er atlV darie proflss,onal de que E' lido ° ~eguinte: 
)a.ndo tmlizar-se também da depen- ~e atlrnla .ser POrtador o Sr. 4lexan- O te 

humUlulnte posi.;a-) de 
transporte fen-oviário é 

: a,,.m:<lamenr, deficitârio. .. 

dência Clcupada pela refel'ida repa1'ti. are Sal'tol'l tenha alguma rela~ao com PREFEITURA F &0 DISTRITO 
çã_o fedp.ral. propôs, depois de re;gu w I o acidente de trabalho ocorrzdo el,l1 

E não se diga que as tel'rovla", diio 
prejuízo em todo o mundo, Na réde 
ferroviária mundial, 80% dflS fe!'r)~ 
vias apresentam superavU e a'pena~ 
3% se 2.pl'e',5entanl absurdamente de
tic-itárfas, como é o nO-'lSO caso, 

la.rmente. autorízado pelo LegiSlativo. 1939 e do ~ual resultou oln1a mCRpaCJ~ FEDERAL 
penllutá-la pelo pred'o n. 235 da rua -d~de pf\l'clal para a. prestação de ser- GAEINETE DO PREFEITO 
28 de Julho. ::'!e sua nropriedade. I VleOS pesados. 

A tmn.5ução. .egundo &e manlfes~ P~l' out.ro ia.d~:.6 de se presumir 
~aram o.'; ó.i'g-ão.s compelentes do 00" esteja o benehc1al'lc). ~le&ar.dl'e Sar
Vél!10 Federal # conveJ:ü~nte aos in .. , t~ri; np gôzo d.e ~!;'~ef~Clos d~ Uma L';\5-
teres6e.s da lin 3.{, e jUl'l:ilcamente le-I t.J",u cal) d~ Dl eVldenc a SOC1~I. ~otr't-O 
ga) porque serta de tôca COnvemenCla fds-

A L~i estadual n.Q 1. '152. de 1,11 de "E-em solicit!ldas pela; comíssão. que ~e" 
Julho de ]959. at\toribza 0- GOVêl'110 do verá a~reclar o Pl'~:neto no mel'ito, ln· 
Estado a indenizar a U'11ão da dife- fOl'maçoes a respe~to. 
renç;-), \'ft'ificarh, 11m: aVl'l\jacõe~ pro-.1 Sob r) tíSpecto C!;,trltamente l'egimen~ 
~erl:(l~,,- 1'''''' vai,n' tntlll de CrS .'" I {(ti .-.ur!·ptanto. nac3- temor-; a ~pôr 

Brnsilía, 10 de abr'i! de 1964 

Of. n'? 456-GP, -

Senhor preSidente, 

Ent.re os vaises não deficitários, }:lo~ 
demC\S a:ínhar a Afriea do Sul. o 11':1, 
a Suíça, a rndla. o Conga Belga, a 
IugD.'ilá.vía, a Poldltla. a Etiópia, a 

Tenho a houra. de SOliCH6T a. Vossa. B\l}garla, O Japão, a Turquia, a Ho
Excelência. a gentileza de determinnr la.:!',c.a, a Hungria., a Bélgica, o Luxem. .. 
providências, no sentido de ser colo- burgo,' a România, a Finlândia e a 
cacto à dispo6ição desta Prefeitun\., Suecia, além de países desenvo:vidos 
I:em: õnus pa.ra es.$€' Senado, na,'a como Os Est-:\dos Unidos, a Rús.:5lo?, o 
ex":!: ~?r o C<l.!'g·o de Secrc~árjo Ge~·:.:l, (;anad:l P. a França, 
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cnujto, é::f.e ~!I{). o cumpl':n:."nto, ti ,- e o demonstrei dccümentadam~n .. I p;::cia:s ~êbl'e a ,matéria. Apenas, IPa.is a C.:-i2Ção dt> um c.:ügo de m:· 
8tendimento daquela s:..;a t-:;.::r~·j·J I te naq.l'ela. éP·:::98. -:- não ciu;gava. a. ' . .!.cc!U'f)anho a h.i.stÓ-ria €CmíÔZUlca de n:5~1':O,/ j.ã tlnl?R. sido esLLld?:'L) IJ fe::o 

'parlamentar. que é, DO ln!c'o Ce c~d t Ee.s meses. En\.~o. _tlnl:amos.a seEu.lll~ I tOOO.9 05 p3.ises civiliza.dos .. Não é p',':_ pm: Um g~'ll;-_!) de tl'1:2.b3.1hJ, Doü;':lKio au 
S~;são Leg slativa, ne':" ,~:: : _" . r I' . - t? €gu~ç:f:.o: e1ev_a~8.C! {Ia :'SPll:::l Infla .. i sfv.:;l €::tancar a inflação, isso n,-ln,,:,a I ü,mpn (:f).1 ,q\lf.: eni ch::i~ dn 2 ~ '~~!':.() 

(ero da situaçr.o eco110mico-!;m:.y:c7·rrt eonana; elev'3.~ao tiOs ,pJ eço""d queó? foi ebtido em CIualqu€:\." pais do ll)\'n-II) n:)sso e~ ller ... te c:::lIE2~;, 2zn?,L.:Jl' Ju
. do País, ~l1l"ece qt:e S. Ex;:>" já e::.tá . do pO,::er .'"qlU~,t \'0 "Y?-_. !:-oc a, ,.;,m I ,lo c 'amais o será. sem ue ~te ~~iS ... .::3~Lr..o ,!<:ub:,t::Ct::-8k, t:'J.b.:h::> ~qu~J~ 
por d~ma:"!. atormelltadc; t::.-o,<l. ·w·{';-:.a,J .":;.Ds:,qn~,tC a. d", e.'! ~ l'.A~. ,& ~~ •. : !::'" d'''~onh a ~ ,- q e~ .. r,Q lo1"!~:-::a'Üo' p2~O"1:u5tre ..t;':'JI2,! (I!.' 3.:
se a süuaçao •• n,elhora uni .pa:.;:.::, p;:'~'", contmuo, fe. tas pelo Gove.nJ, espe ~~ (';.' , a a f ze , ~uran~1i' ?lU . ~ ~.~' neOll'-O SJlva, U111a d3..3 g~vl' r.s d"L c e'l-
que pX5a campa'pctr à tr :' '; cialmentc psra f,9.gfn' o aumento de ~:-; .. odo - 9u~ 1:0 B~asll ~ena, e,,,,~ leia a-dnllni:.tratjv,. bl''?'.',Ü21':.1.. 
~s angustü:.do e menos pesoS m:sta, I ve:r.c1met:t?s. , ,.Im~o: ,n~ l~axlmo de_um ano -: SS,- . _ ~ . ...~ .. ~" 
'lHas todos estamo,> certos de ql;,,-.: aqui- \ Ka J\'Lmstto da F3.·zt;n~a o Senb.o. l_cnhclOS .. 09 contenl]s.o e seleçao de I 'TaJo lo;S0,se nGm~.cl~ Lun :-f- n,-:!.c P"': 
I? que pa:ecia:.o fim está ~ench ;tz~ra~ ! corre. ia/ e Ca~Lo e Pf~si:d~n~eQ'i\ Re - dcsp<'--'-:l_". ?ance!al1do i~~ex<?Tàvelme!l- ~a ai ~'~l~nna adm~.st:rat:1j:, l'J" _ ~. ~:1 
::~>~~r;n.s\ exclu;:-lvamente, '! n:cpl11Z:o, 'l:úbt:cu: o emir.ente bra~!teml. G::~e- te a3 superflur.s e ndH:Vê'L ASSIm le-qUlSJt~C1O do DA.::-P p.t.a f,_o.C'_'.,A 
o 1l1\C1Ó d~ uma 110-.'. era ae re~en('ao, I ~ t EUrLcG Gaspar Dutul. Estab9 ~ - I r:.g-ind:-, ~('m2guind1) estnz;:car a in ! tnf:nte ,J.fl:.Zi.'l' uma _ seS;'ln.:l<t e?' .-to • e 
ou'mdo estamos cêrto~ d2 qU9- o Le~ .a ~ "l"e1''' CqU"Ps.'lr.:!í.o flap-:o l'e~t<>bel€cendD o €<'<mlíb110 fl- uma e:::.iljao qu~ nao na\'l'l s Co \1-10,1-
~' la"" o e F"A t'" cl ,- f-t'fi, no mC.u P .. ~l. .. l,~ • ". ~ "-i C"'OR tudo ''''o om ~''l. d .. , 
_ ., • . '."V o .. x_ U l'iC ;:-.e _ alao 3.S ,," en~l" CIVIS e n1l11t'1 InanC!nl'O ficane,.uo,,- IlVrer: ccn~o tQ- ... ~ .... ~. c . pO'~:' :) • .":::\1,,.-
r.~a-us para fi Q,'l'ande cbra ..te em~m.. de venclIn~n,Os 'y _ ",,,' ir- ~",' <: ' ç.O ae fun:;lüDa"'lGS e <:!tspt.md:o c.e \er. 
~~"ly!'!ãu fcc~õm1ca. tl~s~c Pa:s e d:;'! res. suHentando fi te~e de que, l~ ,a dus Os pa,\es que adoL.ram ê_Se 815 oa.s ccns1ders,vel;;". ... 
bprr1-e~tar d2 H'US fDllOS [Com:trtlucáO dcte!'mma o d:--eüo De tema. Crtel há poUco tempo, o exem- O S" V·"alJ'· ... Lhna _ P'r'nl'"- I' ," - t d V'>l1 y,'o . In' t A 6 ']t .. '. ,,, v"'" .... n ., n Sr. r..e:.te Neto - V. EX2. me p"r .. igt1aldade e se o aumen o e .' t' oa g.a erra. p s a UA,lTIl'l V. Exa, um a'lXl.lte? 

O SR. EU1UC0 REZE!-<Dr<. - Com da do pOd?l' aqmsHn-o da moeda, cU do pagament? de dlvluas de ~'uerra·. ,'prazer, 
n: r: Uf.l Plum'!e? • ,.,. cimentos era em .à.e~orrêncJa da Qne: \Igueri~'. seu ,deflC~t, .e~l .. consequenma. O SR, EUalCO nEZE~DE _ CGm 

p' ·~:n.. < .. \ seja, da inflação" entãn e~sa :\ece-s· e~.a. aetmnõrrnco mas, em dols ~nos 
~;. ,.,~ Sl, Lerte Ne~o ,-o 1\'~~11 ~Ol~:e, c,?- . s~dade primordi'ÕJ de aEmentaçao, de ap.ena-s- ela cOnse~:nl:u aprNentnr um O Sr. Vivaldo Lirna O tl':l'b'alho a 

lE-., •. , ~ntend~ .qu .... do at.\: ai (;pcIt:~,l1l" _' .. d h··t c:; tahto Cl'eS~ bnHUUlte sup!]ravtt. E note V. EXR. 
dr.tle. e 'llagmflca para 0.1"<.' ,') v-u",,"'rua, Ive;::,tua;'lO e ~. rlOl a~ ... o ". 1<' ~,. h do]o { " ~'. qu'~ alude V, Exa., l,Jue diz re podo à 

'l'[>'lmente desejOSO de prest~r Ser\' çGs .cit=t para o C1Vll, como para o n~. ('J_: pa.a Dnra '7<l~e ~ p~,s, lS~? !~i reforma aàmin .. '3trat.ivR, oiJjsto t1e uma.. 
tI,:) Pais, pos.sar sanear as llc:osas f-i- IUt3.:·. Entretanto, quero contar a i/. Obt!dQQPor um 1\-1Jnlstro rrabaL,u;ta. men.sag';:m pl'esidencial encaminl:':1":a à, 
D:,ncp-s e Cl'iar um ambiente pl-opíc:o . Exa. neste momento. um. episódio que O ,,;R, EUR~CO R~ZENDE: Câln::tra- dos: D-eputado-s, não p:Jdia dEi. 
60 .des:mvolvimeuto t:~one~~'.'ri('? dO' I cal'acter:za a int€gl"dG.de .de ex:-"?re- _ -c~~r~d-eço o ap~:-·tc. y::.to que Y. X,:lr de sofrer injUnções 0'-.\ inf.u~ncis.s 
l:':1:::IJ,. Por en~uant9, .l]ao 9-2;'('10 e:,.,· j dclr.:nte Eurico Dutra. Dlas._ apõB. ~ 1 ~a." em 1946, J~ 'p~'ev"n este qlla,tr.::J, da ,Po!ítiC<l:. pe~'c~beu~~e isso c.Qm J.",O;:-
p~.;:""~al quul1U81' op,n1ao sobre a ~i· !flwn:ulacão de m2:U pUl'eCel', 'que mn- l-sto e, o toque 11llcml.., ferenc:a ao _MIlllstél'.o d-') 'Irab.Jlh-o. 
tUil('UO .::.atual, estou acompanhando ti? não' tlnha si.do votado o Pre;i- Parece~n1e nRO haver alguem de bom~ 
t,~f!ntamente a mal'cha d'JS ~coptECI-ld~ t n C~n1i.1'~ãO de 61·çamenf~, O Sr. Lede Neto - Ex~to, 'Se-llS? que amda concor<ie em qu.:: éEse 
m<;ntos !lo Eetnr fm0.nCelro. E:tn o.gO_1 ~l~ e _t\ ç o~ a CD- O SR. EURICO REZENDE Mml.Stel'lO tenha a. .:.eu l'i.bcque a pre-
r~, no Mll1·~t61:io ria, Faz2n,ja, um emlPente DêP;tadi ,-o~sa oC t~r' em ... do circulo vicioso a que com llim'" vidêncla SOCiaL E' macre-ült~Y~l q,ue 
m2~tIe dn. Cltónc a e Q::t-? flllall('[ls. um :mv~p;l~ou-me (;~U,e ceyel 3m S p ">-'i ta propr_edade, se refere. ê.'ist'.:; do-1S &2WreS ainda ~te.jam sob 
1 ~-"n dr r-,"1 <"P r.'J[~ ,"(" " ') IFa aClO, uma. lcnmao con1 o y--,,-- '::1- surerv"-ão de um tItu'qt N;'''J <"Q 

<i?c!nl'ou o Pccfe-~or S:'n TlfUcio dente.e .s-eus Mmi<tros da Mafl~na, ,?, ,sr; Lelle z.:eto, - DC~~JO .es~:;t~ Jusu{ea que a pre-;ld-ênc~; soel;l e;: 
D:mt%, que, ao t!ntl'.ar P"-l:::l o MmlS- 'AeronautIc9., G'Uerl'a. e da Fazend9-' le .... ~t a .. nda. a V, E'C:1 .. - ]a. que to t"'ia anexa ao MlnlS~ér'o do Trabalhe> 
t~\~~) àa Fazenr.?u, nece~s!tava d.z o:pe- [Li estivemo:; e 3~~t', pela CXpO-'ilÇSi} cou no assunto, muito ncelt51d2m:~~e ;~ "Bra~~l um Pais 'qu'e €sta CV{1-1u;n: 

t: ~ ~1,..'l!'<l. )r'>1'J,0 n '! .II'·;? () ~rr '-Ianf' o PH~:Sldente- :fe?, C\l,~ a d,Lcnl~ mUlto esc-lntt'e':ld;tcnent-e - QU.~, 1~a. dQ sGclali.;'ente que tem uma p9pula
t~r:? ,ccmecçn"se ~ a. funcwnar. Velhf) \ ds.de €9.tava na. tese que eu s~~tê?- elab::>:'D.çfto daqu:le projeto, adotam(fS dio p:àtlcamente seln edt\cação. sem 
es~'~~LC:;'~",dc:s~?rubJ~l~ da ,.:;?,~~mH~·tt!1VU no meu parecer. EUl Ihlme.!O -e ~Tl1~rlo -da Jll..'klça s:::clal. Ta!1~o linstrução. O Mlll1,sterro ao T.:sl.3'3.1h(} 
e, fI n "" fJ,-, - ~ '>, f> ,,~~ .'1~~ 11ugar S, Exa, achnva que ,ha\:la ce:-Io,~t'~l que-elaboramos uma tabela de ainda terá. muito que fazer n~.sse 
b~~r~d~e~::t~n s~u~~bê.e ~~da~O~/léte ta d;:t'eu~nç~ entre necesSld:ae~ d~S \-:e~c.mentos em que os .::n.1.n:entot; eram camp.o, e a P-l'eVldên?u.t.,. So~jal deva 
VaI permanecer, ou &'3 será substituído. f~lvts e mIlItares e eu e~tao ~xpus lm.~T.9':'.mente pr{'t})<l~lcr .. .alSl. r:.~m~ CO:r:stüUll'-~e e}n nl!l11sten~ à plrte.~ 
l\ã~ e háb to meu flb11f ct'~d:to, rle Imeu pensamento. smtentel a tese de ma.ores aument(}S para os funCiona- Fel çOm 5urpl~a e decepçao que, fo", 
c :õ>f nnro.a li l\\ tado<: c. tem s3b~1 ex{l_ que, se -o Govi!.no dispuse.=se de m~l?S rios C'Jffi vencimentos mais b::üxo: lhcs..ndo Êss~s t01l1"JS a. que V, Ex,t, se 
1JJ.roentf>, a quem estou con:ced~ndo tais adequados para pagar o aumento, es.€ (l,uer diZer, partimo.'l do mais baixo referIu - cOm algum entuslafillQ e 
m':dlto,s, O Sr. Presldcnte da RellU- deveria ser votado em têrroo3 com par.n chegar ao mais s,Ito, I ' algu,ma lroma por (}utxo lado - co-ns ... 
b'.C'1._in8lHl.11l'R!'::'> .. a. Sl.13 a1nun:.st;'a::ao!paUveiS. com est.a, pOSSibilidade, ;=10"'-. O RR- 'EtlRICO R ZE'~E tatel 9ue realmente se esperava a1gu .. 
U'l '~róy.lma quar~a-feira .. DepOis qUe lle não hu-vendo necessidade de o;:: • E ~·u-'. - ma COIsa melhor, mas 'ampla, mais de ... 

,.JJ ft •• f<>itr. ~ er;:('01tr. def-D·t.!V8 do nõllO ;~is"ão para paga!' o aumento, l::eria. I-I~e adot.a~so o clitério pel'c~m~u-:_~. _finiti-va-. da. qual ficasse algo que se 
~..- Th':'lnLstl'o da Fz.n!1da, p0del'ci opinar, ~ ;umento justo um fllun-ento que Sr. ~e~t~,.Neto, - O qu.e cOl.1;sn- pude.sse fazer que merecesse o ,rótulo 

Co?nl l5eguran~~. sôbre a matéria. Se I Ufi A '1'1 pr<>judica{' a Nação. O Mi~ tu1 ~ma lnlqUldade e Uma mju3tlça. de reforma administrati,!a.. vejQ; eu .. 
1o~' ~ me~i1io. hOll':.e1TI, ou ,t;e f~r outro n .'<)ot.1 fie"'~ c t. arl>'umento-u o ER. EURICO REZENDE - tr~ta.ntC't que se cri9:. entre outros, um 
ih P.'3bnflto Hiêl1ttCO. pm'so a!ll".:nD.r a t I1lS Ia OlTea. ~ aoS ,~O m: e A E Um ônus tremendo,e desnecessfu'jo M1ll1sté!'10 d{) InteriOl', de::dobrado do 

, 

. ~~ Exa" S"'"l11 e:{ce~.:o.Qs de O~'tn':::mo, I' qti.e eu e~a .aiI1 a mu~ o .' ",ço e;:,- p!\."a o País; atinge classes que bem da Justiça, cois.a a que no momento 
C1:_?;.",dE':1h'O de p-u-nf? ~~mpl) ?O~Cl'b ser tav~, pe~~llnlSta, .e gnnmhu q,ue o:~')-. exam[nsda. sua situação, ao l'e~és .d. e n~o -está preocupando .'a~ Ol?inião p.Ú~ 
r,~,.,,1lla,do -O eau.llbllO da;, fl-r:~J",~as ó_ena se. concedl?-o _ .o aun:-e:Jt~ ~ ,m! terem aumento. deveriam emprestar bl1ca., Mas a Pxevldencla Socaal 
Cf) Brasll. 9 Sl3.11eam.ento pedem d:.r!.";- I n€çe~idade .~e effiu;sao, Sr:h~ltel a?p.-- dinheiro ' Nação ' - preocupa. e muito. Ela. é cQ-nst1ht.ída 
~e- f?l'ln I?P dr;:; e creIo mes,mo Que l}a n-as o segumt-e: "S1", 'M.imst;ro, ·V. O S l·t N; - ' .:te am.a.rqui!1s e a.presenta. :prob-lemas 
:u-.;.::~ic nal? te~os ,-'l0P!lrtt:n da~e tuo EX8: vai me Iler~iti1~ vamos fiq.nfü' tõda :·l'a~~. e o - ~,em ·V. Exa, do. pouto de vista- econômiço e fi,::.an .. 
fe. ' •.. A 5ltuaçap- ~O cafC', P1c.:_1U.o em aqUI um cOmpl'C-ml~so: em março do -celro com muitos.encargos e altíss'n1as 
~~!;'à~ael~e~\~~OS, t-em melhorado con- próX~Il1o ano pr.oc~arei V, Exa. pa:': . O SR~. ffi!RLCO REZENI?E -:- v.~ssa.- Iin~1idages. ESSas autarqUias não· dão 

O f:R, EURlcn RF1ZENDE _ V, saber se -conseguHl p~Q;ar os, me:.e.;, Excel~ncl9: lllVOC-QU ,Q exemplo lugles.e satlsfaçao algU!lla ao Congress,o e ~eus 
F},,:1, r}evf' ter Vf'rif)('ado OUê no Acôr- de janeiro e fevereiro sem emitl!, stm t2mbe~ Citou ,0 ~.pos.guer!'Q no'Bl'a.Sll, orç.amentQS nao são nem d1.Scutldos 
c~~ l\'1>ln5j~l (\o Café ~~ l!on~taüJ1! um tazer grandes emü:sõe.s, "lnfellzm:->r':.te durante o. penado d? GOverno do emi· nem apl'o}ados por suas 9.a.s,as; no 
i!~,"I'.:t de p!"'odll"ãO que o Bnuil vai I quando lâ estive de volta das férias, ne:nte ~1arecha.), EUl!-CO paEpar Dutra .. enta~to: HtO poderosas orgar,uzações, da. 
:::";'1':" c,·· . .,.,. () ~3.f;') pstocl;do Delo I;B C'I em mal'CO, S. E4,a. tinha emitido tan~ 000, tcdas as lmpllcaç~e,s d-ecorre~tes I R~p~bl.lc.a, apenas 6'llbOrdm~das 3:° 
v'n ':tnO§ 11;'JH' uma saca de csfe p8r t(l que ficou ~:canhado de me infc',·- ~o ~1th, ~a guerra mundull, a taxa m· Mm.lsteno do Trabalho. OUVI de dOIS 
S3. \','1 C1'l17'211'C"'. mar a uanto já "e elevavam ~::;;;c.s f":,aCIOnarIa, de 46 eT;:>. -pequena, Já em Mimst-ros do Trabalho a desGladora 

O Sr Le,,!c Neto - Querh exata-I missões
q 

Eu que 1 .... ã havia obtido os. <I1scurso !l'eCentehlente' pr.onuneiado afirmação de que a- Previdência,. SOGial 
!Y' ~nte cbe":9r a ê?.s-e _ uonta a que V. d d d' '6 " M'n'st 'rio em ca ne..sta- Casa pelo ilustre Senador José nem tomava conhecimento da })l·e-sen ... 
J<;~"', !'.f' ff'fel'e. Nes1ps cOlldirôes, é a. os o .pl pIlO I I, e _' _ ~ Ennírio de :Morais. verificam.o.s que no ça do titular da Pasta. Perguntei. cu .. 
1J~'t F; tl~:'-"':JO excepc on3.l. TOdaVia, rât-er pal'ücula-r, ~p~nt€l para S. E~, Brasil de- hoje ela atinge a mais de tão, porque nlio reagiam, -pOis nãô 
n;.r, '-<)5 (!~31nmbt'~m!'s com e)fl. ,I V. Exa. fêz; em:c.sao ~ de tanto, paHt 900%. só perdendO pal'a a da Ind-O~ compreendo, como UIna alta. alt-oridade 

() Sr. 1!w(1ldo L'1~ta --::- EXI11.9Jnentc'l·pag-ar .o aUlllent-O. Ve V. Exa. ql!e nésJa que é de mais- de 1 <lOOOA 'POde- tiei~al' .. se, anular deix$.·r..se oro.i .. 
• :: •• -<:"!", r ~": . "lclo - Sp.jamo" .1'ca- ll,·pesar dll. minha inexperiência ~.ve O 'a-ovêrno reVOlUcionário _o'têrmo til' em f;~e de um setor que lhe es .. 

J~~~"", ,e .. ,apl,,~: el te:uos. ",d.e fa to ~~ opor- I a Op01'túrl.ld?-de, que ,lamento, allas, que. devemos usar até p'ara e'feito pe- taria. SUbol'dina-do-" 
t~ '. 1... c" a .UlTUll.",,! ,a .na""a casa, \ de ter preVIsto e contestado {> c;.ue dagogioo perante a opinião púhlica. _ 
r;",~ !,:t,~.'llX'.ecer o eqt'lhbr1o orçamen- \-l- aoontecef. Quero toda.via chan1a!' tem de l'CVU todOS ésses métod d'" O SR. EURICO REZENDE - Ma.s _r, t."'o·.r:'. p!lra tPt em tO(\OS ()?, $et-c.es da ~ - d V ·t d -.. os - foi a- própria imposição legal: a J..e.l 
d::-f'At::- pú.1JI'cll U-ll1u visáo clara 'da' a atençao e . E?'a,. para O se- es u u, e de execuçao '(mancelra. fiA estabe:€ce e,' figura.. dos COlegiados na 
l'€,, 11 dade e náü nos en'!.anal'lnos c.om gu.tnte, -,.-e esta equaça.o sempre f!e ne?es.s~~ade de. ~aver ,uma- ~el'dadell'a.. ;p.r~vidência SOCUll. e colegiad-os 'COltl 
rn::'a1ens P::t~f~g:eira:::, Há poucos mí~ repete: elevação de p~eç~ - neces..- re-g'l~c;a~ ~mllUStratm.l.. _ mandatOs com térm'O preflxado Man. .. 
1~-"~, v, -p..... ie~"":f'-~::::o nl'fl_ sida~e d~ eleva~' Os Ve..'1~l~€ntos do r. ezte Neto - De acordo_com dates como OS da PETROBRáS in{er-
1l'.:]1\2 ca aumento de "VenC\ffientos. funCIonalISmo Clv(l e mIlItar e d~ V. )!:xa-. cáveis .~ , , 
Cl:,ir. que: neste assunto, sustentç el~var os sa1ános do' operaríado - O ?R. 'EURtOO REZENDE - Egt-á~ O S1' 'Viv-rtldo Lima _ ~s.es cole ia. 
g'ndn hop uma tese quo; ~tfstentel emiscã.-o. Feito isto, qu~r-O dizer, ele- n9. .. Camal~ BOS De:P~ltad~ a !'Oletânea. ~os fora.m instituídOS através de

g
lel 

ettl. 1943 quando. pe1a. pl'lme1ra y~z; vados OS vencimentos e -OS salári">:::, D d~.:> PI'C·p:°Slçoes relatlVns a l'efo~a ad~ mas com boa. intenção Houve dE 
e por mau fa10 mel~, tlye que. emlbr Govêrn é Obrigado 9. f:;l.zel' grande" mmLStraltva, Tive oI}Ortunidaae d-e ' t .j.A,-t b _ é ' , 
p:rr.~re'J: ~i)bre um ~nmelro tlrO)eto de" o. _, . . ,r.:. ler nlguma coisa, Ali, pl'àtieamente, ll~ par e, w-us, oa f em apro,,:,ar .c 
amnrnto de. vencimentos, após a Cans.. .;l?!ssões, eI1tao,}a _vem ti encalo "Çl- Só .são tràtados probfemas de fUllCio .. prDJeto. M~ o que aconteceu tolo to~ 
t3tvkão de 1946. sust--entav~ eu fi tese CIOSO:' n()va el:ms:sao, nova, elevaçãO nário ,público e ,de distribuição .de ~talmente dlferente. 
(i'" .tlre o ,a~m1ento de v.encu~entos?ó de pr:cços, snu1a..t:ld~ completa~~nente !>€cretari-as, ministériOs. autantulas e - O 'SR.. EURICO REZENDE _ A1iâS 
~->~lJI> ben~flco ?-'Ü: funClOUa;lS!?O .nu.. Q.:"i efeltos da ,clevaçao de venctm-en .. órgãos da. a-dminilit1ação direta e <las .. há um projeto. em ,tramitação na. el1. 
blrC:J 9yando nos, do Congle~o. ;'ü}e tos. ~too, ~os temos o et-em? Gf2'- cent.ralizad$, Não encontl'ei S1", Sena- mItra, F1ed.era1. que vai ao encontt'( 
conc~ ... e:~.seI110S aumento tos real!" "] naoó culo V1ci(}so, Com esta. exphcaçao, dor Le1te Neto nos' VOlumes que li 'do ponto de"'Vista. de: V EXa. atin 
nomrna·s. O aumen ,nom na s sr SEn"ador não.. estou ~MlZend() Úl te'd' f .' . ., urve para prejudicar tóda. a Nação '. ,OI v-,-",~_. nel um, oon u o inanceiro, 00· p~ guintio a i:!gUl'a.- do colegi-a11o na. PfQ' 
em beneficio - tra.nsitório - -Só da hão oe.;;tou advinhando, ~tou 1nova·n- gr8:ll?-'ada. ação ~h'ativa., cíloUBubs-, vidêncIa SOciGI-. po1eg.i:e.do q-ue. !real: 
c)asse dos ben'eficla9-0s. T§.o tl'a.n.sit-- rJo GOiSa. a~um~> n-em ~,BlpO-~O t:~- tanCH\~9a. l1g.$ proJeto$. q q~ ~tl\ J)O mente, me pu~ e.:b&u1"dO é oontrár..( 
tório é és.e beneficIO. qUe~l' ~E!!"-I:Q1!" <I<O!)9,1JH1t:a;'ldo ç.Q!Úl!I'!Jwon!;Oj;, .3-, ~nga'~. )I"lilg~~P. qqe, ºJt~tpl!h, AA_~, !'l~~" ?rn.l!.lfl!ll>p. 111\, ll;i~uJ! 

( 
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governamental. :t,..(;Ses eiementos são tidQ de reatar aquêle entendimento I 2C1 - s<:lid!trizar-se com as J:.'Ôrças' moc!'ática, nos seus desígnios: de Sft-' 
indicados pelos empregadc-I' !,l!lo.s em- que havia sido mantido pela. Govêrno Armadas naclOuais pela SUB. pront<t 'I heamento em fav(lr do Brasil dentro 
:pr2gad:m~s e pelo próprlo VQvêrno, pa.ssado com o comercio e a il1du.5- e energica. lnterve.1çbo para evitar ~ dlJ.S no..<',sas fronteiras e na oonstru
ma.s nã..) são peSSOas da confiança, a. tria, a fIm de obter recut:5Q13 püta a I guerra cIvil. l'cstaurar a ordem cons- ção d{) nosso r€.';peito internacíonal 
n-.o sel' o;:iginàl'.i.mnente. dessas classe,s. j.errUdiCaçá,O do Ó"deficlt" O!'çamenta~ I t~tUc:onál e a:segW"ar a SO}Jr'ev.Vt'ln .. , tMuii.O. bem! JUuHo bem! A1lmas.)~, 
Uma vez iUl"esU::os no. qualidade de rio que €stã na cifra de mal..S de"mn tl:l do r€-vime t.emoc1"á~ico·! • ' 
cü!~~elhe,J'os, tê~m OS seus mandatos:?e tnlhu.o ~ seisce~tcs bllhôC5- de_ Cl'll~, :1" _ ~nfP'atula!'~~e c~dt os (Ju' , ~ SR.. ~R-:?n}ENTE - Sôbr~ 11 
~01S ancs se ~ao me ,!alha ,s" JUcmorra, ze.~'03, r~cl.ll'SOS e~ses que deveraa .)er! VB.nauore;s que, 'unidos aos Chef:.s ,.ue",J. ~ m,e,n:<:I.g; . .t ,do p~der E?rec~tlvo~ 
mtegl'":l mente' l'e3pettadc3,_ pOt9ue. S" I outOl'gU(i(lS p"'la.s c. la.s,,;.e..'i c.:)nservüuú~ t Militare.s. V1;.'l.n exe:cendo relevam,i:: \ a ~~V:".l 'Hll s~r lIda pwl0 Sr. 1 Se 
efCsa.o fi êsses mandatc's nao L·~Sl,s"t..:!la ('(ls já em quantia m~Uor, .pel,a neces .. papel no atUtll movime:lto de l"eden~ . crClULO. 
eo menor ex~e çl.o fO~jer JadlCla~.lQ. sida:te dn D.Wallzaçâo. E a outra '!lU~'1 çiJ.o nac~onltl; I E' llda a segultzte 

De mcào q\l ... funçoe~ que deyenam Igest:w e pala que se proceCle a uma I 4'1 - destacar o inestlmável 13e!'l,Il-
S~l' ex-~rcld<1s por. pesso~s. da _ao.sol~ta lUvestlgaÇ-ãD p::tra que, C'-lll ti. poUtlG.l Ço prestadQ Pl'la Imp~'ensa lIvre e 11 Na 77 . 
.collLança do G~Vel~-o nao O s~o. Saü- de aumento. de "enc~mentos dos ~~r~ I democüHlca. que, o:'lentando e aleI~ E..-..:~e.ent.nimos Senhoreg Mem .. 
no- qutt~to à 1hd_caç~o d~s clas_es,. m?s. 1 \'ldOles PUbh.cos. cU!ae-se de um Crl~ I L.lndo a Nação, se con.stltmu num' o:o,s do Senado Federal: 
uma vez, empossa.do.", passam a exercer IterlO de Justiça. 60CJal. 1 dos p,m.cipi:üs fatóres da luta contru I ' 
verd'3deJrcs ;remados n03 mstltutos de . t o c::n:lJ,uni-mo e fi SUJve' çã do .sist Rm cu.J.'llpr.1Pf:nto ao d1spOsto no 
previdêncIa !Soem1. E ap~ovel~o a opor Ul1:d3.dB da ml~ ma cons'':' tuc OD./il' • o e~ \ alL 126 da ConstltUlção Federal, 

O Sr. VIValdo Lim.a _ v. E.'{a. en~ nha. lU.crlçaQ pi:lra, .?C~U 1', na nll-I '{l " .., • • 'tenho a. honra de submeter à apro .. 
tão, permlta-me cOnclUlr (I :lparte-I ~Ól"la d~ Casa, deClSo.o adolo.~da. em 1 5 ~J~econl!e~el e ~po\al jO Ato Ins- VJçao {,O egL'eglo Senado Federal o 
E::.sa, sltu.açã3 era também antenor à ~ao pau.o. ~o d!a. 11 ao cu-_ren~e 1l18, ~~UClO.} j bal~~~~ p;IOS aLos Chere~ j nome 0:0 Pwf€:Q;Qr HelIo Bastos Tor
cr1acão do colegiado. porque as iHl~ p.elos PreBJrientes de qlunze A.s~~ 1' ... 1 r s PC!' ç«s: da~. como med:da \ n~gn1 th1. J. eXt!rcer (} cargo ~~ Pro
tarq\uas geralmente e,·am oferecldas Ib•ems LeglSlatl\-'ug E;;taonil"s, 0:3 qlld.:S t a.n~üona, c.ladora d<:ts. CO.~dlÇ'Oe.s c Irado' -GelaI tia Repúbl!ca 
ü Pal't~dos pohtlCO~ independente- lançal'am o 6egtllntc Ul1mfe.sto ~l 1'\a- inarspemán~ • .s ao. fortaleClIDento (las ~ . 
lU nt<> ti 8.O'remIaçã'ó d~ T!tular do ção: (Lê): I·nstnu.ç'õe.~ e, fi. rflstau '!w':o da ver- I AptuyeHo a (1)0, tu! ",",ade para rI!'" , 
Tr~h~lhOa A~slm acontecia no Bra- "OS presidentes de A.s:52mb]~ias d:ldel:rL !e';:lJl~ade, nOvar a vU'.:,)s ExcelencHls proteslOS 
'll '-' .. Pr~sld~nte do tAPETe era es-I Legsl1.at. va.s .F31~W,UaJ3. L;UB EUQSC!e~ (} \ - assum.r o ~alene ('orr.proml!:~o ,'-: ... ~,~ (..:,:, lUil e Q,.:,u:nl;l.. COIlS.dé'll;t .. 
~OÚ1i~o sem qualquer mterferêncla do vem este docu:.nento, I'eu!'....JC1o, em S:l\.- I de d,e~~l~~OJVel' ~"'!o:('os.,~ P,.1'·<1 a p:e- ÇdO. 
Mm . .stro do T~'abalhc. O IAP1 .. por Paulo, 110 pal_~clo ~ d~ ~ulhO. aep,?s, n'\. ,COL ~eu:~o})~ ubJ ,_'~os \nsp::.~~ B.ra.::> l.:t, 13 de ab.rl de 19$4. 
sua vez, em destinado a outw pn~-I ~e ~tentame!J.:e eX[lml!lal'~~l O::l _ ul-: d':Hes" do ..;,1.0\ ,tn:. nto .; t(;\OlUC,~l,!~l:.D .. [ü'nten .iU-l-<.:ill"l. 
t:do, e B.s.s:m se tomavam as a~lta!'~ t.lms.)- ,,,c~ntecl~.~entO$ P?{ltlCOS~c~ ~ r~~pu",ndn~o d2sue J'~ pelo S~o,.l1n~ 
qu;-:ts entidades totalment'2 dt",'nn- co,nJuntll~a. na:-_on~l, ,num lU;'l",nte I . : CU~'M?H.;O""OM VITAE 
C:l::'ldas do Gabinete do .:\1:~njstl'O do em que nao pOClNn Q!l.lltir o ~-3U pell- I I _ e.1tendíment.a dos parOrtm! do 
Tl'f".balho. Eu percebi i~.so e V. EXI,l-I s~mento f,mnú ~ de~as?m,brado.' dl~ . Po:ft.'cos no sentido de evítar di:::sen-' P:·{)fc.$.:>O'· Hfll0 Bas~os To'rnngn: 
'f,ll11"b?:?- o de~e t~r sentido n.a .~s~ r.gem-~e a Naçao Brasllelrs;,~ e, ! ções QUe pOSSi.-lU1 r:omprometel Os re~ I 1': ..... :.'-., Cl.t H {.e m"rço de 1:;;15 
scmblem LeglSlat1Va do Espjn~o Conslderando que a revoluçao de~ I sultados da Revolução e frustar as 49 ü,JI) .... 

Santo \ I moc~átlca. ,_mOVImento, ldentlflclH:lo I esperanças do povo tmlslleuo' . N;·u!~.· do .E.st:ldo da Guanu.batít, 

O SE EURICO REZENDE _ Exa- Sj:r enalt:C1da. por ter·se constituído -II - garantia ?() livre eX~l'~j?io 1. .. g~~C'!t·:;,...,ór . catedrátIco da F;tCUL" 
com. a opmlRo publlca naclOnn.l, deve I ' ' 'I ümi.. ~ D' f ) 

tame:1te. Era uma distorção. em res1!:tenc1a, as Investldas comUllO- dos mand_atos eletivos. ~em p1eJUIZO dane l"{:j,c,onaj de Duelto (Umvclsl. 
O Sr. Vwaldo Ll1na - O m~.hor jtotailtãl'.laS; ,da cas.saçao daqueles cUJOS tItulares, daoe {lO .clr.1.:;I.lI, p'or concu!'so l·eUH .. 

})al"a Elo República e pam que a Pre- ConSIderando que a Republica. se comprovadamente, partiCiparam C!o \ d 1947 
VldêncJa" SOCIal aÚnJa Os seus altruts- encontrava smeaçada em. SUíls bases j proces~o d~ cO:l!un.zação. ~Q Pais e 'Z.a 2 Q ~~"ente . (ia meSma. Faculda!le 
tlC ...... o!JJ·etlvas prátlcOI3. é que se tor-I mstltuClonars, pel<1 de.s.vu·tuamento de sub.."ersao oa::, Hlstitmçoe.s dell1o~ l.· ~ ~ ,- ')"44 "'4' • 

"O d ."). an t cnit cas e rep'·",,,(,,)oti"a~· . po. CO.1C"lj·.:,O. oe ;< e ... I. 
lJ~ unl Ml1.listério, embO~'~ autárqU!M o .~ilnl"l~ca.lsmo". ~ . perm <" en ... ;.o; . < t...... ... • o, I 3. f'''ote~ür da t'~tCulCiaàe Cah) .. 
eo.s os .InstItutos. .s~perVlS~lOnfl.dQs pe .. - aJ?-1eaça~ a Il~dep.nde!1Cla e LObel .... -1 tn - saneamento da Administra- lica de DjreJ~o. dl\. P.U.C. àescte 
lo G·lbmete do Mnu.stro, este eSCO.lhl-1 nla nac.ona s, cão, pelo afu3tamento dos elementos 1944. 
do entre i~di~idualidade? ~e c?nheci- Considemndo que se Únplantara implicados !J-3:. ação subver.'Siva e co~ 1. Pro!t'.:;BLr do Curso de Douto .. 
da cümpetencla e especlallzaçao. clima de' intranql.lllad~de e dessa~Sê-1 m,!mz9.nt~s. ~em exces:sos cDnjetl~' \ rao.'o l<...-'.W(} da ~-grduuuçã~) n.a. 

O SR. EURICO REZENDE _ Um gD, gerado por suce.s~l1Vos. atos aten. velS e com a5 cautelas necessárIa r'Uculdaue lle Di· eItQ da Un:vel's~-
betlefíc:o, dentrG da soma, de male~ I tatórios ao, congr~s$o. ~ as Libe:dades para ev.Llf. pel"st'g;~içôes e jnjllst~chb,. dane Ga U U~ nabul'u. 
fíc:os, c,~ colegiados t.ro. uxeram; e</i .. h~manas. a ?Unstltu:çaC? e ao con"

1 

e pelo C . .oITlb8te a tMas as mOd;tllda-1 5, p.l'~te","~.d' çt'a .\I.:-w YOl'k Unhrr-
taram que o Govêt'no Federal conti" . celto do BraSll no extenor; oe.s no empregu,smo. ;:Ofl'llPÇflO e S;Ly, .m 1&,0:), 
nU~fe n8quel(~ política de apanha.r, C ns'deran 'o u a dema 0""-18. d desprestigio do princípIO de 8utori- 6, He'presenta1lte do Brr,M1 t!'rn 
dmheiro emprestado dos 1ll5titutof:i. "ehf~'eaJ.da e ~ c6r;upção Ud;'l';.istr::1 d?.de! <lo fim de ~e.stabelecer a hier CCI1g'1e5..0S . .lllndicos. mter!tótCiOuals 
Hoje não pode m,ais oper~r ... se isso. tiva nlin~vam as reservas ma;;'jg do raqmfl, e a mo.ralldane ~públjCS;. I reallu~c:, em; 
porque a pr~unçào, pelo mena~,.é ~ de Pais. co;ocanr1Q-o num plano inc1i- r.V - P\~~rvaça() 0; ~ ,odas as JUs~ MaQn; 
que Os Colegw.do-s n~o o pel'rl1lt~ra.o. nado de conseqúênc:a ameaçado!"a 11-0 tas, conq~ll':' a,s da~ <:jJ.l~.ses tr~bal.h~- F:·;lJl.l'?Q I-SUjç'td 
D2 modo que o Projeto que esta na ~"do-t· )., d . "t· . I '!-oras ununa. e rUral::> e do 5l!ldICa-.1 V . ," . d D t d - I' .• d nOi:>~O .. ~!TIo lVle e emOClfl, ICO. l'smo sadio e democnítico' le!hl., 
Carn~l'a. os. epu a (»", lqm ... nn ,o Cons~de.l'ando que se tram~vl3. a'·. . -" ,~' , . l{:o úe'J ldro. 
cem os Ca!eg1ados. deve ser exa~m- . ; '1;' - d : '- ., r v - efetlvaçao, d(>n.l'O da notms.~ fi de. ~" 
nado com todo o cuIdado de mndo a lUoompat.bt .~.lljaO a Op_uIao pUJ 1_ democráticas, df' ref[l1'DHtS e;;trut'J- ,7; ~a.(~'t" lrI,!t c" Ol1lJl('.,;,;O!.f 111 .. 

, b 1 'b .', ~ . t·" "'1 ca com o Pallall1ento, ap.ontaà. o como I r.ai~, qll real.mellte a'endam' aos lc~ rU1..CD8 1t:.(.;.J7!(1..3 (lO ,;:i, 1945, ~!J":6, 
es~a e eCf:'l arrella~, In tan~pomve s ·iP'apaz de ti·al· c:oluçao a.1.l:<: "ecJ9.' ,:; e.. ' " e~c J 
pejo Govêrno. se é:e d-?sejar drena.r n:~s de bent-e"tar ~~ocjal e de dp.sen- gltlmos mtere.'i.Ses cole,tIve/) e à~ ne-, ' , , 
para si, n. tHulo de empréstim:> Ob"1 l' ~. ãt. I C€Ss!dade do progr€'SSQ soclal e- c'~o- 8, A'l'tor do.~ setJui·:!ps liHO~: 
viaI1lcn~(>. os dil1heiros públiCO.>; .dos vo vlmento naClon , nomieo do Pa'.s: I A que.stãJ do crime [orma;, nlo. 
IU3titutÜ"\. c-onsideranào que. att·avés de S1l- . VI - relnteg"ação do Brail na co- 1944. .. I cessivos atos, se procuruva destruir munjdade das naçõ?s !lvres de COll- -

O Sr. VLt;~ldo. L1!J!Cl. -" Torna-se as estruturas de nossas Fôrç3s Ar-\ tinente e ruptura de rE>luç-ões demo- A l'elaça) processual penal, Rio, 
cad·:J. vez t..n:'3.1S ;~Po~sl.ver.. uma vez madas, subvertenóo a disciplina ~ 0:- cráticas.com o govérno cubano, com- ,1945, . 
(1 .. -.; o GCVt:IlblO, . <t ~ lhe') Qe0~ l;nu,t)O principias da hie:'al'qtlia; pletando assim o ÍS<lía:nento da re-j Prcce"-5Q Penll] 2 v()Ls lW 1953 
por sua o ·t"l~aça:> C<lnS .. hUClOoa, I . . 1 volut>- mnrxiEta.leni jst na Ame- C ' .' , ' .-l' • ,)3 . 
cl.'iamlo-lh.SS, dês.se modo, problemas CDU. ;;,jderando que era «(.,te..n~jYa -a'I' .,ao .:1 a .,. omeu .. arlo-" flQ GÓ .. IgO de 1;I .... l.'e, n) 

. . .. ter!erenc13S sQb'lersivas em nOESQ 
SC'lU cantu I infiih'sção de entidades c(}mvr.lsw.~ ,t"lca, t~en~o em vlsta suas notarias m-ll?enaJ, 2 Y\)l:::. 1955, 

O SR, EURICO REZENDE: _ E ou f11ocomumsto..s ~ de ~eu? ~~en.t.~5, Pais e em outras naç-ões irmãs; .InsUtu;çi':'s de DíreHo I?.roce.:.;sllal. 
v5 V. Ex:} ou~ra distol"{'ú<l: o GO"ür~ no ~lavlmento smdwal brastleuf' ~~~ 79 _ confi3CO do.o: bens adquiri.dos l{IO ,195J :l \'01.1:. ., 
no Federal, a.travé" de lei, consith::ra tenclal1aln::nt~ deSViad? dos eg~t,- ilicitamente no. exe~cíciD' de funçã'1 I P:-:Sf lJ f'" t,iJerddde provt.)JuCt, Rio, 
hJ-ie ap:'oprincfi.o indébita: e portan- 1110S .?bjetnos das mas.sas trllball1a .. ou cargo·públ;OO." ~ vols. W63, 

to ~rirne prevísto no CódiqD Penal,.o dOh~~sldelandO que absurdas pl'O- . Vêem assim V. EXB.c:., Sr. F:'c, 9. 11ufOr do AnteprOJeto de CÓ-
cl11pregadQr receber a. quota prevl-. , t medi'~. ,'/11- srdente e srs, Senadores-, que a (blé"t aUlo (1P I'J'jCf\'O l~enar por mcum • 

uenclftlla ... 0 empl'~'l o, e uao reco- dlsm O povo com a. finalidade de a ura, a n ~ :11~ o proxlmo~. li V.- Jd"'!Cltt ClJ tio),/." no P'edrf91 em lJ(l}), .:I •••• -'I d - mess'<\s e ~an asnosas 0...;","" 11 i d lt " ·a; I " , 
lher nos COfre.;: do Instl~uto; no en- estatizil.cão de tôdas as formas às ~6rla da ~e"\iohlÇao dtlmocrât.lca fJ da 10. i)l'J,I!JJo (ta, C<.nus."ão let';/Wla 
tantQ, o fato de o Governo Fedet"al ti·d de dut r • Implantacao do. Ato Instltur.1'Ju:H .10) ,1n f") 1.J't::OS ~E' CooIgO P<.'n '1 
dev,er, ~os Iniltítutos ~ não pagm: ná<) a Vi a pro o a, ql~m:e AS5~mblelas LeglslatiV:ol3. ~a, Coà':go t1!S E:{eCl1çôe,s CrIminais e 
esta: atcluidq.. no capltulo da 1~~ qUB Consl~erando, fmalmente. Q~e m'j ~lpo~ecl1ram o vigo!". de s~a ;'iol!d,.: ,,:;:nd.~,} CI.-e l:"oc<'~"o Penal ~ClS d~mais 
defme 03 c~e5 de respon,sélblhdade fatos 1!eram confirmar ti. grt1v,dade fle~ade ao movrmen.o çívlco~m.hta. 1l", mblO<; <\3 o M~11I5tra Nels{).1 H1jn .. 
d? presidente ... de. RepúblIca e dos Mi- (Ia s1tuaçn.o nM!9oa1 e a. OPOt·tlLlli- e as pdmelr.as medidas a.dotad!1 gnl1 (' o .J:Me~SOl· Robert-o Lyra). 
mstro~ de ?-,>~ado, . dade desta rellnlaO, _ J p.ele comando Rev?luc Qn~na .. t.lao , 11. Ecnlll'r>cro::Wr d~ CCl1CUf,,,) 'Pt!r\\ 

O Sr, VIvaldo Lt1Ita - Ainda quer I - I 50 na defesa rio rCf1; lU1e democ,MlcO I p"m: }ll"llfO rle ('áleu'(1~ n3 Amrza 
dinhciro emprestado déles ou ~gene- Reso vem:. pelo cOlutHlte. sistemátlcn e dra:om~- na.';,' P;"8 Ct>ilni: pe:I).1illOllCO, .a-a: 
1"tlsamente cedido a tr~c-o d~ açoe.s de 1<1 _ Manl!estar confw.nça na açâo no. às t.entat~v~~ de ctlbanlz3.ç'ao do I hia GI.l<\'1:t Jí:l.ra .. ,rÍ!l..' as GeraIs S:}o 
s~c~ed-ades d~ econom1n. !lllSts, cl:jm d-o Congresso Nacional. na ce,l.'t!:7Jl P~IS, mas t.am?em para 9ue se ernl- ?'3.U~O ( t';e.ntn C::tr\:-ina. ' 
dIVIdendos sao problematlcos ou llU-j ele que, honrando suas tradlçoes. dique o neo:<;oClsmo, p~ra q!le Soe s~- • .' _. 
sórios." como legítimo representante dos sen· prima o empre!!:\lismo, pat'a Que se },- 12 . .t~n 12,0 r.h{'ff' ae [lol'cla do E'5" 

O S~ EURICO REZENDE _ Exa"lll .. mencO$ e aspirações ~o povo bra- Cluide,. finalment~. col?1 !l rorrllPc~o I ~~do da G!:'lll~barfl, ~X-l11etnb;"() do 
ta. t' siJeiro, concorrerá deciSIvamente na-, aclm.inLStratiV:l Une fOI a, caracte;"J'<; "HI·."1J1~ t~:mlt& c':!rlo. ex·r)nf>[oi" 
~~np~:e~'dent ... resum;'~d{') deixo aa ra. o lmpório da Constituição e ,"al~ tícn. fundame:1tal doe; ~'Jvê,'no~ fe- ,.~ P~'t' f~"1-:'?' .(1 •• e.,"-D·: ~Jor OI) Sel_ 

(,X3~e d'eJ Go~~êl'no - R~v~ll1cionát'io vaguarda das instituições democr:Hi~ deraie; n~3 Ú:~írr..o~ te'llpO" f" 0:11' 'Oito T"~I): 1e .. 1Ç~'.";II':.'C'" l1, :.r:11'm"" ~~ .. 
duas sngestões: a primeira, no sen. cas; t o objetivo pl'mclp::lJ d:l !"fvolur;a'J df'- P f' ,r,e,U3 firt Junta (,0 E.!1~·,:lO LIvre 

'" 

• 
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du Ministério da Educacão • Cu!tu,..., 
13. conselMiro da Ordem áqs A4-

voga4os do Bras!! (Ou.na,bara) no 
"i1>,.,;o 1961-1962. 

14. :n,.tem,bro efetivo do Instituto 
àos At!:l?PuIUlos do Brasil. 

116Jto :rarnagh!. 
O SR. PltESIDENTE: 
'A m-erisagem que ac-aba de Ser lida

Vai t\ publicação e à consi.deraçoo da 
Comissão de Constituição e Justiça. 

S6bre a mez(t comunicação odo no
bre senador João Agtípi.no, Lide-r da 
iM:tnotia. nesta Oa<3a a qual vai ;ler 
li<Ia pelo sr. l' Secretário, 

]!;' lida a seguinte 

COMUNICAÇãO 

Senhor Presidente: 
Na sessão do Congresso Na-CiOllal 

de.st.iOO-d.a à eleiç§.o do Presidente e 
Vi<:e~Bresidtmte ,da República. reaU·, 
zada na da 11 da corrente mêS. hou
ve llor bem. a U .D·.N., através da:s 
-seUs líderes de bancada, na SeIla-do 
e na Câmara do..:; Deputados, de re
eomendar, no segundo escrutínio, .li. 
eleição do deput.ado José Maria AJk
mim pára Více-Pr-e-s·'denre. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) Abril de 1964 

na COlIlissão de ConstituiÇão e 
Justiça.: 
, l° - <Nq 4la~63) _ :ravol"ável~ 
I 29 _ (NQ 878-63) '_ ünllnt~rn
seu parecer anterior por ju~gi:1r 
que fi, matéria. jã foi deVi-d'J.meu
te examinada. não- sendo ne-Cê~~ 
;sário UQ'fO part'!cer); , 

Da,. CQm'â~são de ~nÇl'lS 
tlllJ' 419~63), favorável, sugerfna.o, 
POTéIn, nô\'o ex.ame da Cornis.510 
de Constituição e Justiça sôure 
lU art. 66. item I. e da. Comir,sáo 
de Relações Exteriores; 

Da Comt-ssão de Relações Ext~
nOTes (119 879 .. 63), cOrntrário, 

Há requ.er-imento de diligênçia ,que 
va.t ser lido pelo Sr. lQ ,secretárlO,_ 

E' . nó 00 seguinte 

Re uerimento n-~ 71 de 1964 

*"--_ti 

nham o de\"er de dir~mir Os conflitos 'Só a$im. Sr. presidente. coznbatel\ ... 
do trabalho. do as jniust~ças sOCiais., ftSsfgunndiO 

0- Sr. Eurico Rezende - Pettrlite estabil;dade, paz e tranquilidade. aos 
V.- EX alll ~parte? tra~Iha,dol'es e a t-odos aqu21€.S qu-e 

sáQ a.ssa:arlad05. é qu~ pooemos eX
. O SR. JEFFERSON DE AGULI\.R tlrpar (}u eliminar aíS pos.:;ibiliqao:e3 da. 

- Com prazer. fermentaçào ~c.cial ess-encial"à p-!'Q1i ... 
O Sr. Eurtco Rezenlte - Não que-, feraçaD comunista. Não() é através da. 

ro faltar ao devcl' de trazer o meu vidéncía., n~m pela con~p~~l5ão 4'6 
t.estemunho tle que V. EK~. tanto- nOr.., qualquer. natur,eta q!1e elun:l~r~moo 
quaatos do. advocacia. ànno no 00ll1.1 o ca.m-UnLSmo d.o Brasil; é preorso qu,e 
po da :politiea e do :Pttruunehto" sem- nós, cristãos, - ten?amo,s lima mer..s-a,
pre foi Um defensor mtrnnsig'mte das: gan em favor ~ d~E:es hortlel\s deses .. 
Doas <:ausas do cut:nttiaõo cap'!xab.ít, I perançad'cs,. que espEram o noE'$º êS .. 
!a.zencto~o sem demugog'a, !has ~om- 'fól'ça, o~n'()~s() t:ra~alI:0,e a n~_sa'ma... 
base, exçlustvamente. 'num- :.rabalhis- n~festn.ç~-o ~e P3lt!'lOt1S~'3 permanen,~. 
mo. .sincero e sadio. E dOu, 19,;.-alme:n- 'i ~.es terao, então, ~,CO,nlm.?ça e rcspel" 
te, o meu depoimenw no s.en~o cle to PO! seus r~pre.5'entan ... €.s i! pód~ãc 
qUe .v, ElC!!o sempre combateu t) Co .. ter vIda tranqUila e uuradouramentE 
mun1Smo, o FasciSnld e o Naij,sttl.Q,· I?a~ifica com. a.s suas famili~s,., t'l:em. c 
sendO, por isso meGlUC>, urna elas I odl'O <:tl:le .d~rnne (. ~m a d.si1tLSã.< 
grandes reserva.;> da vid::'!. pú~liCa. ('a~ I Q1fC anIqwla a poss,bllldade do Cnt;en. 
pixaba. ' ,duntnto fraternal. . '"_ 

O SR~ J~ON DE AGUIAR r l?Od-teri~rlIl~nte, na v.ida pÚ:\>'.iea 
NÓS têrmo5 ido art. 274, letra "d" _ Agradeça ,0 generoso aparte üe ,_ .se~re ,,~ve a mes.ma atlt·ude lmtico. 

do Regimento Interno, requeirD o V. l!:x~ o quaJ. tenho a bom' lle in-l n~utUs.ta, ~eus. ~lllln~ntes colegas ou· 
à,diamentõ da discu~ão do ProJeto.: >,' a viram, aqUI, VarIas dISCurSOS qu-e prD' 
de- Decreto Legislativo nl? 35, de 1950, coporw. ao meu di.Wurso, . feri, inclusive no Govêrno Jâni{l Qua. 
(M" 79()-'50 na Cas-9.. de origem), para , Se-nhor Preudente, lembro·me bem' dr'OS, q,ua.hd{) eve ensejo de l"equ~e: 
c. sêguinte d,lig!mcia: audiênCia '10 'de que, na lIlin~ ínfânciti. quane.o. a convc'cação .do então .Minis:t,ro da, 
Mjni.stérío das Relações Exter~ore..... \1rent1nO, eu visitava 01; morro.:; ae RelaçÕes·Ex • .en9-re.&,.p<>r 1111m I!lte1'pe 

S:lta das Sessões, em 13 de ab'l'il de, Vrtórta e via a m1seri.a ,que imperava l\1uo, com rigor, . pOrque eu nM- pre 
19-64, ~ Jefferson de Aguta~. naqU(~la Capita.l, nO;) ba;nos-.da geI!~ tendia ver a1luête e);-r'res.idente tl'a.Il.S 

Abstive-me de votar nesse ce.~di.- te !1-Umilde, em -que hom-e!l..<; e mu.. f(}tmar~Sê ,num Kerensky naclt;noJ,.· 
dato. por entender que, ten?o D O SR, _PREsIDEN'l'E: lhel'es clamavam por jUSil ça c. anSja- Antes quando da c-andidatUr,,\ d, 
1?,S.D .. numa e noutra caS'a, homens Estão pre.3811tes apenas 3~ Z,enn'o- vam por amparo que 1.M~ ftsseguras- Ma-rechál Teixeira Lott. tive N1Sejl 
do. m.ais alta categoria .c,;ôbre .Os quais res Senadores, .. ~sjm o requerimento sem, Govérno oU tns:titlIlçOOs re?\."e·, -de' ctiUcar moeu :?a.rtiuo _ Q Partid, 
jam,ais pesou acusação desllrhnorosa, que acaba' de ser 11<10 não pode ser ~nt~tlvas de grs..nct;s g!o'll?O;- ':-Co-!, Soc-i'al DemocTãtiOO, que se de:xa.r 
não de.'\'ia ser o. Sr. José MarI9. AIk- submetIdo à V'ot'lção, por nao ba.v~r nOmlcos, naq~ele Es'"l-ldo, f--'OStenor .. , et:zf&lver pel8S maqulnaçó.es C'OS eter 
mim e.scoIb;do 011 eleita, com o D0S'3U- "'quorum" 110 ?le~Iárl(). A rna~r1(\ mente, um epiUljlo qUe se passou t'1ll nDs trapecelros, farsal'lte.s e 'VlgarislJa 
~,poio.· fi.ca sobrestada, de'le-n-do consta.r a~ 'Itl1l1ha. cas>3., q,ua_n.do ,fartura haVIa I·d,a. pct'Jtica, a~otan.à.o nllanç,a ~ni 

Para mim C) _Vi.lle~Pre.sidente eleito. Ordem do Dia da tnóxima sêssao, -em meu lar, me levoU a patroo nar .ciosa: -cem Qs; oamu111&tas. que iria mar 
nlio simno1iza O,s anseios e objetivm .. -d • " lt.. ~ ,interêSse.s dos t,rttb.-alha(\or~s: um car 'uegall vafellte-' o ·ca.n<Udato e doer 
da ReVolução, e ~erá um irutruIn:eJ.·'ltú Há ora ores lIl"cr Oi~. home-m~ cllomndo, petlla Utq, p1'ato t l'otat o Marechal Heruique Te~xel:r 
Dara a sua. tfUstraçãO. Neste cru..:. a Tem a pala-v;~ o Sr. Senador Jer-

I 
~e c~mld.a. . _ t ~! Lott. na ele!_.ção pretér:ts, '.' ' 

11. D.N.. apOtando-o: nã() s-e c()loc~ ferson d.e Aguiar, _ :&s~e ep,iS6di O e, esta fé :tzeram~me' ," peJJo1S, recente~lente, tive opertu 
à altura dess,a revo-lnção. S~, porém, O SR. JEFFERSON DE AGtJIAR: defender D.:; direItos d~ tr,1.lJd.lhat1o~ I ni\i-ade <d,!,_ após V~ri-Os discurs{}S, C:.r2 
Q Sr. Alklnirn pode mmOolizar are.. r-es t levar a todos OS ,empl'egad(H'es- ticando os cotnUnlstas, de-nu..Tlc1ttnd( 
volução, est·a, nã.o cQ.rr~?Onde aoS ,an ... Senhor l?resldent-e, ~l'S,. SenadOTC:"l'j U1J2a. mensagem d2 vaz e de segurnn- " .. os v-ioIcnciroente, -requerer Comi&sã 
t40s e QSl>irllçõ~ do povo ·bra.sile~ro, desde os. baru:::?S .~waàellHlOS/ n~_, F~- Ça pa.ra. &quêies que P-Odel'l~U. OOrt-·j.d~ InqUérit'O .c;.ntra a. initit-raçã.o· 'C( 

Por' estas l'a'i'ioe.,>, venho. COlnumc·'n culctade de DIreIto, -de UnlVerSld~ne ~agrar"se. à justiça .%(;lal e----a so~i .. munista e ~ co.rr,upçã'o existente r. 
a. V. Ex~> que. nesta data, dei!rw 'a /-00 Brasil,. t..enhoA~sldo ~~tl-comutru::t~ da.riedsde lltunana. Ne~.a açãD Peda--j Dep.ar,tamento de C.Ol'rei'.Js e T-elégrl: 
liderança da mlnll-ria. nesta Cata. e an~ifaf$C:lStas, ~~o adn:lltmdo ~s ex~ gõgica.. e cri.sti\" consegui tr~ns!or!l1t'.r fos, as quais estãO, hoje, pten~men1 

SaIa das S&sões, em 13 de ab!'ll de trOOU5mos da ~-q~ro~ e da dlr-e,lt.."t, muitos erupregadôres que 1130 petc-e~ ra~fic:adas e oomJ>f'{}\'adas, ate me,< 
1964. - João Agrip'lno.' porque ,~tnp!'e el?lehd: çtue ,0 reglm~ blam qUe a gl'andez,a de SUa ~lpl'êsa mo, p.e'.a maneira por qtte o ex .. Dtri 

d~ln?,cratJ.co, praticado. ~Dm l.senç-ão e I estava ajw>tac.."a ao ·próprio 'falOl' do I ror daquel,c Orgão pediu a.silo,· tr3w ? Slt, PRESmEN~: I d:r~~lctade. pede.rã. .decuhr tôd.a a te.. tra~lhador IC11e o~ servia. ~ E muít.os pondo OS muros da Embai-xada, à. no 
A COID';lIl.icaçã-o 'dJ ncb~'e e,~r.a~(;y lllla~l.va .~: relclnd~cG.~es e de tOd(.)3 Ol"1ê:; Sie. tl'anSfOnnaI~ em .am go'$ te, c"O'l'n'v ~. fõra um ladrão.; v:tlg~'T!, 

João AgrIplUO v.ai à pub1i.caçã-o para Os lntere,~<re~ naci~nal.';, pal'a que o daqueles qu:e as setvlam,~ atendendo 1 Den~CleI. eu: .plena vlgen-~aa 
os devido) ef~ito:). . [XtV(. b,l'ilSllelto tellt~q a~eguro.dGS O~ élO,:; seUs reclamOs e· outorga!.1tl0 as. prestiglQ do C-Overno pa.s.saào, to-d<~ 

. _.., . .!;eUs dJreitas e ~ l'&C~mh~do.s os seus S'J,as solicitaçbes, . ~ il1.fUtraçã.o cç-munl.sta, e ml)str~i 111 
Esta te:r-w.J,~'J.aC1Q o per!ü.(jQ desuna.:- ln.terê3..'>es., no amJ;llki 'dos seus ela.. F • " ' • • l.s-e pi:efen-dia roubar o Govêrno ah'i 

do ao Llq)ement~. ' motes. - O ~rarlO_ b:rasllelrO, ni? <l~JQ véS -do dOmínlü de setores -oos-encia 
pa&a~s~ à Na Faculdade de Dir-cito _ lcm - demil.g~gla., nao pretende yer a (Jon~ da Go-vêrn!.J, párEl. que se' pu-d€fse~ i I 

'&RDEl\l TIO liIA bro---rr.e bêm -: eu integraVa agre.. sagraçao de suas SOlicitaÇQ~ nos co"'l tão, tr.ansf?~'Il-l' êste p~l.s numa. r 
F , miaç8.o'que lutava 'contrd. aQU'ê18'3 qlle nll-Cl0S populares, mas ~~.s~)a, sobre- públlea sovlebca. E nuus do q~? ls;r~. 

COl\t:PAR-~CEM l\olAlS OS SENRO--:- part'clJ.Xlvam ~os grem;(,.<:: marxi"tas~. ttulb, st-:gut"ança ',e tr$l.t:-gu11!àade pam,t procurei () Sr, Joã-o OQulart que, J)t' 

RES SEN.ttnOR~S! lentnhta3. ~os.terinJ,'ll1~;"lte, no au. ge r:.u. e possa ter f:eus fJlhos edUCildU\.'ii soam.' l€.ute, '. s-emp-re. foi + meu anll.·ç 
. <! tia lnfluéncia da Ação !nt~gPli3ta }.HH'-a um futuro. llleU10-r, ./ ~al'a' com'en.tar e Gr1tk.ar, em janCl José GUl~na, • 

Vi.va[-do Lüna,. Brasileira. recusei vã,tos C()..T}V.ft~ I Nes-'fe trabaUlo pêImanellre, :nos -o ano pas.sado,. os el'T(lS que OCm 
1\-fourll P.a.lh'í-l. para ~l'tiCPa: ,d7({:!-ele. gru~ ({<-te-, .sindicatos do :E:..$irito Santo, Yl-eve-i () tia, c~nvooa:n.{lo ?: Eua at~nQã~ Il-~ 
iS',ebastião Al'cher. .pret€IKiIa r~,;üJi.\\:.'u.QIi, as, ativ1C~ .. d,~3 ClYcrario a cuidar <ia tran'3formnção,? ~Malo~, de Tr"ola qu-e mc.Ulr~ . 

,Antônio Ju-cit. pv:Ut1ca.s no :SrElSll
h
, pelas Vla5'~"1~ S,úO- o.e suas estrutura~ e_ -{le s.aa mentu.l,"eu : GhOvelhO, ~,:~~tl~trs.nd-o qu 

Dínarte M!l.n<!:. ~.d.fts na, Alema?- ,a e na I-t. u\ ... por liQ'adi':. ~.t,rt.lvés~~ do' trabalho pel'ma~ oo~~ -as . e. 1, :~ros. quer o. e 
João A~t:pmo. / HItler -e M'\lf..t30I:nl. ~a:J;d?",lhc::,. Y?r..~ ~t.abmdade, .s;egurança, es.s"a _ pOS-SQ volvmm, lri.a.m l~va 10 a d~ r-OOM 
Eurico Rez'en-de. tudo, cunho n'1{)IOnallsta e brilSl!~l!'O, informar ao Sén.a:do _ que se corpo- porque. tod.Q~_ ser~amos ~!!:.}gados -
Gilberto M9.1'1nht). que nào me conV'enCf!ram. ca:paze;; ele. rific-o-u em d-O_s monumentos {io' e:Sfôr"l voragem., . PQ~to ele fôSS" na nos 
Bezerra Nek) - {lt'l). ser adotadas •. ~r<[Ue, na t~~~aç:ão, ço ingente de duas tla~es-a dO',l; €s-.. frente. .' . 

ex~lU1am .a ,l!beHlack! _ e_ a· dlg~lrja~1: u\'a-dores e' e. dos arru.madOl'€';:;:: eh' Mais ·-tar-ã.e, -em junh-o, depois DJscu?.sã-o; --eu.. turno' ün\t!o, c!o· 
PrD1eto de I::h!~teto Let'matlv!J 
n'l 35, 'de 1it5';) tnl? 790. de 1950· 
nl'! C:lS'a de Orl'>,;em) q1!e aptola 
o. Acor<{(;, ~óbl'.e privilégios e Imu~ 
l'l.ldades da O1-e;anização doIS ~'!';:
ta-do.s AmetieanúS, fimn-do pelr. 
Brasil a 22 de s~tembI'O doe. Hl4.~, 
tendQ' , 

I - Sõbr{! (}'P 10h tdi 
Da Coml3.%o -de Cons-ti;'t1ç<'lO e 

Justiça. (np 52-5:11. - fav'm"á:v-el;' 
Dli, Cou1f:.>:iâ·) de Re;açóes Ex

terio-rcs lllf' 58"53), lJeI-a rcjei çaui 
Da Çcm-is.sáo de Pjn'.3:IlÇI:ls' ~nú

m<e1'o 5;:-53}, p-da rejeiç§.o. 
11 - Sóbre a .emenda. dt'! Ple~ 

nàriQ (.sub-Etitutivo integral) • 

• .. 

da ~t.<;.onah{'.e.de human~s', ,1!!U:~~_ i.j.U~, -(:om ,a. doaçã.o de.. dlds ter!E,!noo,' plebisc:to, e d~ ccmeqü-~nte r~v.(}g 
oem,~., , . -. ,que Cuíl5egu do lnt-t"!vento-r Janes '~do Ato Adleronal, te.egrafel ti. 
. ~OSl,;CnOTú1€n.te,. ;em tôda à 'mmha aos Santos - Neves ~iverim' êles' a E'X(I' tc&:.alta.!'l:do 'que dtvZl'ia OOnsd-tl 
a~ttlt~df' P1'OflSS}~J)~l. !lo .. _Est~o fiO'I' opO-1"tun:crac.e d~,' cóih e;fórço eloci~-J.~ i um grande Ministérl,p de união 11 
,~,pin~~ ~ntD,<> l!:~e: ~. ont.a a~ mju~ veI, cc-nst.r~v.lr dois' al'ranM.~éUS,. ond-e c~c<n.al, de homens dW. rn~lhor eate~ 
tlÇ'a,S ,-"c:' 5" p""twclUando 0.'\ l-?terê.y.- tSiã.o localizadas .as s'u;.s .o;..w:t>g' e 1);]_' na cultural, mor<ll e mtelectual, p~ 
&CJ- • d~ ~lndlCat:a: d~ ~op-era.r~:,.., + Oe trA.", €ntiú9:des, _ àSJ-eg:urando, taillbém,l que_ p-uuE;;se governa.r com segurar 
tr&OOlh?.C!?'l'61. qu.-e for <Ull r.. tê~ :3!,.tll ás enti-!!~de5 sin-dicaj.S. renda- me~lt e )evai () Brasil aOS ~us :Hw-s des 
meus rm1 1gos, em tôdas a..s C.ontl~""e~~ para garantir a~hlstência a ssu.s 'aSSQ...! nos, de grande potêntla, Aiuda recl: 

. c;as' pO-1' qu~ tenho .P'3:~~gdo na..1:> a~l: -çi-P.d'OS.' ' .~ temente" em feYe~iro, vol~ a S. E 
v~-da,d:e5 tKlIItico-r''lrtldanas e profls- A " _ •• '. verl:-e:rando a a.tua~áo a<1ota-da p 
stou?.:,;s.. D~fendo-os, perma.,nen-ktme'!:'... _ ür.m est.e er:~Ol"ça ·asseg~r~.r~u!) Jll:S"'. GOl'êtno e ct::mun5:trando os per!; 
te, no Fõro do FAplrito- S~hto e no LIÇ-", e 'Gl';r~'S~ltlUdo a. -~ses ttubalh-l'-I em- que inco:"ria., porque, dada a 
SUp1'J1mo T-rib-uns,l Federa.}, .no Tribu.. dOl"c-:>. braSllelros uma· .melltsâge1ll . Üe filtração comunista -no seu Govêr 
nal RegbnaJ, do TrahalhQ, d,a lI!< R.e- .p-aó , c que pude mminll~a:r o. Part~clo \ cs divere~ grupos scc1ais não se j 
giM. e no '1'ríb1mal Superior do Tra.. Com:; Cl.sta no Estado do E'~pinto dia-m oonter pa-citi~am;:nte aTh.e ti. t 
»alhO, e, in-c1usi"e, em tn<J.vim~nt0.3 SRllÍC', dt! tal medo, qu~ Os como- chevi.D.j~1) cre~-cent-e do pais. ' 
yeivindi-cath!'ios e de .1ustiÇ's, qUe ru~ nj.':;t·J,S m;m.,>eguil'am eltger um· repre~ I, Entr-et,anto. não oo·stant.e esta- p 
ram, de-pois, amp3.-ru-óos à ununiffi1:- senta_fite na Assembléia ou nas Câ- manente atua.ção nQssa- contra a t 
á.ao!1e :p,e-1a. \"ot,ação darqueles que ti.. ll)ar.as MuP.lCiprtis.·: '.cheviz.\i.ção e, ess:::m:ial e fundaml 



ta:mente, c.cntra. 03 Etros que O G:::-I ~()l:d!1!:edade à.s nll;à~das justa,Sl di"". 
'Vêrno vinha p.iA.11cand::l'. c:erta qUE nos, e~s:l'l{:ia~ e funrl"menta1s '='ã, 
não ero. s<t m::u, pC~'que de OUtrv5 tran:f"l'm.:lçõo .da m:;'nt·?lidada naciQ
emigo,s- d~ S. Ex', lll~tu~!v.e ~C':> .',!.t:'U5, MI, porquf: e~.s:l r:;;'(lluçâO não é apc
eOlppa11lla.tQs d:. Partldl) aqUI no 82-[ nas para ccmeat.:-r o cCmuniBm:J, c 
naüc. S. E.t:} nliO no)", 'CU't'lU, P:::l<l-c.,-! qUe- já se c:nsegU\u, GCUanÓD-o, e êle~ 
:nec:ndo l:~oe:._ti:t àq,!el:~ "um1;::!..!· llá:) r-,ssurgirã() jam.::1s. ConStltuÍEH;<.',. 
antigos qUê, as.::eJUr.lva.. llUQ p,)dJ'~' () COUlUl1i'.:mo I!J r:·.~Lil· pu;,' uma rui .. 
;riam ~er aLSp::n.!:!u.c.-;, Am~:o,,, ed;:~! na.::-ia ativista. d~ homens audazes ( 
que o .~:::va~ahl. "" úenl'U1rj.D toL:1 € I cu.::rd(;s, qu~ tnu~'"o ~rita.zrn· e b$ .. 
que hÜJ,J' D,.D re.a:g..:.m, p-crqt:,: 11 ..... 0 1':>J'~1 rUlho protiuz.'am eemo se fÕl'a rnaio
gir a1l.1 , S€:llL.O S, l!.~~ c:banu.:-n&a,) p2"la..:. r:a utrl!l:;ad::ra '.t dorr:jnJ.r o paí':i e () 
que. r,c lL:.·;plGt..:.x~m d~s \l"an~;~ll'; d ... P<H·.) b~·n~jJ~ir()3. 
iS'êU Gcl...::'nu. A 11niJ.o qUE- ::~ faz n~ce~ár;a:- re-

:n: C';l"1.O qUê S, Ex:' fCj o cui.p::,u-<J j :::ll~,U~ em .be~E'Íícjo mBsttmável para 
e 1;2 ué .... ,rU .. u \ ... ~U1hJ.l'i!.1mente· c c~r .. .a n:.';.!.O cllmllH:."'..'!d'J"::e e<p~Cj.amH.ntê 
to Q."J.~ 1,,,a~I(,,,u s..>.l, QU .. Ua-o p'"llel'.am ~s ta r;:B!' te.:;, tJ'cj),::ceiros e vIJarLsta.s 
seI" .ocmo~c..;au.:;.'i peHt ,-p.!ll':a.O JjUO!lCb., ca plMtlca, que n;,.;D qU'i:re.m ~abs31u
E quando, em 13 Ue m..;l.fço, .se ,ave'..l"l ,am,n~~ () b,m~ü~ar d~ J?açao ,e .a 
tUtl.U no ma.or erro qu<: pOCier~a t.:. COl1qu~,t~ de pc.'lçoes ltld:sp~avelS 
p.rat~ct'.Cl:) c, p.Jscerwnn.nte, O;S raL~fí"l aQ. Bra::.Ll, que St;! tl~am!orma.ra. em 
CQU, e exaspuQU, m"ui .. .:lhào o üe.:l- b-:cve, em granue p.têncta na H1.s~ 

enfn:nt3.1' a situaç.1o, que se apre~:.n"l austerida,dê, ~u selemos suplanbLOS 
ta~a Q !:icil P~l'~ o po-vo ?-lemão, COll- por <:l1lt.ta COrtenta de COlllpuló·ú"J j tl).te 
qUlStan{.o pCSIÇOP,s va.ntaJ{:s~ em t?- tnarchpâ p.u.'a nUMas me~as 'p,eju~·i~ 
doo cs e3wdos da federaça.o alema. c1ais; inc-apaZes. ele atena~ a<JJ 'J~
~~ ,,?e, ul_:~nÇ!ln~{~ ~ apo~ ~~ sch ... sejos tio povo brasileiro. que exlci.! t11t 
L.ch-:,'.' o~ ~ .. 1hQ g .. n.1,a~ .. ~~tmo~~te : nós u cumpri.tr~entc, Ciêste <lever 11);· .... -
mrxe.lqu_ho, e, pt:.'"t._fl ... ~ml;.11l...... t'h tim€t\'ei-Iu'u.r pela libe"dade ti J:" o 
V-cn .F~p;n, põde cCnsEgUlr a C.ban- '<:iJ' '.;'" ~ ~ o ~;_ 
ceJaIla. da. Alemanha cem a ocnc.Jr- b~a_ erro, ó,.-I...ud-er é~mp:re. cem t.~, ..... 
dànci.a. dQ vc_ho e câns.~.dO Ó'Iarccho.H mdat<_~ e_ ltlwY~. [,t)l'.)ll? ,que con~d'".'l 
HinóEnb-ux""h, Em se ..... uida cem a "Lei u. tr".c1lQ::l.O m"l'_'l '"upelt.?.vel d~ J1.;'$

de Au~orf~çãJ", de 23 d~ 'março, taJn- s~ 1l1Stl)~'la, -:- d:-~:nvolvlmcnto e0'). 
bém co;thecida per "l-ei para. ao. el1mi- nQmlc.o! JU.~tlÇl tC;üll e Lb"erd~de d~
naç5.o d-O.:; p::ri~cJ cC;J.tra o pc,,'ü e o mocrátlca. 
R:ich", qu'! lhe IlSSc'Jl1tava o õ11'eltc, O nc:.so tnbcU10 (j a. respo~t.a (lua 
de elnbc.rc.r a; leis at,rfn'és àe à2Cl'e~ dt:ví:!r~mos dar a todos r.quêI2S que 
t.os, p()d;f'"prcmul~ar .as tei.o:. de .(si do;, pretendem a ditalma ou o :p~ücr uh-
ma.n:;o e de 7 de ab'rll, tc:hWÜJ 86 sOluta, O nCs~o trai.,afho tegltJrrl8m~n .. 
lib~rdades e cassa,p.do l!landatos, CDn~ ta elabol'ac...Q ~ lnteg-ralmenta dc:~('n u_ 
qUl~tou, a.-.<::&lm, a mal"ona r.o .é~e:cll,yv~J do vor aque:es Que tfm em si ~1..J."'l:ill 
e lh~ fol pcssivel tEr -CJll nw.o,s Wt.<o uma. tlama d~ patllot1smo é o que 0(;_ 
Q_pcd~r m~ Alema~a,. c ... m p,tD;?~~.s.l~ v.::remez responder aos 'que p~'c;;:::tn 
v~ e falaze~. Lutl1bn?u Hmd_1:l~7r:; pêrmJ;.n~ntnn'::ntl}, elh tOda. a Nr.~,lO, rel:..-.1.:tJ ~çta! da diJ'Clpllna e da hle- tof:..:t do mund;:>. . -

l'a.quta n~1 P·orças Al'IlU\Üa.:;. na SU~, e ~ec:1.to e.~o::.C~la~mt:nte que haja 
'blev~ç'ao tl03 sar~~lh05 e iuzlleirÜb e. c~mbdt.e nesta. fL",unda fase tevolu~ 
Uo:;o U.V01S, pe.a atU.i"Çao que tev~ <::oná,t1a contra os espe{)ul~dO"res. Os 
;pe:aul,,] C,s sargtntcs das "F"Ol'çaS At- p~c~ etário3- e pteva.ncadOles . .1t ne
mudaS, só poa.tria ccnqulstn.r aqu;l"'J C~)_,U\Q, ~kenc~~lmente, q':le 0$ ,A~
que t-odos previam, a ct.c..-:.t1tuiç&o du sen.s Lup:..n.:.. d:Lte ",pais ::-e")am eitnll~ 
OQ"êrno na.dm totolmente, E precJ.,'lO que abo-

. m!.l1em"J:i tcdoa aquêle.s que nO$ pos~ 
Si', Prc.sid-:nte - e aqui che;:;am.:'s toa e",ccutftc.s de qUAlquer pode!' não 

à fa1;e fevOiUtlonána, que tranqUil-a-1 sabem, ou não r.ouberam cumprir c()m 
mente ..')e oilelUU, pela pac1!1(:a. ma- o L~U deveI' mas ap:.:nas de .se c-uida[' 
niíestaçao aas Furças Armadas COJl- e enriqU€ce;, muuUe5.'ta.ndo, perartte a 
tra o Govéll1o, que foi àc..:.t.tLuiuo sem opiniãO pubUca, uma. :lemenda. Jição 
'& d-e!lngraçiio de wn só tIro e Eern d-e d~strUi.ç.ão de qualquer esperança 
a. OCOfl-t!'nCl.ll de netf!.1utna grne, pDl'~ llOs homen.:; públ1cos na<,:ionaLS, 
que tod"s. acua-dus e .sem coragem de E.!lta r~ão - e aqui falo. aos ve· 
~'.engü', i.nclw,ive os famDSos CO'l', lh03 g::..n€l'uis c a.os jovens· oilciai5 Qe 
PUA .t: DU tOs, que levaram ~, Ex~ ao tôtiC5 IW FÕ~·çt':.S AnnsO:~, para q~lr 
des81\olre rata.l, aQu:etara.m-~e, permfl- tooo.J te oovpem de:'!..t~ transfonnaça.o 
neCHum Q!, t.laoalhadores em ~erViço I de mentalidn.de, exaltentlo cs homen,., 
porque _ aqui d.eve ter reaJce eSpi;r públ:cCil que t;empre se dedicaram à 
~icl - 4 t.rabalhador bra.SIleiro não c~usa nacional, à segUl'aflça nadona! 
quer parCic1par des..;.as ffiu.nlfestaçõot's' e aOs objetives perm.anentes dêst2 
Qe anarquia ou ti oestlmulo qUe ','c I pcís, não permltmdo. COntudo, que QS 
pud.::sse dsr ao caos, que 03 bo.chB- homens que ~e locupletaram de bt'ru 
vlc;.tas prNendl.!lm conh~urado para a púbJccs, que f'3 en1'iquet€.r.am à Eom
tQmao3 do pOd<:!', tra do 1'e.:,;..OUTo No.cional. p~z.sr..m r"f-

O trabalhadcr quer pnz e tranqui- tornaI' à aUvidad' !>:JUtico-pertldária, 
!icül.àe. rep.t.v. p.c,'1 levado à.; lJú:~.-;ü.... elecrE::ndo .. se em cónlpeti,çê.o com o:.: 
'púlJ,km: e às g~'cre.s porque <1E!.SlJ.!)- homens e dl.gn3s d .. _.fl. Naçi'lQ. 
Va, ter. dos I:1omens púoli.cos brO,·,;- Os grandes pc.culatártcs ~ os prqUf
~.'..t= .... uml? men:;,:t·;:;:m d~ esperan';:l fi nas pecttl.crtá.rios, t::JdO:; eles unido::., 
4.::: par:. 1"01 Jer~dos a esta. fai"),' deVEm stt clim:ni!a~Z, em ação erra
EcJJoaricclnrlc pOtCiUe ela não s~ cuuo. dlcadora dü,s, Fôrça'! t\.I'mada~ e da.~ 
·!i~ur ... va rcuI, no.s prcpÓSltCS gin,el'na·~ rêl'~a.s pO'1Wcas tatue.s do plUS, para 

. ltlc>uhuS 00 épo.eJ., Nuo aCl'cúlto Qlte quo possamos ter, em lut'.lro próxJnl.), 
() Sr, JOão QoUiart ptetendE.,.>.<;~ \:C)i- a e,::p8t9nça do s:!lm03 ex,r..ltado:t tIa 
Ch:Vl...a:r Q Braé'lJ., S. Ex{l talvez pr,;_ Qpin..v,o tr(;.I"Júca, Cúln'J H:gitltnOS e au
cur~~~ tran.:;lofmar C3 comU..t1.iS~:I' tênU:cs rcpre .. ,.:nt.r-nt ... .::; d:l povo, e 
num instrumenta· de aç..!!.> pol1tíce.., não uprDYc1tad::.rt"'., vl11.gnrrs do E1á~ 
para seLI" prcpésitt.,s - ditator~a1s. ta.l.1 rio púàhcD. 
""Ve~ ",,-:- ~as jamais p~a COlllUl1!Za; v sr, l'rc;:i-cif>n.t(}. tenho a. -c,""p:r.a.~çl), 
13.r~ll e.ntrcta~to, b~:Yb C!. pr.m~ln: do qU'3, a~'1llm dl.l,· u. ttansfarm::!('i': 
Vltlttla clft. ... ?,,.. e.çao netand~, porq'~ -Q.J, llltnt~!i-ctt'de naclc.PGl posÔ.a c='J~
fóra um 1:8 ... 0 e não s·oubem r.:aglT ter p-ara que nh,o -\'e:nh~in(l.3 a in~ 
~ontra aqueles ftm gos QUe a cel'Car':\.m correr naqueles e,rrcs que praticaram 
e o dcmtnruam, tO<131me~te. favoI'e- os a emãe3 na. década <ie 192j a 1930, 
cendo os. comunLoo,tas e toda a ganu> I quando os' chahcel€2'es da RepÚbhm 
(i.e nezocl:st.as. de Weilnar _ BruenI11g, von Pap.en 

HOje, todos pregam o anticonlUuis- i e Schleicher - Dermittr~m a aplica~~ 
mo;. emissc'ra.s -de rádjo e tel.::,v'-SãQ, ção do au, 48 da Cons.tlt,-:\.ção alema 
entHlade.s e correntes de cplll.lão vão e abU$.aram de~~a. apUcaçao!. -desm'o~ 
Q rua. pr.egal' o anticomunismo, pGrque raliz,ando o parlamento e nao r~o:~ 
6e defla.grou aquLo que AlexandEl' e rendo às Câmaras para a ehtboraçao 
6taub üemonsuou: €er fundamental das leis. 
tator nas revoluções a identidade PSf- O que ocorreU, . então, na A1em~
colóóica dos homens, que se vêem nha? Foi a de.')tnução total~ ? sutCl· 
4lJJleaça<ios ante Um perigo comum <fio inevitavel das fôrças pO!ltlcaS de· 
alicerçal1do, p1Jrtant0, soliclfl.!'ied.<;dl ln'ccnítkas .. 
entre êles. coml'a aquilo de onde emA- HJtJe eproveitou~se dos erros dcs 
na. o ~r1go que os Q~eaça., na ação homen~ públiCos dá. velha Alemanha, 
preventiva que dai se I:rrOll1pe. ·9ual:?-- preocupadOS co:m Q "cQmércio de ga
do tod.<>s VUEl?1 qUe a bolcl1evnra:çao do" como dizía. o poVQ a1:emão, com 
er3l' uma, rea.llcl~de. e que, portaJ.lto, a!:l tNcas e pel'lllutas, eoro o kuth.an
llao se constltulam apenas .em meras del t>ara beue{iciarem-se tão~sàmente, 
e~pressõe.s .verbais as denUncias .for- dedp.rezando a. Nação, que enfrenta .. '.~ 
im1;llc.da;s, tIvemos a. M~cha. da F'a~ a maior crise )lor que tinha passado, 
amUa, t-?ffi Deus pela. Liberdade, que após termInada a guena, r...embro .. me 
;se. COl1:Stltt;.iu em espetácUlQ imp~r na vem de que Hitler, depois do putsch 
Hmtóna NaciOllal, quando brasu,ros da cervejaria desorientad!o e im.J)OS. 
.6e c0l?-graçaram para, o C(lmbate ne- ::.lbiHtaclo -de ~etornar à vida púbHca, 
cesSáJ,'l{) e indisptnsável à ditadura ejinunado da. ativida.de pOlít1cQ~pa<1'ti
.que se prccura,v6 1n.stala't' neste país, dâl'ia reto.rn<>"U. à Bav!era. e em Mu
c~n;t a -eIiminaçã.o da.s lib~rdades in- ni-c-h' começou a. !'ecullerar· C Part1do 
nivlCluaJs. Mas, niio basta assa· marcha Nacional dos: tra.baiha<\ores a1emães, 
em a. dem:omtl'a·çJio d~ fé; é precLsO,' pa·ra depois, unido a. uma, gama de 
sobretudo) que todOs; se unflID e dêem home.n.s da pi'Or, categoria. começar a 

\ 

C .... ID solenidade excepc.c.l1aJ na y~.hl! a d~tru~ção do Con'l'tcsS e a (!11-fl1- • 
Catedral de pot&dam, onde reunlU os ., ~'""" . ~ . .. 
ve:hos geuêrrus e Qs granctes paHUco;, nação das lIberdades .lndlV1duaLs. ~e
da Alemanha. eIh unifonnc.s rutill:lJt. co~ec1das pela ConstItUição. 
tea, hnPHssí-chando, pela palavta de NlLO p~derema~ ser eunucOS do Po
Goebbels, em propaganda técnicamm .. der ab.$I).1Uto, ~ no poderemo~ ser p'. 
te elaborada todo () muUdo e tõda a resolutcs e mmt,o men'Os tÚlIldos .)n~e 
Alemanha, Àlemft€s que renunctavo,m qualquer situaçÉ.o. Temos um ma!ldtt.,
ã. própria liberdade, para àSS-egurut to popular e deveremo,s. exercê~10 até 
uma nova cJ.nQuiSta da Grande Ale~ () últuna segundo qUe nos assegure ... 
manha., viram depo~ com aquéles que fôrça de n{);&50 prestigio. e da no&sa. 
se omitiram na ocasiã.o, como o pró~ dígnWade. atendendo à.s aspir-a:;jcs 
prio PartiáC SoCial DemOCl'átlCO, que gera,ú; da génfi! brasíleÚ"&, 
tinll.am sido. ludibria.dos ~ se tornararn . 
€~cra.vo.;;. voluntá.ri!Cs e ccmciEDtes, por E, repito, ~om tra,balho com cllg 1[. 
temp-o indefinido e 1mprev1.:;ívtl. otto dade e au.'ltorlda.de exalt~rncs é 
Wel1a lí-der dos -socta:de.moeratas no en.altt>ceremos o poder cjvil neste 
'Reith!:.taz, quando quis reagir contra Padll~ q.ue não poderá ~alI jamais no 
o ditador que se apr&1~ntava t for~ Jugo ditl.wr1al ela cUrelta ou da e& ... 
mulou a. sua. contestação à injcint·iva qum-d.a, Nós que pertencemos à el.'$
d~ Hitler, teve re.;}:msta do ditador, ~ médís., de1eremos fortalecer o lJO
que .se firmava no pede.s.tol do pooel' der poutlzo c';ntral permitindo qu~ (",S 
.absolutD: partidOS poHtieoJ de centro 1ra.çartt t!r;1.<l 

"Cheg~t~s tarde, m~s .sempre que o povo teCeb~ tjma me~'mgcm _ da 
c.:l1ega.:.tes! Mv..5 não preCl3D do no.:..sa, ativa .e ~!mancute açg,o em la.
~O3..~ voto", p!<rquc 2,7;ora, está. de- vo.r das USP!.tP.ÇOC!.l populo:rcs. AtIS :l:n_ 
tatnina(l9; a vo-;':a mv~tet.. seJOS de )u:.t-ça, de ordem e de t':',lO"l, .. 

lho eto povo brrullclto t1everfõo ri'."',G·m~ 
E, aEsim~ C!eIirmtcmcntt opkmdidü der os cCJn~~tesdstas, llrjcd1at:1."!)J 'n e. 

pela.. trepas 8.8 .• S.A .• po.r tcdoo 1 
os deputü-aos nazistas no Rd<:h:.,ag, As ideranç." s- do E)cuJ.do c a~ C[LlIUa
que se reuni{!m no Teatro (ia. Opera e nl rSe.,s,Ut da.'! du:ts Ca:;a,s drJ "{Dl 
1:=.1"(111. em Btrlí.rn. êlc mt1J'.('ou o pri- atm:r come, !.:l nad3. e;:ÍstLse .1.-;..S;e 
mCIT-o t>t:'~O para a ditnclu.ra. ah.s-oluta. Po,i.:;, d'!' tat{), ou de sHu~,:;ão c:{.;~p-. 

C~.m::; cOll.:;egulU t":jt po(l"r, te não cionaí. mHnl~!"Hlo"H~ na ei::.l:IJ~·)r;.;o 
atrav(s das formidável..:. ccutrlbni:'Q;:"';' da, k!;;. rcr·l"m~df.1."S pclú :p,::rro cunO 
dCS c~m.crciante..$, banqueir"s (f in1usH ex.!-'':' :::&0 d ç nc:,a di,:,n1ti ..... de {' Cl.a 
tri:üs atem'::"e.s, cemo T,)':~":"Cl1, E:.rupp, nc '.\ ::t\L1:~d(l=,de, ;:: "":<:>:'·0 t;l~C: "J .. 
Faoer, b'chcalder e QU!. {!.l/ tód~3 ~ OlW1Ú3 ("JJU!J-ir mnt () nz.....,o ur\'Cr. 
grund~S O!,Jr..nizu.çôes Qltm:s contn- n.c-'~3, hú.'~ d~i:~U n? :t-'.<,,,,,.,o b,J. ,1::11"''1. 
buíram com quantl:-.:.; \'Q..tc ü:; P11ra CS 1.:; ri l!1,:';1) C:U~ 1ormu!'} 1:~"t3 1lI.'.fl1 ,'q.la 
eDire'} do Particta !'Jar:lt1rt.r\ S'J~i.{!.U.;tz/ h~ .t.t.rj('o 1:~;-3nt:' mfé'; CO)t''!':<; rio S~.: 
.Alemão do Tto.?...:llnd':l·, que, :a.':-~(tn tudo Ft:o :r~'! tr2"!l"m·~t:r,do toO !'·.T~h .. '.s 
pc.;"l~11\Jrm:,nte, {>rH<,~~"''ra 'ód9~ ~, u.~ ~('n~r.lÍ4 e ~"'; If/ ... j~ )~y "!"li o;k~,)~', das 
bcr<l.ad% c tnanLl . ..1h'l a Att~[lHha de! 1.{t{l;9S A 'tfL(l~ " a: ,m c{..~rJ ;.:0- <;')1 .. 

BJ.SInl:l.TCk s~il Q t.í! .... ~J (1:1 b'>ta IU\Zlst·!. {jacto:,. <.ic .E~'.,Ei1, r;,t..l IiJ 'oil" ~;;:r;,jD, 
tendo ma!s tar<ie, CUIDO vImes, e ~~- d:-<;. ... de (lU~. m' }'~'.:::!", f'·m:!riur (te 
bemos perfdtamfnte, ocasionado Inl· Gut'rra. pôo.e epr;)nd::,l' cs 2Jçt:.'l de d
lhÕ2:S ~e mortes e1'r?- todo o M\ln~o, vls!l1o e de p.P.trio~1sm() tl~ -;e m:lrC'1.-

DupbcentementA;!,. O povo aY )n~~ ti fam semp .. (~ pela seg"!lr.an,;,s' naC'\JTJ11 e 
09 Partido.s alenlaes, democra.ló::JS_ pe~os bCJ~~:vos pzrm::tnC"n;~:; 0.1 1;3-
ap:eciavam a <litadura~ asc'~?dente, ção B.?pi1ciTa,. Ali se g,e .... .tIT"l e tu~i;9 
sem qualquer preccUllaçao, Nr,o .111\;;5 {'Ipl'cnnE>tno~ qUe .as ill.:.~t",lç~';.'J d""'Cf"t 
ia na alma qualquer CUidado relar.1l9- tel' !lc.fent, da:; e os que ..Jeh r:"t'!.:::('J14 
mente àquele Partido que assumia. o tam. a p~quena gama Cl.l' bl';~~Uc" L'3 

pGder politico na Alemanha~ Que não têm c'::lterio e d~1UI,':,<:{c pu .. 

Mais tarde, quando Se v:rJat eS:l1:;'~ 
gados pela d.itadura .bitlerista, é q'le 
puderáln verificar que, devíam, .antc-s 
ter lutado pela$"'""A.beJ·dades e sido i'..!E 
os para. com C) pOYO alemão. 

Mas os partidos paUtiCD.9, transfo-:.'
maljos em grupCd oportunistas de 
pre:3sáO, não ouviram Oi; clamores 
dOE desem:pl'egado9 e cegos esta .. ahl 
também, ~·5 aflições e os apelo.s do 
povo, que pedia lib~rdade, tranqüilida
de, ordem trabalho e [;laz. 

Roje também, SI', Presidente, 110 
Brasil, enfrentamos .situação deciSIVa 
para. o nosso futuro, Ou nÓS da Pa,rHl.
Ineuto brasileiro assumimos, a lide"<:1.a~ 
ça. do poder pol1t1co no Brasil, .filO 

cem S~: eJulinuâo3 pela Rc'\'olu • ...;.). 
pc.rQU~ tCt:()S dp.se~atn pu:-:;;:a d~', ;!'.',
Citu .. çó:<;, e que os p~c"tlal~"i.o.s I! o' .' .. 
V<1l'b.ld,wes -náo pG'~~ll1 ffiJb e;.;\" '.f.:-

no B:'asll. 
A l'eVOillçio t:erla de inc.eci :,C~ clt' ; f_ 

lnje'l0s e de 1neso!uto.s, CllhO f'.' ';1':;0 
cancl"elizas:;e a. sua ação S1~ .'~J)".a. 
com a elin"tinação de totlOs é<.~;.'r, 110" 
mens que não souberam dignj~:'t;).. ... ,s 
cargos em atitudes~ em ::,\,:;6::'·$ eln !.!!.
vor do povo e da Nação bI"l..it!( sa • 
(Mit.Ha bem. Palmas,) J 

.Q.JiR. "RESIDENTE: 1 
Tem n palavra o. nobre Scnn.cjor .4. ~f .. 

lia Fontana. 
o SR. AT!J ... IO FONTANA. 

nosso trabalho, pelo nOOso esf6rço, <Sem revisão do orador) _ Senhor 
com a nos.o:a. dignidade e com a no,,;sl, Presidente, Sl'S. Senado::es, a. Nl'Içào 
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~{h~neira ,está r_espirando os ares !lO- 1 r~lment~ devel'à ser lmpOl:.tado, nus enquanto o Gové1'110 e-stâ gara.l1tind I - " . . \los da onentaçao do atual Govêmo. nao com ~ubvencões tão elevadas o t;rl -O a Cr$ 5000 H ... _ o ç~E'S e Dos.<:alhOS entlar numa f~~e o.e 
cujos efeitp~ já se faze;n sentir, at~· .... J O m.e.-:mo se dA com o petróleo, 'que, mido

g 
está an-do 00 q~ 0, {), "(}~-:lu: p",z, de trabalho e d~ 'Prc.s~e-;:'ldJ,:~~. 

'Vés do credIto de contnmça ofel'ec:rlo \ s.abemos perfeitamente tem influên~ ciarne~te a ~~ 160 00 ~agJ1P;~~dao PtEr~ () t que lI~U" óes~a\'n dIzer, f.,r. 
pe1~ povo... . cia. na _ econo~la nacional. 1\18.5 a uijo, QU seja, três' vêz~s o r' I eSl Cl1 e. ',u~to m! palmas I 

Amda .JlOJe, tIvemOS noticIa je que i produça,o nac:onaI não se beí!.etic:a t'iO'o peço do O SIt. PRESIDENTE:. 
a n~a ID(.eda se está fortalece'H::u'ltanto dêle. e sem o glande número de Ç>' • • ~ I - ' 
Antes do movimento reY01UClol1ál'1O. automóv~is que: cIrculam dlàn.anlf>r:~ O Sr. Anto1Ua Juca - Nao l\;í. fis-" Tem a. p-alavra o nobl\: ~~"t..l.t'ot " 
o dólar chegou a ultrapassar OS .... te. nos grand-es centrns urbanos E caIlzaçáD, I Moura palha.. (p"ousaJ, 
Cr$ 1 BOO,OO; hoje. está. sendo cot9.do \ todo o povo br3sllelro tenl de COon· O SR. ATtLIO FOhr>J'ANA ~ ll' S. Exl\ niío estã p!'es.ellte~ 
a Cr$ 1.200,00 ve!lf1cando-se ass!U1. fi trlbu1r paro. py .. gar êi'ise petroleo, J ma.' essa f &:a11zação ~ em geral ná~ Não há m!'l.l's Ql'ado!€s :n:>C!lli)o;',' 
Jue.teza das prov}dênci.as m.Clal.S to~ g~~(nma consumjda pelos RutOtllÓve:s, ter:: dado r~~ltadô, O que há. n lPaU,~a) , 
lnados pelo GOVerno. , ptlUc"p-ilhhente aQuêles de pas;:;e-to, . :1 d <d . ~~t. o "-

Desejo, ne.st~ oportunide.de, fel1<;l" Quase semp!'e obsctvamos granr.~s e ~ B~a:. ~ e~ e o ~UlC10. de.::. ~ s-e~"::tlo, é Nada. maiS hl~Nend(} ,que tratar, 1 uU 
ta! o Sr. PrCS-Idente Ro.nieri MazzJ1l1 peso.dos QutonlO\1elS dí:!Sfllal'ldo pp''''o:.lo t.u.s.te, cUJa funte e de am,?oo ln~ levant.a.r n. l:>essao, desIgnando pa"'!L a. 
pe a. revogação do decreto da SUPRA a.venidas. conduz~nào ap(;l}as ~!.~~ tc-1uaclonaJ. ca~ando .rnaleflCWS ao l-prOX';fOR fi, segumte' \ ' 
qUe permitia de modo genérico ~ pe&oa. !':osso Pais não eStó. ehl ç .. ,m._l p.osso Pai~, 1}ole em d.a, ?~a, ~l;!lU ORDE" DO I 
d&:lPlOPl'1.3.çães de grand~s átea.<; de dlÇÓ~~ de tal despel'ctlc:o, pndu.~trlal1.zaça{) anual d:- doloS m,ll~oes I .1 D A 
~erra no 13rasH pOr interêsse wcial. ,~..,. . ' " '\~ quml1~~a$. ~ 1. tonekd~. d~ ,tr.go· l SESSAO DE 14 DE ABRIL DF. lst:4 
A medida do atual Presidente signi.. O _ P1Cfe.ssO.~ Ovt~Vl~" G<h,',vetil, tit" t8trlOS tegtSTlac.:Q,>, ,,u? M:n!Stér.10 ~\::\ I (Terça-teü";l' 
flc3., sem dúvida, o início de nova fr&.se DulllOes, na sue. ~l!~'t'e~~ta., c~morJ.s. 1 Af;;Ticultu,ra, dez m~~oe~ ue tQneladas ' • 
na administra.çã,Q do Brasil, principal- t~~, com palav!~ i.llSO~LSrna~e:'S~ não I de capac:.dade n.ecâ-~.ca dos mOl!lhos ' 1 

. :nente para. Os nossos agricUltores que 57 ~te boa p-(J'l~ca ~ unp':)lt{lç~O, do do pais. ~uer isso dizer Q'1C, ~.m lace I_ Discussão. em turno úniCQ, dQ Pt·O" 
est:não. a esta hora. tomando conhe .. p, .. t.ro~~o_ e ~o tr.,go ~va:n~~,te suo:,en- de~ enO;ffie ma,rgem de lucr.~ que Jeto de Decreto Leg~lM,i,,() n';' 35~ dI} 
'cimento' da med:ç:.a. Tel'á<J êles. as.s~n\, ~.?naa~;:, pe.,~ ~<:fri;:;. pUb-.lCOS. ~?',~ne i sempre, se Jl~rm!tl\l e se penn:~~ no 19-50 tu? 190. de 195ü, na Casa de 
ma.!or estilnulo e entusiasmo pam de. lSOO nao btr.e-f:C:~ o ~povo bra,SI;C ..... 'O·1 Bra,:; l,! 05 mo-.n~OIi de ne.'3Z0S patncios. Origem), que apr-O-vll ü Acõruo (:úDr0 
senvolv€'.r as suas atividades rura!S, \ Em tel?POS pa.::-:.ado.-;,. Sr. :. r.<:e~~~;~l.- que .-;a() ~ mâIS recentemente, CO~! :?rivilég1os e Imunidades do. o:gan.i
porque o decreto da SUP~A trouxera r:. ~ vdeld~o~~~ qu.e ~x~t-"'~d~l' truidos, ti!m a.penas um 5uprunenro 1Z,:;tÇão' dos Estados AmçT'icano3 rir .. 
dose ainda maior de intranqüHida-de r-o a, ~ q:-,e:'tl a na. ordem d'e 2;)% de sua capac:dade, mudo pelo Brasil a. <>2 de.. .set~mb"o 
p:1l'a OS nossos tabalhil.dores do cnJn- o c::>mbU5tlvel es~rangeU'o em. no~c;s ou seja. • .têm uma capacidade ociosa de 1949 tendo ", . . 
'P.J e tudo fa.ria. crer que as conse~ na"lOIS, emba~Ctlçoes estrange!ras, ~~~ I de 75%, tsto traz como result.'l.,(jo o • 
qüênc!a.s não serjam. de m&nre:;9. al- ~am dt~a.!legal' nos" portíl,'\. n~~""i- encare.cimente da. pro-duç-ãe>,. Embora Pareceres 
gtuna, vantajosa pata. a Nl,ição Bl'll.."ft- 1~1t05. aquêl~ lnhproctuto. ~) t?0~~~;' ~~; I cs mOinhos do trus.te, os mom!1os- f'S" I - Sôàre o ProjcJo' 
J.elra. liq'u.ldos: E t S.ffi maIS ln~e!e.: .. e c, ttang.eiros instalados no Brasil, te- - . 

se supnrem do. prod1.}t<l pa:1\ Q con·\nham. máquinas obs-oletas. ad!tu1rtuaa Da. Comissão de ConstHui.ç~ 
Também, 00 semr econõrI11co~rtnQn .. sumo dQ próprlo no.V1O ;aqUl no ,!ra.- há cinqüeQ.ta ou o'tenta ano.s., elas e Justiça. (n9 52 .. 53), fa,</o-

cr.:!ro, () observamOs o trabalho' do stl do que no seu p!).lS de or.",_ m. \ !h~ dã,Q direito - muito embora fora. rá'\'ct; 
atual Minlstro da. Fazenda, P.rofes:sor Aqui chegaóo.s, de.sc.;arregavam O ~=o .. ele u~'O _ de receber ,cota d.e tl'lgo Oa' Comissão 
otâvio Bulhões, hOll\em de altO' ~~ba .. dut-o. e depoIS aquI IO~V.a~ Os ..... us corre~pondente a essas mâq~llnas. de- Relaçõl~, 
rito m-orul, intelectUal e técnico, uma tanques de consumo VUl-W ~\.W, em_ ,Assim DOis e'lCist.e elll notsO Pai}> s 'Exteriores (n

9 53~53), pela. 
H1.midade nos a.Esuntos da .o;ua, Pasta.. n()SSQ Pais-, o compravam ?l.a:.<; bara-- ,1r"fluéncla do' truste que tem atraido rejeição; 
Lemos a entrevista, 9. 'Prim~tr3., creio- ,to o combustívet de- que vmham car~ 11 mn. maio-r númer~ de ea.p1ts.list:a3 Da. Comissão de' FiMUç:9.-& 
eu, que S. Ex!} concedeu à lIup-rensa, regadOS. . t pa"a a Nação ~ p"'Mipa.lmente para. ' (n9 54~53), pela l'ei.{içã'O. 
()~de abo!da. OSI vã.rios se~ores da ..f!d~ O m~ntO t\lContece relativ""n:e..~ ~ 'ao \>~ ~I)nsunildor 'pntri;;io 1l1ém de ter re. 
mmist:Taça,o, (l parte econarnica., lll"iU-:- \'Preço tlo pã.o que, a,pesal' de .. e. :on~ nexOs .nelrath'os sÓbre Os ttitlcultl)res l! - Sóbre "a: emenda de Pleudrio 
c!palh1ente. Verificamos, tntre ()utrM siderado .1i1to. na EUl'OP~ c 210,5 ESta .. d~ no,ssa terra_ ,(sttbstitut1vo integral). ': 
eo:SIls. que o Sr. MinistrO' entende dos Ull_doo a.!.l1da. é rnalS et-evado. ~ ,co issã 
q

ue .a ím"""'rtB"ã-o de trIgo e notr6~eo. 5r. preI$idente,. essas distO!<;oe-s Assim, pois. t-emos confLança.. Se- Da. m o de Constituiçlí~ "V v"O 11 . e Justiça: 
como esta sendo, subvencIonada, é uma a.gra:vam a. economi.a bras eua. por nhor presidente, em que a novl\- si· 
forma. altamente inflacio.n:ãl'ia e '})Ou ... issO, sentimi) .. no.<; felizes ao ob.servar .tua.ção 1m1)Ia.ntada. nO Brasil tenha a l' (NV 418-63>' favori.vel~ 
co beneficio tra~ ao Pais. E nós po ... a nova orientação q.1J.e está. ftndn passiblUdade d~ corrig:r ,es!'itlS distor- 211' (Nll e78~63) <mantém .seu 
deriamos aizer que. de certo modo, t dada- 'P'elOG hon1en3 que estão. n-o ao- ~ões. Que possam.-os, então. sem Sit- t 1 

,'_ prejudi<xt a economl9. nacional. Es;P-e.- vêrno, coibindo tais cil.stor.ç6-es. erificío maior de pa.rte da- POPulação paI'té"cejr j""t
eI

) or 1Pdat" julgar ~?n~ 
cJaJmente o setor dô- trigo, hnporl.e.do O Sr. AntôniQ Jucá _ Vai eneare· b!a~5ileira, tazt!r jUoStiç-a aos tl.OSStlS ma r a-' á o dev amente exa: 
ao ü61al' mu ... to baixo de seiscentos e cer mais j..gricult.ores. não importando <' trigo da. não sendo necessário nOvo pa..~ 
poucos cruzeIros,' não favorece dite- O aR . ATíLIO 'F'Ol\"TANA - Não a. baixo preço pa.ra ter entregue aos tecer)"; - ~ 
tamente o povo bt9.SilelrO, mas apenas encarecerá. muito. Aln,(Ja que se au· mo.inhOS. como está sendo, e possamos Da. COnUssão de Pínanças (númCl"O 
uma classe de \ntermediárioa. men~ do preço do trigO em grã.o, se desenvolver mais a nrodução _ de 'fei... 419 ... 03). fa'~:orável. sugerindO po1'élll'. 

Portanto, é um produto CDm~etjtlv.o, êle-' fôt importado em ccmdiç6eg de jão, arroz. milho, batata. e de outros nõvo exame da. Cornis.soo de conati .. , 
cujas lucros pertenc-E}m pnndpal~ $bastecer O mercado na-cional, redu· su-cedãnOO8 que poderen'l.OS consumir tuição e Justiça. sôbre o a.rt. 68, ite:QJ. 
mente, ;tOs interm~dlárias. E. ~inü~ E'c! zida. &. margem de lu-cr-o pal'a ~ in- em milito maIor escala, a exemVIo do l. e da. comissão de Relaçóe.a Exte... 
toma um com:l)e-tldor com.os simJl~- tennediâiriOO

J 
o }>xeço do pão nao $O .. ((le se verifica. em outros paises. rlores; -I 

res brasUe'iros. o arroZ. o mllho. o- fel w frerá grandes altern~e.s. l!! quanto ao petróleo. sr. ,Pte.s!den~ 
lãO, a batata, produtos ~se., que Ie- !POSSUO 110 meU eSCritório, um quo.- te, também louvamos " orjen~ão do Da ComJ,ssáo de Relações Extetl.,o 
11?.mente, temo;s cO'm ~CeIt,a, abundun- <ira demonstrath'o onde se verifica. atual Ml1'l.iStro da, P'azend8.. ~pera.- r~s (n

9 
879-63), eontt.á.-r1O-. 

~!.a., As colheltas dess-es cereais ~ que noutros palses entre o preço do mOS 'lue o Presidente que vamos e'.n· ~!:atá encerrada. 8,' sessão. """'-, 
apro!'dmam .e ,prometem ser b9.stan 1 trlio em groo e o do ptto vendido ao possar de,pOls ,de amanhl. também o .. , 
fartas. 1 ASSIm laP'oderr"'l';doCO~;:;;: COllS"lmidor hi um !>CrÓ'clmo de 10. apoie para· que, ""m SUlt capacidade (L(!1!(lI!ta·se " ... silo t\8 ti. 
~ deo ~~,,~o~'a.'o hl;o. ~\u, ao e. nO w~ln)o 1!!Q%. No 13r..,ij, e ~<,\qri~ li co .. Uª", .~ 4l.&tor. !>om • ~'!'ln."H".~ 

/ 

./ 

( 
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~Ol\llSSõES l'í-;I{.I1ÃNENTES 

MESA 

Presidente - Moura Andrade IPSDJ 

y'ice-Prc:;idente - Nogueira da Gama 'P't'E) 

19 Sécretálio - Dmarte Mariz I uum 
2'1 Secre~úrio - Gilberto Marmho ! f'~D) 
39 Secl'ettkfo - Adalbel'to Seno. \P'l'Bt 
4\1 Secretário _ Cattete Pinheiro lPTN) 
19 Suplente ~ JoaquÍlb. Praente (UDX) 
2~ Suplente - Cuido Mondim (PSDJ 
3\1 Suplente -~ Vasconcellos Tórl es I P1'B~ 

REPRESENTAÇÃO 'PARTIDÁRIA 

PARTIDO SOCIAL DEMOCR.~nC<"" {PSDI - :l.2 l'eDre~e"ntante$ 

1 .• 1 Ol'>~ üU.o.llcirà -= Ac. tl 
2. lJoblio da Süveira - Pará 
3. ~ugen.o Ba...t·,0,5. '- Marantlão 
4. seba..:mão Archer - MarauJl!:l.Q 
5. Vitorino Freire - Maranbão 
6. Slgefledo Pacheco - P!1HU 
7. lv.1tneZ(:s Pimentel _ Cea. á 
8. Wilson Gonça,.ves - Ceará 
9. WaUredo Gurgel _ R.G. Nor:e 

10. Ruy CarneirQ _ PttrSlba 

12. An.on.o Ba,ll'lhU - thulla \ 
113. Jtfte.I:OH U" .r\.gu,ar - J!: Sum 
iH .... hlb~rtQ M!l.t.nIl() -:- Quan"'·tJ .... t. 
15. M,ou,a AUllraoe -- São .tlauJo 
16. AW~o b'onta:nn - S!luta ca...ad.nu.! 
1'j, q.Uldo Mona:.. - R, O. Sul 
18. B~ned1to Vil.lladare5 - .M. O~l'll1.S 
19. Fil1nto Müller ~ Mato Gr J •• ,<JI 

i2iJ. José- Feuc.ano - G01M 

1- MawJ'Ja, 

rI - Minorta 

BLOCOS PARTIDÁRIOS 

PSD 
pTB 

UUN 
PL 

n Senadores 
17 Senadores 

19 

li.. Senaüor~s 
::! Senadol'.es 

17 

lU - Bloco parlam.entor l11Uepell.dc"I.!e 

PSP " Senador!'!; 

S<:'m 

P'fN 
P~B 
PI~ 

Ml'P., 
pei.' 

2 Sf!nadores 
1 Senudol' 

Seuadol'l 
SenadQ!' , Senador 

3 SenadÍ)rp~", 

lO ::f'n'là\;lf'C.1 

LIDERANÇAS 
11. Le!l.e Neto _ SergIpe • 

.11illul'la 

/21. Jw:celmo f:utli~chek _ GoJ~ , 
,22. Pedro Lu:ov!co - Goiú I [ - B1oros 

PART'iDO TRABALmSTA BRA·j::LEIRO :PTBI _ 11 .repl'esenUI<ll.c.. MaiOfla 
L.uzer - Barro.- CóJrv:llh o ,P"Ifjt 

1. Adnlberto Sena - Acre. W. Pes...oa de Queiroz - pernnmlnlCi'\ VI(.'e Líac,€,q-: 

S. Vivaldo Lima. - Amazonas 12. SJlnsl,e Pé lCJCS - AJagoas 2<) JOSe Fellc1a.no !PSD\ 
2. Osca.r Passoo - Acre 111. JOb~ E;Ul.C.'O, -. ,PernambUCo 1'1 Vlcwrmo 1<"'1:e.lre IPSO, 

LUJer - ,João l\~rip;no tV' ~:n 

V t(·e-I.:f1rll' ~: 
4. Edmundo (..evi - Ama20nas 13. Va~(,ollCrJO~ Tôltet; - R. de Ja-

I 
31,1 Jo,<;c GUloma,'"d iBSD) 

5.' Arthur Virgílio - Amazonas I nelro, , 0{\I Arthur Vitgll10 \ t'TBJ 
Dan!el Kneger \ DDN) 

!\rIem aê' Sá lPL) 6. Antônio Jucá - Cea á H. Nel&on Maculan - Paraná. 5Q .Be-Loerra Nf'l.() ,PTB) 
'i. Olx Hu,t Rosad() - R,O N'.Jcte 15. A.maury ,:;llva - paraná 69 VasconcellOS forres ,Pl'B~ 
S. Argemiro de Flgueiredo _ Pdl'alO~ ,·UI. Nogueira da Gama _ M. a~r ... l .. " 
9. Barros Carvalbo - Pernambuc'J l'L Bez.erra Net{J - Mato Gro~.o 

UNlAO DEMOCRA'rlCA NACIO;\!AL !ODN!._ 15 repre~en!antes 

1. Zacha.rias de AssumPção - P.d.fa 9. Pa.dd~ CaLazans - $, Paulo 
2. JoaqUim Parente _ Plau1 I W. OdO:ipho Fl.am:o - f'arona 
S. Jose Cândido _ E'iatU 11. lrineu Bo l..hausen - S ':;Ht~~l!)J I 
4. O:nnrte Mariz __ R.G. do Norte 112. Anlônio Carlos - S. Catal'ma 

Rui !;>::llnielra \ UtJN) 

3LÓCO PARLAMENTAR INDErt'~DENTE 
IAder: Uno de Mato!'! 
VICe Lldt'tf's: 

A.urello Vlanna ,PSB, 

(t'TNl 

11 - PARTIDOS 

SOClAl OELVIOCRA rtco 
lP S D ) , 

Lcael M f nl dI ~:~ 

6. João Agripino -- P~ralba 113' Danjel K1'leger ...... R Q • .10 S\L.;. 
I,l. Rui palmejra - Ala.gcas j4 MlIton campos ~- M.nas GeraiS I PAR'l'IUO 
~, Eurico R.ezende _ E Santo 15. t"opes da C(}.Sta _ Mato (;'l,..-<'". 

13-. Afonso ArInos - Quanabnr~ 

PÂRT1DO LIBERTADOR 1PLl - 2 repr~senl~ntes 
1. t\IO~'31o de Canalha _ Bahia 2. Mero de Sá -. R.O. o.v .:JUI 

.PARTIDO TRABALHlSTA NAeIONAL tPTN) 2 representa.ntN 

1. ca-ttete Pinheiro ,_ Pará 2. Llno de Matos - S. Pa.ulo 

PARTIDO SOCIAL PROGRESSISTA epSP} - 2 repre~en:llntelJ 

1. Roa!...l O!ubertl _ E. Santo 2. Miguel CO\.lt.o - R, de Janeu'O 

PARTIDa SOCIAl. BRASll,lURO lPSB) - 1 rep">entante 
1. Autérlo Vianna. _ Guanabara 

TRABALHISTA RlINOVADOR IMTR\ 1 repreren:a..lte 

1. Aarl1.o St.enbruch - ttio. de Jant>iro 

PARTIDO REPll'llLlCAl<O (1'11) _ 1 repr",enlan~ 

1. Jül!o !;.elte - Sergipe 

PARTIDO DEMOÇlRATA CR~$TAO (PDCI - 1 "presntant. 

1. Arnon de Mai.o - Alagoas 

SEM LEUENDA 

1. Josa:ohat Marinho - Bahia. 2. Heribaldo Vieira - Sergipe 

RESUMO 

Partido Soc1a.l Democráttco 
f'artldo Tra!>alhiSta N.cloll1l.l 

UniiW Democ-riltl.ca Nacioaal 
partido Libertador 

partlcro 'trabalhista Naclona! 
Partido SocIal Progressista 

'Pal\tido sociaUsta BrasUe'il'o 
J:>artld<> Republicano 

! Partido lJemocra ta. Cristã.o 
JI!Oflill,ento Tr",baihista Renov.<ior 

(PSD) 22 
(J:>TB) 11 
(UDNl 111 
(l?LJ 2 
ll?TN) a 
(l'$PI -' a 
(!>SB) 1 
(PRi 1 
(PDC) 1 
(M'I'R) 1 

64 
m 

Veter: Filinto Mf!n" .. 

WllS011 Gonçalves 
Slgetred(! pu<'neco 
WS:lfredo Gurgel 

PA~TlOO 'rRAEALfnôT t\ 
13RA:SlLELRO (PTB) 

Líder: Arthut VügJll0 

Vicc-Llàeres: 

Bewrr8 Nt>oo 
Oscar PaoSSos 
Antônio Jucá. 

\ 

V'~'t: r"a:,". ~JP.r;,,~, (;f'. C H~ ,h>1 
t'ARftDO -..:~){ - 1 Pt,.; ...... ~ . .:.,J.'d!\ 

1[' S Pl 
[,Jd.ef: Mt(JU/f.J. (.011(0 

ViCE. r,'(tel: R,,1111 (;~l'b'rli 

PARfiDO J'HABAl HI~'( '\ 
.'H,("lúN .\L (PTNJ 

LWf"/: Lino ie Matos 
Vr('e~1..1I1el· Catlele P.r:h"'!rO 

III -" paT'ü,~os de 1"1t 5Q 
J~errrcse}j til li te 

MOVtYíI!.Xl'O TRABALHIS1 A 
RENOVAty')R tMTR I 

Represer.tl1utc: AUJ'ão steiub"l:'h 
UNl.i\O DEMOCRATlCA 

,U O !li, 
NACION.'H !PARTIDO DEMQCRA1:A CRl:.:Jl·AQ 

\PDt:) 

!.íder: Damel Krleger 

Vice~LlCteTes:. 

EUricQ Rezende 
Ad.Olpho Franco 
Padre Calazans 
Lopes da Co~ta. 

Rept'ef-ieotantf': Arnor:. de Mello 

PART1DO RE.r UBLICA~O ·PiO 
R.epresel1'ante: Julio Le1~ 

PAR flDO soel ALiíS'! A 
BRA.HIL.EIRO IPSB, 

Rer'- e6i'nt.ante: AUH::Ho lJ Mn,)a 

ACRICUl TURA 
Pr~sldente _ Sena<$ol' Jo~é El'mL.'ic IPTB) 

. Vie:e Pre~idente -Sennnm Eugê::llo Barro;.! (PSDJ 

COM:'OSIÇAO 

.MawrlU 

TituJ~l'es Stlplentes 

:Eug@niO Barr~ 
José FeUciano 

PStl 

1. Al.tílio Fontana 
~. Bm.'ctictc Valladarl"S 
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TltuJa,res 

JC1õé' ~rtnírio 
Dtr. J.1Ult Rosado 

'T;wlares 

Lopes d8 ~o~t<l 
Antonio {:arlós .... 

Tlt:Jlares 

P:'B 

1. Melo ?rr:-g .. 
2. A:gerllilo de Figueiredo,) 

'Suplentc'" 

OUN 
1. Daniel Kriezer 
2, Joã.o AgriI3iim 

Suplentes 
B p,r. 

Raul Giube-l'ti ( í,?SP) Júlio Leite 

$eCj etá.r1o 
• R el1nióes 

Jo::e Ney DnnlB:s . 
quint.a.c;.fdras, i\.f:l 10.horas, 

CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA 

Pr;!~i-de e _ Mllton Caml'.o_s ~UUln 

VICe er~!dente -' Wl1s-ou GonçaJVc.s rPSD)-

'Tlt1.ll-ares 

.Jeffel'1'on de Agmar 
Ant01110 l:1alo-lllt> ' 
Wilson Gonç!lJves" 
,Ruy Ca:nelro 

Edmundo Levi 
Bezrrra Net-{) 
Arthur Vlrgtlio 

COC\1POS1ÇAO 

MaioTla 

PSfl 

~TB 

Suplent.es 

1. Menezes Pimentel 
.2. LeIte ~eto 
,3 José li'eUciano 

4, Filinto M"uller 

L. Argemtro. de Figuei;edo 
2. Melo Braga 
3, Oscar .l?a.s5-os 

M':1.0ria 

\JDN 

Aloysio de 'Carvalho (PU
Afam'O Arinos 

.1. niniel Krie,ger 
• 2, JQ.3..0 Ag-ipimo 
,3.· EUr-iCD :R.ezende ;b-:lUton Cam;tJs 

:o ·r. ,I, 

Aarão steinbruch (MTR) 

SeCtefária: ~aria Helena Bueno Brandão. 
Reunt5es _ q,uadas.-feiras. ,às- 16 horas 

\PISTRITO FEDERAL 

er'?!';ldente Aurério Vianna (PJP) 
Vlce ... Pr!u.&lente _. Pedro LudovlCO (PElE) 

Titulares 

Pedro Luóo', ico 
/fHmt(\ - Müll~l" 

Oscar Passos 
Ed...>nundo Levi 

CQMPOSlÇAO 

l'flíliorta" 

li'SD 

SUl'lent .... 

1. José Fellcian-o 
2, Wa~fredo Gurg~l 

Z?TB 
1. Melo Braga.. 
2. Antônio Jucá 

Minoria. 

B.l' .I. 

Aurélio Vianna (pb/:1i Lino de Mattos. (PTN); 

[Jecretária' Julieta Ribeiro dos santos 
Reul,i(jes _ quinta&.. feiras. õ?..s 16 horas 

ECONOMIA· 

. .PresidentB - Leite Neto WSD)" 
Vice .. PreSidel1te "-1!' José Ermírio CPTB): 

COMPOSrçAO 

. 111 aJorf4
1 

PSD 
. Titula.res 

I,cl\e Neto 
AttiJio FOntana. 
José Fellc\aJ1o 

. J. JefferSon de .A.~ 
2. Sizefredo PlI<lhec<! j 

3 .. Se1>a,tll\o Al'cheo: 

JQ·~é El'm1rio 
Melo E':aga 

.Adoipho Franco 
Lopes d'!L COSta 

,Iâtleu B')-~·nhR-.u!:'"Cn 

P'l'B 

1. B:nrra Neto 
2. OsCar Pa~3~S 

M;1'1,ona 

UlJN 

1. Jo'~é Cind'.do 
-"":1, Z-l::-rMias. Oe AEzumpção 

3. Mem de Si 4PL) 

B P-l. 

A-Hguel Couto .PSP) , Aurélio V~aHna IPSB) 

Secre'Arla, - Aracy O'!M'my 
R~un.Ôe5_-- Quintas-feIras. t)5 15,3<) 

EDUCAÇÃO ECUL TURA 

pres!dente - MEnezes .. pt-nmtel (P8D) 

Vice~Presidente - padre Calazans tnB) 

COM:POSrçAO 

Tltula,re~ 
Menezes Ptmente.l 
W::ufredo G",Jreel 

Pessoa de Queiroz 
'Antônio JUCá 

Padre CaJazllruJ 
Mero d.e Sá ,PL) 

Jualona 

.' PSD 

Suplentes 
1 Ben€dl~to Vallaoares 
::. Sigefredo Pacheco 

.PTB 
1. Edmundo Levi 
2. Vivald,a Lima 

Mfnoria 

ODM 
1. ·Afonso ArinôS 
2. MlIt-On Campos, 

B.P:l. 
Josaphat Mz.rinb" {Sem legenda)' Lino de Mattos '(P'l'N)" 

Secred.ria. - Vera Alvarengà Marra 
Reuniõ-es - Quart.a.s-feiras, às 16 _noras 

FINANÇAS 

Presidente - Argemiro de Fig"Ueiredo ) P'I'B) 
Vice-Pratdente - Daniel Krie~;er (UDN) 

"Titula.res ~r 
VictCrinO ~'P'reU'e 
Lobão da Silveira 
Sígefredo pacheco 
WiLson GOnçalve-s 
Leite Neta, 

Argtmiro de Figueír,edo 
Bezetta. Neto-
pessoa-de Queiroz 
Antonto Jucá-' 

naniel_Kriege:r 
lrine-u Bornhausen 
EuricO !IJ1z<nd~ 

Man de Sá 

COMPQSIÇAO 

Mato1't<.; 

l>SD 
Suplentes 

1. AtWl0 Fontana. 
2. J<lsé Guloinard 

- 3. Eu!iênio Barr~ 
- 4. Menezes' Plmentel 

~, Pe"dtn.t...u.dQ:~~ 

. PTB 

1. JOsé Ermirio 
. l. 'Edmundo IJevi 

S. M.lo Braga 
4. OSCM' p~os 

MinOria, 

yDN 
. L Mitlon CtUnpos 

2. "o!lo Agripino 
< .3. Adolpoo Fran~o 

PL 
Aklysi<> do Caxv.·lho 

!I.l;>'!. 

"-

Llno de Matta. tPTNf 1. Jllllo Lei.\e (PR) 
.Aurélio 1/Iann& (PSB). 2. Jooaphat Marinho (5. Iegend~). 

. ~retãr!o. __ Cid BrUggei 
, ~õeiI - Quarts..s-fej,-.., 

L_EOISLAÇÃO SOCIAl; . 
" - . 1're.IüUnte .... Vivaldo Lllná (PTBr . 
YJ~6.Pt .. lllent • .... WaUre® Gurgel !PSD): 

!OOMPOSlÇAO M_ 
, IfSD ,f 



Têrça-feira 14 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL .(Seção 11) Abril de 1964 833 

ViVaJOO Luna 
antOnIo Jucá 

Eurico R.eaende 
Antônio Carl"" 

P'l'B 
1. Edmundo LeVl 
2. peesõa de Queiroz 

Mi'n-orta 
UDN 

1. Lopes da Costa 
2. zacharl.., d. Assanção 

B.p.r .. 

aurel.lO VIanna (PSBY Aarão stelnbruch tMTR). 
Secretária - Vera Alvarenga Mafra 

Reuniões - Terças-feiras, à,S 15 horas 

POI.IGONO DAS S~CAS 

prcaidenw - Rui Carneil'o (PSD) 
Vice .. Pre8iciente - Aurélio Vianna (PSB)· 

Titulares 
Ruy Carnelro 
Sebast.ião Al'cher 

COMPOSrçAQ 

Matorta 

PSD 
Sup[ent.e,<; 

1. Sigefredo Pac,beco 
2, Leite Neto 

PTB _ 
Dl.x-Huit Rosado 
Argemiro de FIgueiredo 

1. AntõIl.!o Jucá 
2, José Ermirio 

João Agripino 
Jose Cândído . 

Aurélio Vianna 

Minorta 

UDN 
1. LOPes da Costa 
2. Antõnio Carlos 

B P.r. 
Julio Leite <PRl 

secretá.ria - Aracy Q'R.ellly 
Reuniões -. Quartas·.f.eiras, àS 16 nora<~ 

REDAÇÃO 

presidente - Dix·Hutt Rosado IPTB) 
Vice .. pre;iáente -- Anton10 CarloS (UDN) 

Titula, ... 

Walfredo Gurgel 
Seba.stião Arc.her 

D!Jt-Hult R<J5adO 

Antônio Carlos 

J@O LeIte (PR) 

COMPosrçAO 

Matorta 

:PSO 
Suplentes 

1. Lobão da SUveire. 
2, José Feliclano 

PTB 

Edmundo Lev1 

Minona 

UDN 
Eurico &ezendf 

B.P.I.· 

Josaphat Ma.rinho (Sem legenda) 
Secretâ.ria - Sarah Abrabã-o 

REI.AÇõES EXTERIORES 

Presidente - Benedito Vall!'1.d~re.:s (PSm 
Vice-Presid,ente - Pe$oa de Queiroz (PTB) 

Titula.res 

Benedicto Vllladares 
Fillnl;o MUlJ<r 
Menezes Pi uenliel 
José Oulomard .-

Pessoa de Queiroz , 
Vívaldo Lima 

Oscar Passos 

Antõnio Cart(lg 
José Cândido 
Rui Paimeira. 

COMPOSlçAO 

Maioria. 

PSD 

L 
2. 
2. 
4. 

PTB 

1. 

2. 
3. 

IH!norit 

lJDN 

1. 
3. 
3. 

Suplentes 

Ruy Carneiro 
Leite Neto 
Victorino Freire-
Wilson Gonçalves. 

Antônio Jucá 
Argemiro de Figueiredo 

MelO Braga 

Padre CalaZf\ns 
João Agripino 
Mem de Sá ,PL) 

13 p.r. 

Aa.rã.o Steincruch (MTR) Lino de Ma,ttos (PTNl 

Secretárío _ João Batista. Ca.~tejon Branco~ 

Reuniões - quintas- feiras. a.s 16 hOl'1l.S. 

SAúDE 

Preside-nte _ Slgefredo Pache:;o 
'Vice-Presidente - José Cândld'Q 

I 
I 

I 

COMPOsrçAO 

TItular", Suplentes 

llfaiorfa 

l'50 

Sigefredo Pacheco 1. Walfre(') Gurgel 
Pedro Ludovico 2, Eugênio Bcllrros 

PTB 

Djx~HUit Rasado Antônio J"'3 
MinorIa 

lJDN 

José Cândido Lopes dI> OMta 

BP1. 

Raul Gluberti· (PSP) Mtguel Coulo 'PSl') 
Scc1 etário _ Eduardo Rui Bar!)csa. 

Reumôes _ quin~ feirM, às 15 floras. 

Si!CURANÇA NACIONAL· 

I 
Presldent.e -. Zaehat'las 
Vlce ... Presidente _ _JO&é 

de AB.'>lllllpçâo (tJON) 
Guioruarà .PSD) 

COMPOS1ÇAO 

Tnwa.'" 

José Oufottlnrd 
VlcCorino "Freíre 

Silvestre Pé:'icles 
O~cai Passos 

Irineu BOrt,'hRUSE'n 
Za,<:baoria.s de A5SUmpya{ 

suplentes 
Maíor{tt 

P13D 

P'l'B 

()bN 

1. Ruy Ciii lli.:lfoJ 
2. Attílio ,fi'o-nlsna. 

1. José €1 rtl1rIO 
2. D'ix·Hlllt Rosaà.o 

L Ajolphe '1t'arto 
2. Euric{l ftezende 

B 1'1. 

Raul Giuberti (PSP) Aurélio Vlann~ -

secretdrfo _ Alexand1'e Pfaencte, 

Reuniôes quintaG teiras, M 17 hOl'as. 

SERViÇO PúBLICO CIVIl. 

PresIdente _ Aloysio de Carvalho IPL) 
Vice-presidente - LciLe l"lf!to (PSD) 

Titulares 

Leite Neto 
FUintQ Müller 

Dlx·~1:uit Rosaà>l 
SII~estre PerlCJes 

COM?OSIÇAO . 

M!Jiorj~ 

lD 

1. V"ict":Jrino Freire 
2, SigeCredo f"t;checo 

1, Melo Bra~a 
2. AO',ÓP..1Q Jllcá 

.Itr, '1'.'7.'a 

1· PadrE CaIazans 

lJUN 

AntônIo Cnrlos 

PL 

~ , , 
Aloy~lo de Carvalho 

A.arão Steinb:'uch MiR) 

Mem de Sã 
13 P,I. 

Migu:l CilULO lPSP~. 

secretário - José Ney Danta<; 

Reuruões - terças feiras, à.s 15 horas, 
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f:.lANSPORTES. COMUNICAÇDES E OBRAS PúBLICAS E) 'Para efetuar o I~vantamen· H) Para o estudo das Mansa.-

Titula.res 

Eugên:o. Barros 
\Vilson Gonçalves 

I3~zerra Nero 

:Miguel Cou~o' (P~P) 

COUPOSIÇãO 

PSD 

Suplentes 

1, J2l'ferson de Aguiar 
2. J:>.s.e Gu!oma.rà. 

Melo B:'agu 

~11 -lIoria 

UDN 

I:'ineu Bornhall~en 

B P.r. 

Raul Giuberti IPSP) , 

Secreldrlo -' Alexandre Pfaenr1er 

R~ullíóes quartas--f~Ü''i!.IS, ls 15 horas. 

COMISSõES ESl'EC1AlS 

to da PRODUÇÃO MINERAL gens do Poder Executivo ·re-
DO PAIS e estudar os meios ferentes, à REFORMA AD. 
e'pazes de possibilitar a\ MINISTRATIVA ' ~ 
sua industrialização ~ Crletla por .iniCiativa da Cáme:ra 

CrlaC1<t em vu·tude elo Reque.Mmen- dos Deputados aprovada pelO S,~Dada 
.to OI' 66:;-63, do 8r. Senadar 'L'osé \em L12 1963. • 
El'll1mo, aprovadO na sessão d.e 1)' de Membros 118, Partidos 
seLem/)rQ de 1963. • Senadores: 

.l?eslgnada em 19 de setembro ne Wuson GonçaJves _ PSD. 
t96.:1. Leite Neto - PSD. 

Pro!'fogaaa em virtude do "aeque- Slge.lredo Pacneco - PSD, 
L'l!nenw oy 1.159-63. do Sr. Seod.llor Argemito de Figueiredo - P'"!b-, 
M:.tun campos, aprovado na sess.ão Edmundo Levi - PTB 
de 10 de 'dezemorO di 1963, AdOlpn-o Franco -' UDN. 

Mem9ros 9) - PaJ'tldof!, 

Jose t< ellCianO _ PSD. 
ALtllw t"l>nlaüà - ~l:)D_ 
EU5eUl<.l l-3-alTVS - PSD. 
J".:>~ Brmlrio ,Relat.on -
Bt::.::ert"!l :':eH> _ PTB. 
M"IL Br<lgs - pTB 
LV!Je.<:,' dal c.:cJsta - UDN, 

;>Ta, 

lVLnun LarniJOS tp1"e,sldentel 

João Agl'iplllO - UDN, 
AureJio VIanna _ PSB 
Josaphat Marinho - ::3em legenda. 
Deputados: '. 
Gu.sla \10 c:apanclIl;a 

PSD 
Aderbal Jurema - PSD, 

Lt:terte V:t. ra - ·.UUN ISubstitnldc 
pelu eputacto ArnalClu NogfJeJ:aJ 

uu:\ I Heltol Dlas -, Ul)N, 

~) Para Revisão do PrOlato .qUe C) Para o estudo dos efe-itos 1 JUliO LeJ.te tV,cePr) - ?R,· Do\lt.ei de .'\ndraoe, - PTB. 

defíne e regula a PRO TE- da INFLA'YAÔ E. DA POUlI-' PL~~~Jel:~~~anar~u~~~~ues ~~..,.~~~~ I Armlldo Cel'aeira - P.6?. 
CÃO AO DIREITO DO AU- ;CA rRIBUl AR,)\.E CA~ JIAL I querque ,""1i0 Jwüez fá"O," - pue 
-rOR . SoBRE ,AS tMPRESAS PRI-, tí.eUUlOeS ;)"5 telr8t:: M 16 norl-l..s. I EWaJ,QO PlrO. - M_'l_·"'_. ____ _ 

"nada em virtude do Requerlm'",<l VAOAS I -; ---,"; -ES; E"'l'ECIAIS 
, 4HU"" do Sr. SenaOor """,o , '." ' , _ COLVlIS~o '" 
::<l."up~, aprovado zm ~O de la.:'le.rQI Cr~aQ~ ef!1 vutude lo Reque,lmen- F)" Para estudar a sttuaçao.dos l PARA O ESTUDO D& 

: lel:'a. aprova o na· sessa..o <1e i de· v, - o ;e 1962, , 'vo n a31-6~ dd" Sr Senadu) UU""," I TRANcPORTES' MARiTl- PROJETO'"' I)E EMEN. 
19~eSJgllada em 22 de nOvmoro de I 'gósw de 1963" ' MOS E fERROVIÃRIOS DAS A CONSTITUIÇÃO, 

. DesJgnada em 8 de agôsto de 1963 I Cn<l.oa em vlrtude do aequeranen~ 
Prurrogada até 15 de <1ezembro (!el P1" ti d R W no, 752 Ij~ do Sr Senador J'-*c 11) ProJ"eto de Emenda à Cons-19 '3 em vU'tucte tio Requerlmen' nU ·orrog'.h.a em- Vlfru e Q equen· • 

m~rú T9::lc·6~. aprovado em 12 ~ ae: ~ento nl) 1 161, de 196:1 do Sevnol Eruurtu <l.prul'adC na sessáo de 13 ile I "tituiQ.ão n q . 4/61 
zemoro de 19fi2 I ::;enador AttlllO Fontana ~pr\J\ll1.)tJ Dovembn .. de 1963 • I SÓuRE VENCIMEN. 

' 10 o d b '96" ' ,QUE O SPúli: v <!m e ezem ro de • v. L-)e,-.!<1naoa em 13 de navembro ele ros OO~ MA01S'l'RADOS) oompletada em 4 de 1anelfQ de 96a ., . 
19(j;J, C011:) l:\ ae.slgnaçaa aos ~enn,J!e.s! Membros (5) - PartIdos 1, &letta e.m 27 de Junho àe -ÜI61. 
SenaOur€s VasconcelO~ lul'l'~' el AttUlo Fonf,'f}Ua PreSidente Pl',:'!'roqeda atr 15 de dezembro de 
Edmundo Lev1. I f"SLJ. 1!:l.Ô4. em vl(tu(le d.o R..eQuerIIDt:ot,c Prorrogacta:, \ 

- I n" l Hi:! -t):1 ao Sr Senador JÚlll,. _ até lb de dezembro de 1962 pelO 
Prorrogad.a até 15 de dezembro de Jose Fel1Clano (Vice~Pr ) Lrelte :.iprUV,aoLl e,:;n lu de dezemil:'(; 14 " 

196<J em virt.ude ao tLequenmenw no· P$D. I"e 196"l. Requenttle_nto 6U9·61 ap', em ",O' 
mero l 19tHi3 00 Sr Senaam MeneA I -U. dezembrc ele 19p1. 
2el:i PHlJencel ap~ovadt.l em 1.5 le cc· \ Jo·~e 8rmírlo - Relator - P'i'B, ;\'I.i'ro'oros ·5) - PartIdos _ até 15 de dezembl'o de 1963 pelo 
~elllO(Q <te 1963. t Adu!pno f'Hlnco - U-UN. ' ltt\]l(] k~Jnt_ana _ PSU·. Requt;!":-unentv i79·ti:l. apl. em 12 de 

Memt)ros 17) - Partldos AurellO Jianna _ P!$D. S.gd:-'-Q<V Pacheco _ PSD. ) k€mt>rc de 1962 

G lb t M h o 'U ""t"'" ate )5 de dezernbrc de 1964 pelo 
1 er () arlU o - "S - . Se-crer,ána: OfiCial Le~l!'ilatl"'./(l JO,-,o "r'tI""" - Dl'B, I . 

,. il tI!' '1) r '"" v '""" °e"uenmetH.-o 1 133 ÔJ. apr, em 1", áe ~nenezes r-lmen e - t) • f'L-a, Julleta RJbelro d~ canto!!_ n. '" 
Eent)<l.ldú VIeIra - OUN. !l'lDt:U HúrUhau.sen _ VDN. jezembrv de 1!J63.· .. 
l\1ILtun Campos _I UDN. ~ 
Va$cunt~ejOS rorre6 _ !?TB. J'l{\{.- L-elte - PRo I <.~omplelad!:l em 29 A~de outubl'Q de 
Eamund{) L€Vl _ P'l'B D), Pa,"B estud.J das causas q~e ~t"ClNario: \uxiUar L.eg'slll,-"_vt \ l!JB:!. 15 ue maiO ce H:163 e 23 de am'il 
AiQy510 de Carvalho - P~. díficultarn_ -a PRODUÇAO I PL-lU, AlexanCre M de A .M.~Ho G..€ 1!J63 , 

AGRO PECUÃRIA e' suas re'l ","mucos "6' - PartidOS 

P ercussões 1 t'vas 'la ex - Jet1erMJfl de Ag:.l:laf - pti-D, '1) Para estudar a situação da .' ega , I - G) Para o estudo da situaçao wO'o da Stlvell. '2' ele .brll "-
CASA DA MOEDA >·-~tçao do CENTRO fÉCNICO DE 19B3' _ P3D, 

Criada em virtude do ReQuerllllim - Crlad~ em virt\;d~ do ReQu2l':nwn· AERONAUTICA E DA ESCO· R1JV Ua1"!1elrO - psc. 

to o'" bô:-ti3. do Sr. SeOa!lOl •. !.<=ttf'.r I~ o~. ~~9-6r'3v'~?' i3r "sse_n:~~! ;,~'J~: LA DE ENGENHARI-t\ DEI' 8enedicto vaHaCHlref:, _ pso. 
son de AgUla:, aprovadu em 1-3: 'te I u:~~HlIO Cl~ o a ....... na ~e sa~ U ." DE JO 
ngbsLL de 1963 DeSignada em 'lb' <lê I agoSto cte ~963. AERONAUTICA, S - \Vilson (J-unçaives \:l3 de a.b:Jl dt 
agaste ue 1963. Desi>:rl1ada em 22 de 3,o-Os.tc de 191)~ SÉ DO~l CAMPOS' ~. ! l$63\ - 1:'::3.0. 

Pror"ro~ada uté.14 dê março r.l-'1 196~i pro;n~ada 001 1 !Ln~. em vtrtu1fl Cr~a')B em vin~de dtJ t{equer,lmen- U<1meJ Krleger - UDN. 
190' (tias tem Virtude do Heque'~)mçn-l do ReJ,,,~nment{: j~ 1 }97 63 .:Ia ~E"~ tA.- n· ... 76&-63. no sr Senado) !?anl'e I Lope-' dd COSta \~9 de ;)utubro de 
to n'.lmero 1 160·_63. d~ Sr. ::ienaoO! nhor Sepador Sfgefredo paehecu Ca/:gan" ,,-provadO na sessão .:te 13 l!HiGI -:.. UD~.' . 
-}efter30n.de_A.~U1ar aprovado em lO'IBorovaao em 1$ de dezembro dl'l~li: o\F'embro de 1963. I " ~ id )' 
1e dezembrc de 1963.... 1963 d b à Milton Campos (VlCe~~d~S ente. . " I D"f'Sl~nildfl -em 13 e nO-vem 1'0. e ' 

Memoros (7) '- Pa.rtJdos I Membros (5) _ PartldoS 1961.'. . Henb_a~ào VIeira - UON 

Jefferson' de Aguil<-r {F:e51d.~;"H-'" _.\ José Fellciana _ ?SD. I P";'orrnl!<-Ida atp J5 de de-zeml:ltc dei RUl Pá.1lletra - l}DN. 
PSD, Slgêtredo Pa<':"It:c(} IV1cePr.J _ 19H4 em v'f~1lI1e d-o R, ,equenm, '''',0 "'ú- Silvestre Pénc.les 123 de a.bril d.e 

WtlS<ln Gonçalves _ PSO. D mero I l~R fj3 do Sr Senador AI'\'Ô--119631 
c'~ " nl{l .11Je,.. a prova,dU em lQ de jazem· Bezerr,a Neto 1~3 de a.bril de 19~)J 

Art.hul' V\rgilJo - PTS. -José EmJ.lrio IPI·e.;;identel pTB i Oro de W63 - _ PTB . 

Edmundo Levl - E"I'B. Lopes da COsta - UUN. i Membro." 15} - Partidos Afonso Ce15<l _ ?TE. 
Adolptlo Franco - UDN. ,'urél,·o Vlannn !Relat.on - P.SO. J!)S~ \<'eI1ClanO :..- PSD.. """'8 

:-l Nogueira da Gama - c-~ • 
Eunco Rezende lVlcePres1deo')el Sec,~etárto: ,.\'lxllmf Legt,'p9-.IVO II 

'JUN. r'L-IO !\lex9.Jldre .\1arql.;e<:: d'.! A.lbu· 
Josapnat ),.lal'tnho - StJe~e!1àa. . querque Met1o: 
Secretarl0' Oficial Le~!SH:lt.;VO, \ ReUniÕes: :Hs e 4'\s felras 1S ';;l.f 

PL..tl, J. B, Ca.stejon Branco. horas . 

RWl-' Ca;'netro .:.. f?SD. ' 

Ant--õn:o Juca - E'TB. 

Pft'in" C'll:lzans - UnN. 

J053PQat .\lar~llhQ -- S.lege:;óa. 

B!l,n~ Ca~valho _. P'tB. 

A.loysiO de Garvnlho .,presJ~enliO~ 
_. PI." 

Mcm de Sá - PL. 
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. E o d 'C - - até 15 de dezemoro de 1964, peJo I Milton Campos -, UUN., _ \ 
J) Projeto dê Emenda à Cons·~ L) Projeto d~ D.en a. a ons I Req. 1.143~63. aprovado em ;\.1 ele HeribalCio Vlelra \/lce-f'reslden .. (' _ 

t't 'c:::o nU 7 61 I tltUlcao n· 91 Ú1 dezembr.o de 1963. lJDN. ( 
I UI~ U • ) • ~ • , .' C-ompletada em 29 de outub:"o cr ,Menezes Piment'~l _ PSD. 

(OUE Oi!:;)-' f);:'; sn~~-:.zr AS 1\1.0\1'(;:- I 'QUf.; IUQIHHt J. O HE'(.It\IE 0""1 1962 23 de abril de 196a e 22 r!e lU- EuflCO Rezende '23 de ~brj Ide 
RIAS U" \'d.«.'''.l'b'l1.>; l' __ \.hu ! l .. h,,:,lJ.U.ú.l::-'h\'fH.J HA.:S h-l!..,u,.~). lho de 1963. 196~) _ Relato)' - ~u.1\ ~ 
TIVA HO !.:.. ... .-UHJ L\L1..t i:"'~)1~ Elelta E'm ;!tJ óe no\emuro üe L,.~L b P Ud Sl.1Ve6Lre PerlcJ!?s (23 d~, ~t).U C3: 
AS IH!, I'L~~J.'.;:{ A l-::...u:,ü~~c .... tr''''UI Mem roo - ar os HHi31 _ Preslde::He _ PJ1:L 
DO.::, cH(-.. l~t) U-l::., íHi~SAU tJl~ ~rorrog.4oa: j' Jefferwo de Aguiar _ PSD, NogU€lra. da G'lma _ PTa. 
PLO:n~")l.{ 'i lU!.t{!\l.-\:-'E~TE t _ '" 96'" _ Bar:,os' Carva.lhu _ PTH 
AP"~()' ,\.~\ ti t;~ td.B ... Li.'.l., tA::'I~:-'-I' - at:e ló ae ~~zembro. ~~, 1 :t,.- fl.:H; Wtlson ~onçajves (23 de abrll de Alos'sio d~ Carvalho _ ?lI. 
TO U 'HU.\.lu~r~X1 O h O t .. tA-. Requel ,mento ú{)<1-~i tipo '-" aa1.. e:o Í'4

11S
'b-3) - PSD Lmo de Matos _ PTN 

'l'AJ-lh:,\'ld I,J~ aE~..'\t,;ÓE~ UI-I d.., (if'pellt/.Jr~ (te .H)!.>l;. . RUy carneuc. - PSD. João A.gripino t2:J de aoril :le UHi3): 
I-'LO:UA'nt!.~ t..U.U í:'AISitS' hlj~ - li,t.e i.n Clt.' (.«; .... (;'.'<)uro oe 19133 yel? Lobão da Silvelfa - PSD. _ UDN 4 

T["AKGEí.i~O ;l. \ aequenmento 7KL-(:;2 /;IpI uvado em J~ GUldo Mundm t29 de, \Jutu?rc àt Damel KrtegC'r _ UDN. 
- Q<: dê4~mb.íO de ,~ti:'::. I 19ti:l1 _ PED I 

Ele.ta em .; ele OU!Ubl od-e 19tH. _ ac.e lá de ae.::emuro de Hlti4., l:'f'il. Ml1tQn campos _ UUN. 
Prollugu~a . , t-i.eQuer.lmc!lw 1141·tiJ t<.íJfV'ilã ... Q \,;'lli HellbwQo V-lelra - UDN. ! . E ' 
- ate 1.::: Ile oezenHnQ ele 19õ:.! pi!.{' lll! de dezembro de UHj;} _ Lopes da CoH,a ..:... UDN _ I Q) ProJç.to de menda à COl1s.' 

,dequerlmem.U .. j~.I_ \Sl, apl. em L4 ':11: I Membros d!)) - ParLldvs I João Agripino 123 de aorB ele 1963', tituição n
9 

3/62 
dezt'rnoro de H:ül; JetterwD ue A.gUlllf ':oiol C1e atmi _ UDN 

- ate 1;) ae o,:zemoro de :9~::I. ~e~cll de 1963) - PtilJ EUrlC-:l aezen.de t23 de a\:JI:"1l dE' I (A.VTORIZA O .TRIBUN,\L SUPE .. 
Req 1 'lJ:i:J-tlJ, apl Cal lIJ de Ql'·~eOl- Menezes Plmentel - P~D. 11Sh~1 _ UDN. RIOR El,EU'ORAL Ao FiXAI{ UA" 
tiro de WÔ::S .' j"'Hl:ilo MuHef - P.:3lJ Silve.stre Perlcles (23 de 1\ilnl C1e 'l'A PARA A RI<:ALlZA .... AO DO 

vomplet.ada em 29' de outullr<J ce, GUlQO MomlIn l:JlJ d.e out-Ub:'" de 1963) _, PTB. I I'LIi:8ISCI'f{) PUEVIS'l'O NI\ 
1062 e 24 ae 8,o:U ae H162. 1962) _ PSD. Nogue1ra na 'Gama _ PTS, EDENDA CONSTITUfl0NAL W' 

Membros 1113) - PartIdos Ruy Carnelro 123 de abril d.e !BtiS Barros CarvaJbo _ pTl::S, 4 _ ATO ADICIONALJ. 
Menez&. p,mentel - p::;U. 1- PSD, A1<:IysiQ de Carva1110 - flL. EleIt.a em tQ de jUll10 de' 1932 
Wilson GOUIt1lJveS t2J. <le aoril de-I Oaruel Krleger (Relator) - OIJN. Mlguet COUl-o _ psP. 

1963) _ pre~wenle - PSD. EUflCO Rezende t2a de aorLi c.e Cattete Plnhelro t23 de abril a~ Prorogaçã-o: 
Lobão da ::;uvé.',ra - PSD. 1963~ - V?I'l, . . 19631 - PTN. _ ate 15 ele dezembro de 1983 pelo 

t Ruy Caroem,) ,2;J de aorU de 191;J3) Af11t:on l'ampos - UDN. I Requerlmento '187.62 aprovado t'm 1:1 
Henbaldu Vleua - UUN. , 

- o~~fo' Mondm f.. de outUQrq de . RUi Pa.!memt -Ul.}}i. . O) Projeto de Emenda à Cons- de_d~Zteém~:cd~ede1:e~bro de 1964 oelo 
1964) !'tiL>, Amaury Silva - :.>.J de abril de I tituicão n9 1;62 

EU'ro ;,.'~ezentl.e 123 de aorU <1e (1963) - ,P'fB. ~.. Reqt..enmen1;Q 1 116, tlpro\!acto &T]) lU 
rI _ Barros Carõ';:l.lho _ PT6., (OBRIGA'rORIEDA!J,~ OU CONCU!t- je ,1~zemom de 1963 

19~~ i 1 :tl~~~~ _ UDN A:,genuro de f'lguclfeC1o -:- P1B1 SO PARA lNVESTlUVRA EM completaja em 23 de ao.:'U de 
Mj~en ca~p~>s \ V Ice:Pre.stcten' e)'! Bezerra Neto 12:3 de 80nl de lS63 CARGO iNICIAL DE (';AlUtEIRA. 1963. 

ODN - " - POTB,·' E PUOlutf.'AO DE NOMIi:AÇÓt.S I Membrof _ Partidos 
-He.'·1-'-oá1do ~helra - tJDN. A~O!'6':O. de Can'alho - PL. lNTER1.!'iASI. 

M to PN I Jefferson ae AguIar - PS. Lopes da Co-sta - UDN. LlllQ ae a 5 - , Ele1ta em 10 de mal o de 1962. Wilson U{Jnçalvt:s /23 de a'.l.ll da'. 
Silvestre Pel"lCles .••...•. ) - e-rB Prorrogada: 1963) _ f'SD, 
ViValdo '-'lIDa - 1?'113. . - até 15 ete dezemtt~o de 19"62. pele Ruy OaJ'neIro _ PSD 
Amaury 'SilVa 124 de abrU de !9f;3} l M) Projeto de Emenda à Cons.. ~q 785~6:r aprQ\,.U:ia em .1.2 de til" Lobào da Silveira _ ?SD. 

- flTB, tituição nl? 10;61 zembro de 1962. Meneze~, Plmentej _ pgD. 
Vaga. do Senador Pinto Ferrel.l'8 Lmte Neto 123 de abrU de .i9(i3J ~ 

(23 de abr!l de 1963) - aelator - ,APLlCAÇAO DAS 4.'0'1 AS DE IM- _ até 16 de dezembro de 1963 9"'< PSL> 
1»'1'13. .POSTOS, UES".fINAVAS AOS MO .. Req 1.144-ôa, aprovado em lO ne de~ MUton Cao"lpos _ VDN . 

. .Aloysio de carvalho - PL.. NICtPIOS) . zembro de 1963. Henbaldo VIeira _ U U-N . .... 
Lino ãe Matus - PTN. ~~~:6g:~:28 de dez.ern.tlro de 19.32, completada em 23 de abrU de L»~. _JOuã'~NAgrlPmO i23 de abrIl de '.veZ) 

,Membros - PartlQos u 
~) Projeto de Emenda à Co~\S~ - - até 15 de dezembrc de 1963 pt-10 Jefferson de AgUIar _ PSD. EurICO Rezende (23 de a-oe:.) dt! 

6 Req" 733 w 63 llprilva-do em 12 \te oe· WUGOD GOnçalves 123 de abrll õe 19631 - UlJN, 
tituição n'? 8/ 1. zembro de 1962. 19631 _ PSD. DanIe) [{[leger _ ulJN 

"'*OBRE EXONERAÇllO, POR PRO~ _ até 1< (j02 dezembro de 19M pf'IO ttuy Carnelro - PS, ~!h-'eó-W'e t>éflcies '23 de abr'l Cil! 
,,0:- -'ENAUO DE VHEH,!. .. .. Menezes I?lmente! _ psn. 19631 _. P'l'B 

,POSTA .,!O S ':,' Rêq. 1.142-63 apnl\'ado em 10 -;le UU~ MIlto .... Caml">n". _ ODN. Nogueira da Gama _ PTf-3. DE l\llSSAO OIPLOMA11liA. DEi tUbro de 1953. .,,},'v,;, 

CAUATER PERM.ANENTE" HerlbaJdo Vielnl - ODN, B"'rrc.$ Carvalho - PTB. 
COUlpletada em 30 de março de Eurico Re2ende 123 Oe QÍ);'ll dt !f::m de Sá - Pl ~ 

Elelta em 6 de outubro de 19111. 19612 29 de outuhr(,o de 1962 e a de 1963J _ UDN. J\<l.'â<:í SLembruCh _ M'J R. 
Frorrogatia; abrU de lesa. 
- até 1~ de dezembro de 1962, oele M~ros i16' _ Part1d03 

Requerimento 60~~6l, apl'Ov&do em 1.IJ: Jeffersoo de Agu1aZ' _ PSl). 
de janeíro de 19_61; WIlson Gonçalves <23 de tJ.orU de 

- ate I. de l.neiro de 1963, pelo 1063, _ !'aD. 
RequeriJ:peDW '181Jti2, aprovado em 141 I 
de de~embrQ àe 1962; RU! CarnelNJ _ 'PSD, 

I - até 16 àe dezembro doe 1964, pelo Lob3;.o (I.!l $lH'eira _ PSD. 
Requerimento .l, 140·63 ,aprovado em Guido Mondin (::l9 de outubro de 
10 de dezembro d. 1963, i962) _ PSD. 

~ Oompletada em 30 de warço de 
196a, 29 de outubro ae 1962, aa <le 
abrll de 1963. 

'I Membroe f16) _ partidoa 
Menezes Pll1lentel - PSD. 
Ruy Carneiro '23 de al>rU de 1963) 

_ Presidente - PSD. 
Lobão da Silveira - PSD. 
Jefferson ae Aguiar <23 de abril de 

1963) - PSD. 
Guido Mondln (29 ,de outubro de 

1962) _ PSD. 
Daniel Krleger _ UDN. 
Eurico Rezende (23 de ol>rll de 

1968) _ UDN. 
, MUton Gempos - UDN. 

Herlbaldo Vieira IVice-Presldente) 
_UDN. 

Milton Campos - UDN. 
Helibaldo Vieira - UDN. 
Lopes d. casta - UDN. 
Joáo AgriplIlO (23 de abril 

- UDN, 
de 1963) 

Eurico Rezende 123 de abrli de 
1963) - UDN, 

Silvestre PeriCles t23 de allrU de 
'1963) _ PTB. 

oNgue1l'a da Gama - PTB. 
BaJ-r03 Carvalro - PTB. 
J"o.sa-phat Marinho t23 de abri] de 

19631 _ S. leg. 
Aloysio de Carvalho - PL. 
Llno de Mato, - l'TN. 

, Lopes da eost. - UDN. N) 
, 'Vaga do Senador Pinto Fe:'!'etre Projeto de Emenda 11 Cons

tituição n9 11 /61 '(23 de abrü de 1962 - Relator -
PTB. , (CRlAÇAO Dl': NOVOS 

13ezerra Neto 123 de abril de 1963) 'IUUNICI'i'IOSI 
_PTB. 

~ P'l'B. r '" ProrrogaçãO: 

Joã-O Agripino (23 de' s.bl'll 
- Vice-PresIdente _ UON, 

Daniel Krleger - ODN, 

Silvestre Pêncles 123 de 
1963) - !'TB. 

abrlJ de 

Nogueira tia Gama _ PTB, 
Barros Carvalho - PTH. 
AlOyS10 de Carvalho - PL. 
Aurélio Vta.nna' 23 de abril 

1963) - aelator - PSB. 

Projelo de Emenda 
tituiçâo n9 5 62 

1l)ISI'ôE SiHU~E A «;S1 :n;n '\ AOS' 
MUN1GIP,O;s Ul\ 3U", (J .. }, "'~t~l:[.~ 
(':M)A<;AO UO~ I±.S 1 /HH) .... \;1 ,\~ .. 
DO EXt,IU>hR AS H.-:,\iU:1-:; '\-'U .. 
NlI;';IPAJl,o,J. 

Eleita em 13 de set:-mbrc de ~pn2. 

PrJrrOpda: 
- até lo ae dezembrt> de' ,9 ;:\ Jr li} 

P) Pro,'eto de Emenda 11 c<>ns'I'ReQummem" n" I ,,', ,,' ,,;. . ,',o 
em 12 de dezembm de 19ft.!:-

títuição n 9 2/62 _ ate H Oe dezem:lt~, (Ir 19, .,b-IJ 

IlNS'l'I1'Ul NO~VA 01SCRIMINlsÇAO! ~e11'~e~~~:~~rL l~~4:9~3 .Htt,'lv'. U J. d!' 

OE RENDAS EM f'AVOU DO!:' C::l-mpJetcta tom 'l3 ae fI:;lrt Clt ,~,:1, 
IUUNJCÍPjO~). MemOflft; _ P'.1' r a ,~ 
Elelta em 2a de maio de 1952. JeHerson ÓE Ag'.ilA.l ~ t'~:1J. 
Prol"rogaçao: Ut.:y Carnero - Pt>D 
- até 16 de dezembro de 1963 peJe !Ab.:l() da ':::;Jvc:-,u - [".:-oU 

RequerImento 186-6:t, aprovadD em ú WtLSon Gonça,v~ ~:.t de ~;',:-i' da 
de dezembro de 1962: I 9G;;!: \ _ PSU 

- até 15 de dezembro de 1964 "')t'jr ...elte Ne:.o 23 4 63, _ :--",1' 
Requerimento 1.14{;·63 .aprovaao en' Mene1€'F P1mente, - p-: c." • . 'l,. 
10 d~ dezembr(j de 1963. MIlton üampo.s - l'(l\ 

Completa<i& em 23 de a.!:)rU áe Heribaldf) Vleu-a - L'l.j:·~ 
1963. Jooaphat Ma.rlnh{' - ..! j " 6.1, 

Membro."J _ Partidos 
Jefferson de Aguiar _ PSD. 
WtLson Gonçalves (23 de il-1):'1l 

1963) - PSD. 
Ruy e.rneir<> _ PSD. 
Lobão do Silveira - PSD. 

VWF.-Presiàente - U1)\ 
D~nje, Kr:e'iJer _ l!:J;'I: 
Va.ga (~. '3~nhor pm'~ I; err{'i~:" 

i$r Eurico Rezende 123.,! 63) _ l'!);!. 
'26 4 63' _ !'TB 

Nogueira da Gama - PT!3. 
:Am"ury Silva 123 de abrü de 1963) I Eleita em 28 de março ae 1MZ. 

Wo;ooIo de Cárvalho - pr;; , Req. 794-62, ag;rovado em 12 <I. <te-\jVtvaJdO LIma _ PTB. • '" \ - .. tê I~ de dezembro õe 1963 pelo 

:uno do M&tos - PTN. ~ f _bro õe lllGil. -
Leite Neto 123 de abril de 19'3) 
PSD. 

Barros carvalho _ PJ'lJ. 
Mero de Sã - PL . 

;,\!iguel couto 123.4,ôiH, _ PSP,· --- , 



~36 Têrça-feira 14 

sr Projeto de Emenda à Cons
tituição nY 6/62 

(AUMENT~ PARA QUATRO o NU
'MERO DE REPRESEN'U:-I'rES 

nos ESTADOS E DO Ol8TRllV 
FEDERAL NO ,8ENAilOl, 

Eleita em 13.9 02 

ProrrQgad~ : 
_. ate 15.12 63 pefo Requerimentc 

79ü-62, aprovado em --12 l~ 62; 
_ ate l5.12 64 pelo ftequertmentc 

1. 148 .. 63, apro~ado em 16 12 63. 
C<ItDpIet.ada em 23 4.63. 

Membros -. partioos 

Jefferson de AgUiar - FS'O 
Ru,y Oarneiro .- I?SD' 
-Lebão 'da Silveira - Relator 

PSD 
W::lsQn Gonça.Lves 123 4: (3) 

,:psu 
Menezes Pimentel - PSO 
Mllt.on ce.mPQS - ODN 
Heno.'udo '.J l(!!'r6. - UDN 
õ1oSa.phat Marmho - (23· 4 63) 

UUN 
Daniel Krleger' - UDN 
Eurico REzenile ~ 123 4 63) - Vt .. 

ce~Pre,,".ldente -< UDN . 
'" vaga da :Senador Pl.nto P'errelre 
(23 4 ·63) - Presidente - PTB 
. .Nogueira da qoma., _ ?TB 

Barros L'"<l,rva!hO - ?TB 
)I1em ô. Sã - PL 
JuBo t..ette \23 4 631 - PR 

o 
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) Abril de 1964 

Artemiró de FIgueiredo - PTll I V) Projeto de Emenda à cons-t Wilson Oonçalvw - 'P51" 
Eurico Rezende, \23 4 63> - UON tl'tUl' ~a-o n9 5/63 , ",OJe l'eJ'cl.no ., PSO 
Milton Campos - UDN :r . .Bezerra Neoo -_ P'l'B 
Dan'el Krleger - UDN' ,DlSPoE SOBRE O IMPOSTO mi EdmUl'ldo Levl - P'l'B 
Josaphat MaCr~~~.olh-o s_emOl"Legeníb

l
, VENDAS E CONSIGNAÇõES Arge{Iliro Flguelredo - PTB 

Aloysio de ..,. • ,- Melo Braga - PTB 
~ De~ilgna.da em 31.5,63 EUt'ICt Rezende (23.463) _ UDN 

Prorrogada até 15,12.64 pelo Re.. Aloysio de Carva.lho _ OD;:q : 
V) Projeto de Emenda à Cons- querimento .n?mero 1,154-63, apro·' Alonso Arinos - UDN 

. ,~ 9 2 6 ~íl.CiO em 1O.~12, 6~ ,Josaphat. Mã:nnho - Relaw·r 1-

tltulçao n ! 3 ! ~ Membros _ PartIdOs Sem Legenda . 

(D(RE.ITO DE PROPRIEDADE) \ Jefferson, de Aguiar --. ~ PSO 1ün~li,te;t~~n::.a FR ,PTB 
Deslgnactos em 234.63 - I· RttY Ca.rneltO -- PSD - -',--.,-... ~--. 
pronoga.d.a: LOQãO da Silveira - PSD " 
- até 1ó 12,64 pelo ReQuerlmer,tc Wilson OonçaJve.s _ PSOC.OMISSÕE~ 

LlóH13, .. provado em 10 ,12 63" \' f;1e~~'"~e:~,l!~n~~,lD - ,"50 P ARLMBENiúA~ S DE 
,- Membros - Partidos· U I 
Jefferson de Agula< _ PSO Amaury Sllv. -' P'l'J3 ' , , 
Ruy Carneiro - Pre~ldér.te -.: PSD' Bezerra Ner.a - PTB __ ' CRIADAS ~ OE ACORDO COM O 
Lobão da S11ve1.ra _ PSD' N" Vaga do Senador -l!fUmberto,I ART, 53 DA._ CONSTI'ruIÇAO E 
Wüson Gonç.aJves - PSD .. e-der - PTB_ O AR ... , 149:· AJ~~NEA A. ·,DO (tE .... 
Menezes Pimentel _ PSD Aqemiro de Figuelredo _ PTB GJMENTO INTERNO. 
Heribaldo Vleira - VlCe .. .pre!;irlen~ .eurICO Rezende."';' ODN -\ . 

te' :- PSD Milton O"mpo, _ UDN' ,,1") Para, 'apurar a aquisição, 
Am.ur1 Silva - PTB - D.nlel Kneger -'-, cn:tN , " ' I" pelo Govêrno Federal dos 
Bezerra Net-o - PTB A.oysco de Carv;.'ho - PU - ,. ~. '.- - ~ •. 

.• ", Vag'a. do Senador Pto'o per- Jo.saphat Martnho _. Se _ mLegenda - . fl?ervo.$ ~de conceS$lo~á,rias 
re~ttv';tr:-r~erlcles _ PTB'; _ ",' de s€'rvlços públicos e' a 
'Artur VirgUio - PTN, ' 'Z) Proi';to de Emenda à Cons- i' importação de' cha~as de 

EurICO ..Rezende- (23 4 63) - UDN, , ..... ~-_' aço para a Cia· S d rú 
Mliton Campos _ aelator _ OU", t.tuiçao n Q 6/63 ,', • "".. I" 'I I e ,r-

·Joâo AgnpUlo _ UON • ~ _ _. g'~a ".fac ona. -~ . 
.JQ&:'Ipnat "Marmho _ Sem Le~end8 . (INELEGIBtLfI)A.DE) . Crtada pela ae.sOlução ndmero 11. 

-i'r.,rrqra.<lo ate ló 1:.1 64 < oelo Eie. .\-1acu.an, e mala 28 senhOres Seua ... 

.T) Projeto' de Emenda à 
tituiçâo nq 7/62 

AJoysio--de- Carvâ-lho - PL Deslq.nada em 210:63 " jde",19?::1 RSS1,nada, pelo Senbor Nelson 

r , tjuerlmen'-1j núnlero L156~63, -nprova..-\ -=lores:,1ap~?o:;ente.da em 30 de mato de 
" W) P' 't d E' d' à C' I do em 10 13 63. _ . 1963

1
•• ' , ",ons- rOle o e men a ons- , ,.,.,' DeSl!Jnooa _em 31 de--maio de 1963 

-, titUiÇào n9 3/63 " , MeroU,"s - partl~os ',- Prazo - 1Z0 dIas, até 28 de se. 
. Jefferson Ge Aguiar - PSD tçmbrQ de 1963 . 

. ..c.&-E'VOG:t\. A EMJo:NUA CONSTITUo ,fH8POE SõBRE A ADMINISTRA .. \" Ruy Carnel.ro - PSD ,; prorrogada.: 
C~()~AL NU 4. Ql!~ 1~~'I'ITVfU O çi\O DO DISTRITO FEU.t:RA1_ t Wt .. 'ion Gonçalves _. PSD _. Por maLs 120 dla.$,. em virtude 

-. Sm'fEMA PAftl"ArllEN1- AR, uE \ 'l'ilA'!'ERIA DA COMP~T,ÊNl:'.r\ Jmp F'eiicl.ana- - PSD da aprovação do Requertmento nú"; 
GUVt1:'f!lS-O E O AN'l til OA (, ONS~ PP.H'ATtVA 00 SENi\DOI. ..,J, Wél!!redo Ourgel _ ~S.o mero 6&6~53 'do Senhor Senador João 
T!!'t~lçl\n F~IH<:J(A>l., DE 18 01!. Destgnada em _2 :> 53 . c '! a.rgem',ro de Flgue1redo'· - ~1?TB, t\griplno, nA sessã.o de 18 de se~em. 
St',TEMBRO UE 19{ti) Prortug~da ate 15 12 64 pelo Re- ,Bezerra Netl.> - - PTI:s tro. de -1903 (21 J:lOra.s). 

',.Eleita em 6 12 62. !Ue-nmento 1.15:J~63, aprovadu em 10 Sllvesi.te PllrlJ::les - -I?'IY ,- pm meb um ano "ém virt'!lc1e do. 
, .16 dezembro de 100'';:' Edmu..'1no Le'll - PTB ; aprú-vacào do "'Requerimento ntime\'(} 

Prol'rogada: 
_ at-e la 12 63 peto ReQ1.lerlmentt'. 

'791#62, aprovado em 1:t,12 !:i2; 
Membros' - Pa.rtidos 

Jefferson de AgUlar -:- PSD 
Ruy Carneiro -- PSD --

'.E'lr1CO, Rezende "'7 UDN .t .173:H3, do .Se-nhor 'Senador ,Leite 
, 1.'41.l!.-1)0 'Campos _ UDN . ~eto. na sessão de -12 de dezembro 
'" A.ovs1o de Carvalho _ UDN de 1963 
· Afonso Arttjo~-' _ '- UDN 

-do3i'1phat Mar!nbo _. Sem 
R-a 1t; Gtube-rti· - PSP 
José kelte - PR' 

-:! até 15 12 64 pelo R.equ~rtrne!lto 
1 1413~63 aprovada em 10 12 5a. 

Com.pletada em 23 4 63. ' 
, Membros - pa.rt1d(lS 

Jefferson de AgU1M' ....:.. 1:'80 
RUY Oarneiro - PSD 
Peuro Ludovjoo _ PSO 

Lobào da SUo;eira- - -'·PSD 
Wifson Gonç-aJve$-~- _ . PSD 
M~nezes Pimente~ _ PSP 
;'.el~.~ Neto - PSU_ 
Amaury Stlv. - PTB ' I ' 

..; Membros - partidos'-
J(!ftUSoD de, àgule:.r - PSD 
t.e:t"e Neto ·-tPrêsjden~e) - PSD 
NeLSOn MaCUla0 - P1'B 
Joã.a ;A,.~"fjpino ,Rela.tor) _ UDN 
Josa,ph.at M?oJ'1nho - Sem ~enda 

, WUson GonçaJves.' \23 4. (3) 
PSD , 

Ecned1to Vanadares ~ PSD 
MeneZeE Pimentel _ PSD 

(

Bezerra Neto - PTB, \ Z-1 pro, je!o de Emen,da 11 .;. Vaga do Senador PlOto Ferretra - , 
~ - p;rn , 'Constituição :n9 7;63 ~ 2") 'Para apii;ar fatos aponta-

"" Vaga do Senador Ed',.ardo Ca-- (TRAN8f'I'RENCU :PARA A RI!- dos da tribuna do Senado 
MUt.on Campos - ODN 
EerlbaldO V.ell'a - UDN 
EuricO Rezende 123 4 63; -
Daniel Kríeger - UDN . 

'ts."lão (-Vtce .. PrestdeoteJ - I?TdB I SERVA i)o~ 1\UiITAR .DA ÀT.iVA e outros, relacionados com 
f ~,. v,~,.ga do sena-a:<J,r Eduar o A.s~;' Q, UE SI!...ÇANDIDA'fAR A CARGO 
)mar -.- PTB " ELET1\'O "i"rré!Iufaridades graves e trDN Eurtco Rezende _ Prp' 1~ ,1te - , ) " ,- .... ' 

Mlltón- Campos -" UDN' , . 'Oestgnada 'e-m. 2.10 63 _ ., c~Jrrupção no Departamen .. 
João Agripino '23 4 63! - UDN 
.Amaury. Silva ,f23, 4 63l - &Ta 
,Nogueira da Gama. _ PTB 
Barros Carvalho - fYI'1:\ 
Mem d. Sá - PL 
Raul Giubertl - I?SP 

y) Projeto de Emenda â Cons-
'tituição n9 ,1/63 ' 

'(TRAB.\LHO DE MUUlIlRF.S E ME
, NOR~S E TRAB,~l.Ifo EM IN 

nUS1 RIAS INSALtlBIII;SI, 

Designada em -. 2~ 4 63 

DaOle! I>J'leger - UON , Prorrogada"" 151264 pelo Re- to de Correios e Telégrafo! 
AloysiO de- Can'albo - PL' tqUerímento número 1_156-63 a,prova-
Josapha.r. Martnno - Reltl-LOr -110 em 11} 12 63 _ :- • _ : ·crla~a -pela, .Rest;>luçãO nrunero 3,1 

:c·;:n Legenda- . .,' -,.. ~'\ .- de J9uiS - . ~lnndl'l ·pelo senhor Jef· 
. &.le~bTos - fl3rt,dOS _ i retson ~e' Agu1ar e mà1s 33 Senhore.! 

. • JefferSOn OI,' Aguiar - PSD senadore!= ,apresentada na sessão d~ 
X~ PrOI€1:0, de Emenda à Cons- R"y Carne"o - PSD 1.'0 de outubro de 19631, ' 

ti1ulção nÇ 4/63 Wl;S0z;, Gonçalves - I?!?D ,Prazo _ até~o fim da sessão legfs· 

(CONCEDE IMUNlIIADES AOS 
VF.R.~AD{'R.ES) 

Df!rl~ada em '2{) I) 53 
prol'rog-.adtt até 15 12 64 oelo R.~. 

~uerlmer.t.{) númerQ '1.153-63, aprwa, 
do em lf} 12 '63, ,-

Jose [<-el!clan<l - PSD atlvrr de HH13. 
W <lLfrt'<:!u Gurget - PSD Ptorrogacão por 9{) dfa..s (até 15 dE 
Ar~tlllr('l de .P1gueiredo - P'l'B março de 19fal em virtud.e do - ae. 
Be-'a'rra Ne-'o - ,- PTB 1Uerhní'"nr,c númerO 1 lv3~63 dO 'Se~ 
Sl:Vl:stre prr1cJe.s -- P'f13 - nhor - S~qador wn~on Ck'nçatve1 
Erlm'H1dn L·f"vt_ ~ ·PTE . :;.provad<' na sessão -'de 10 de -dezem.· 
Euncõ- _Rezende '~ UDN ')to df HHi3 (21 30), ' 
'~1i:wii Campos' - OUN DeSignação em 6,~de. dezembro dl 

P:'orroo-s.da aié 15 12 64 pelO Re~! 
.ó .... erimento 1 ,]5(H.rJ B-provado em 10 
i.e ãezem\:)'fo de 1963. 

Membros __ Partidos 
Jefferson de AguIar _ PSD 
R;u; CS-l't,elro - h:Sp : 
Lo!::';." da Sll velr fi - _ PSD 
W~;SOD Ooncal'9ts - I?SD 
Menezes Pimentel _ ?SD 
Lelt.e Neto - PSD 

A:àySIO de Carva.lho' - p~ 19B3 . 
Afonso Annos - OON" Membro.-s' '111 . _ Partidos 

· J~~t'lDrut· MAlinhQ - Sem Lege-ndtl -Jêfferson 1.e Aguiar _. PSD 
JU;lO U!te - f'R . ~ .Leite Ne~.o ':-. PSD 

Membros _ part1<"l.Q..l 
Jefte'rson de Plg'lUl.t - 1'.'5'0 
Ruy ca.rneiro, - PSD 
l.obão cG Sltqe~ra pgU· 
'Vilson Gon-ç~Jv~s - Rela.·w 

t'SD 
Meneze-s· Pimentel ..... P.$ú 
LeIte NeLO -'- PSD 
Amaurv Silva _. -?TE ' 
BC'lerr, Neto - Vtc~ .. pre.sHient.o 

PTB 
, Va.ga do SetUlctor pinto Ferreiro. 
~ PTS' 

ellveiStre Pér1c1es - PTB 

, 

Ami'oury Silva - PTB 
llpr.ert'fl Neto _ nu 

'" Vaga dQ Senador ·Pinto Ferl'ein 
- P'I'B, 

Síl vestre Pél'leles - P'Tl:! 
A,dalberto Sena _ P'r.!;3, ~ 
EuriCO Retende (23 4 63l _ OD~ 
Milton campos' - ODN 
João Agrlp1no - ODN _ . 
Al()~S10 de Cl\rvalho - PL' 
Josaphat Marinho - Sem ~genda 

M;i1I(: Pontann .- PSD 
" ?S~ll~on Gonçalves,';" PresIdente .... 2-2 Proj"to de Emenda 

Constitu;,;ão' n9 8/63, 
iAUTONOi\UA. nos, ~ltJNICtrlOS\ 

es!qnlld,!} e-m· -22 10 6$ 
Pr.oIT.ogada fi te 15]2 64 pelo Re

::t1Ie:-:6ent(l numero 1.157 .. 63, aprova: 
10 em 10 l:t 63, 

Membros - Partldos '. 
· J.ettersOl): de Aguiar - P51.'':l'-' 

RUy Came!.ro ..... P50 

, ' 

Jj."-rt.ur vtrgiBo _ PTB 
Bezerra Nê-t.o S 11 63 _ Vlce .. t're, 

;'d~nt,e - -p'!'a 
Meno Braga '- ?TB 
João A>tr!plno·._ ODr: 
Dante! RriE'ger - UDN , 
E'urlco R;-ezende (23 4 63) _ ~OD}I 
Aurélio V-iannn - PSB : ~ _ -~ 
Seerf'...tánQ~ __ -'Auxiliar l.legislativo 

FL--9 .. J N~:v passoo oantQ.8. ,;: --
Lobão da SUve1ra P~SD 
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Comissão ~e Seguranca 
Nacional 

.)IÁRIO DO CONCRESSO NACIONAL (Seção 11) 

ATA DAS COl\flSSõES 

Comissiío de Economia 
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ESTADOS UNIDOS ,DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

= = 
ANO XIX _ N0 69 (arl1'AL FEDERAl.. QUi\RTA-t'EUU, I. DE ABRIL DE 1964 

:z _=:::t == 

CONGRESSO NACIONAL 
, PRESIDÊNCIA 

eon\'ocação de seasões e,onJumus para aprcciaçao m:: vetos pre .. idencfais 

O ql'esidenLe do Senado Federal, nos rermos do art. 70. ~ 39 da Cons~ 
tituição é do art. lq, n9 IV ao RegImento Comum, convoca as duas Oase.s 
do CQ:.gre::;Só> NaCIOlla: para, em sessões conjuntas a Teuazarem-se nos dIas 
22 e 2.3 de abnl tio. ano em cUrso às 21 no :as e 30 mínuoos, no Plená:lo 
da Câman. dos Deputados, conhecerem dos .seguintes "'etJs presidêncLl.l.is: 

lI' - Veto total) aa Projeto de Lei n9 31-59 no Senado e nl' 2.182.B-60 
na Càma.ra, que e.stll,belece pra.zo para o provimento dos cargos púb1iMS; 

29 - Veto (parcml) ao projeto de Lei n'? 201~D~5(} na. Câmara e númt'!'o 
38-52 no SenadG que estatui nOrmas de direito financeiro pa.;-e. elabl)ra~ão 
e contrQJe dOEI orçamentos e balanços da. União, dos Estados, dos MUllicíplOO 
e do D:l.Str1to FCdl"ral, • 

Senado Federp.l, 31 de ma.rço de lP6! 

AURO MOURA AN"DR . .\OE 

CONVOCAÇi\O llE 8ESMO ('ON,JTJNTA PAII,\ POSSE no I'RESIDENTII 
E DO VICE-Pla:SII>ENTE DA nEf'üBLICA 

o Presidente do Scn~dt, Federal, nos têtmos do art. 41 n, rIr, da ]'011.-"

t1tuição Federal e de art. 1' .... n. lU. do Reglmento Comum, c"nv~c.t tiS 
duas Oa.sM do Congress~ Nacional pare, em ses.'>ão conjunta, solene, li teJ .. 
lizar-se no (lia 15 do mês em curso, às 15 horas, no Plenário da 'Jà~ 
mata.. dOIS' DepllulüOS, receoerem O comp:,O!UlSSo dos ,E,ccelentisslmos se
nhores General de Exél'CltO Humberto de Alenca·: Castelo Branco e Do,J ... 
t{)r JoSé Maria. Alkmllll. respectivtlmente como Presidente e Vlce-P:f',q, .. 
dent~ da R.epúh.~ca, eleitoo para completarem o qLUnqOêllio a tem\\Q3.! a 
31 de janeirQ de 1966, 

Senado Federal, 11 de abril de 1914.. 
A URO MOURA ANDRADE 

, prcu,ul:ente 

SENADO FEDERAL 
ATA DA 24' SESSÃO, EM 14; 

DE ABRIL DE 1964 ' 
rnEsIDt;;N'C1A DO SR, NOGUEI· 

UA 0.\ GAl\lA, 

As. 14 horas e 30 minutos, acham
se prefentes os Senhores senadores: 

.. daltlerto Sena - Edmundo Levy 
- Meuta Palha - Joaquim Parente 
- Meneze.s Pilnentel - Antônio Jucá 
- Wilson Gonçalves - Walfrido Gur .. 

• 

o 8r _ 19 secretário lê o 
. gu nte: 

EX"PEDIE~TE 

Pareceres 

se,/ dispusesse aO Iltend.mento desta CI)-. 1 A proposlçâo, cujo eminente a.utor 
mis.sã-o e como nos compelem Os diS" jusUfieou att'a~'és de .lonl;lo dlU!ur",() 
positivos regimentais a dar andamen· pronunciado no pl~nário, em 19ual 
to à proposição é o nosso parecer nO data, está cifrada em se.s.senta arti.
sentido de que, do pento de vista gos, 

Ns, 38, 39 e 40, de 1964 
, PARECER N9 3S, DE 1964 

Da COmissão de Cow,tituição e 
Justiça. s6bre o Projeto de Lei do 
Senado n~ 8, e 1954, que ·cria o 
Serviço Na . llal de Assistência a 
Velhice á. outras 1>70vid~nc as 

Relator: Senador L'ma Guim'\~ 
rães. 

constItucional, nada há a opor. O Remetido à ComiSsã.o de Ju:~:k.l. 
mér.to específico estará sob o exame seu parecer de 22 de outubro de 1953, 
dos dema~ órgã05 técnicos d:\ eMIt, foi no &entido de ':ie recrutar a '"l 1. 
Os quais pOderão, inclusive. se o dese· diência do Ministério da Sa.úde a. -:cs • 
jarem. reiterar o pedldc de informa- peito da matéria., o que foi ~OL.,'J , .. ~o 
ções por nós formulado, . pelo afíelo C,C,J, n9 DGSA .55',';3, 

JJ' o parecer. de 13 de nOvf'mb"o do m3smo ano, 
Salb das COlrtúsões, em ';:0 de feve~ Em quinze meses de de.sateur;ão 

reiro de 1960, - Lourival Fontes, do Ministerio deprceado, por js.<:oo f1:.l1! 
P!.'~'3:dente - Lima Guimarties• Rela- não se dignou de }11anifestar-se. n"rn 
tm' - Ru! Carneiro - Jel1enon da sequer de llcusar o recebimen;,~ t:;o 
Aguiar - AttílIo Vivacqua - Benet1i.. ollel'O Ilnp 'r .. C nI· - d ) Em pareoer anterior, sôbre (' p:e. e". an~", a o rs.."ao e,·:,_ 

sente projeto. que cria o servi co Na- to Vo.:lladares. tlç{t,. pelo parecer de 10 de feVelf'.l·r. 
- cional de tUsi::.tência à. Vel~tCe, e de N9 39, DE g:i4 de 1960, considerou constitucional Il 

• to' d t S d tl'l· proposição. 

gel - Argemiro de F' gueiredo - Er .. 
mirlo de .UCraes _ Heribaldo Vie!ra. 
- AloysiO de Carvalho - Josaphat 
Mar:nho - Eur:cQ R~zende - No· 
guelra da Gilma _ José Feliciano 
pedrr Luélovico - TA,es da Co'ta 
FlHnto Muller - Nelson M1culan 
Atíl'D f'~oI1tana - Outdo MOüdin 
Mem de Sã. u na o em nen e ena or A 1 10 Da Com"'issão de Legi 'ar {io So" 

Viváqua, rnaniféstp.mo·nos, prel:rnl- oila sObre o projeto de lei dO I Supervenientemente à ag<:t'nhda. 
n~\.'rm('nt(', l?eln 8,udipnCia do MInis... Senàdo, nCl 8, de 19M, que cria 01 do pere,cer supr~, V~io ter ao Sena· 
tp~In d" Saude, dIante da uea '5oclal Servico NaClonat de A \$.8t ... TlcíQ, do, ofíc,o do Mmlsterlo da Y" "nilQ, 

A lista de p:es~?te regi.St:a o co~- ."ôhr" ~ue a propos cão inctd'ró-. A lt velhice e dá outras Pío;r'U1.t .. op ~al"io ser ,d~"aeon~3lhável a 'T~ ü_ 
parec,mento de ~3 Srs, Bepa 1.J LOS. «~,." ~<ao dE'ferhl ês..o;e- requ::flmento cias. I vaç.D do proJf'to por refu":?;lr IlJ 1f'_ 
Hã. número reg:mt'ntll. Declaro aber ... dê 'n1'''''m'Jcõl'-' e, f>m t"l ~f'nt!do f~- Relator: Sr Eurico R. ~"'nd , somo Nac,onal (,ilp~)"Clqade P'Va ~>U~ 
ta a sCS!SãC', If''' n nl"cesg"árto exp~:iientü, Isto a I 1. O saudo1o sena~> .. Attll o vt ... portlr novos c0ffipromlSSQS, 

Vat ser Lda a ata. 1~ ti" nov~rnbro dE' 1958 c~"o~nte vacqua, em 9 de março 'e 1954, RQre- R<>('~ntemenfe, o procc..'''o voltou a 
'. _, \ ... fm1f! d'" uficio á apensado no{) res- sentou à considerução d-a CUBa pfO. ter a sua ttnm1b,çãO. 

_ O ~) ,Secr~ta':o l.ê a a~a da ses- .,"'''t'vo prcclI-"\"ado, jJeto. de lel, que cuida ~a. cr,ação d-o 2, O Mm;,'ltérlo dtt nef mel A-drrti. ,:;'"l ~ meflOl, Que e apr:J"'.l.du sem I ComI) se O'!fsrtl'Um 15 me::j>~ ~em Se,rvlço Nacional de A.s:5:~I~I:cl<l à ve. nistraUYa. segundo é ofic:alnl'n·e utl .. 
d"bll:.es, qUe noueb secretaria de K~O· se lhlce e dá. outrM provwencJas. Ibllco e. ôhviamente, do conhecimellto 
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desta Casa, vem desenvolvendo suas' 
ativícfu.des, com prazos determinados 
!para a conclusão do.s seus tra.balhos 
especificos, que serão tr.t\o.uzidos em 
proposta, de sua competêncl8i, a. .ser 
enviada a.o Congresso Nacional. 

,Acredita:mo~ seja. de irrecusável 
conveniência aguardar-se Q oportu· 
nidade do futuro exame legislativo do 
projeto de Reforma Administrativa:, 
quando, então, o sena.do poderá; com 
meUlorés elementos e ma.is segura 
orientação, frente a uma perfeita co
ordenação" dt! conjunto. encarar os 
altos propósitos que inspiraram a ini
ciativa do inesquecível Senador At
tílío Vivacqu.a. 

'3. Isto oôsto, a Comissão de Le
gislação sócial é de parecer Que a. 
matéria fiqlle sobreestada, Qlla.'"lSUn
do-se êste f projeto, oportunamente, 
ao da Reforma Admini.<ltrativa, em 
ooo~uio de u'a melhor sistemática 
de elaboração legislativa. 

B~íHa, 25 de a.bril de 1963. Vi
'baldo Lima, Presidente - Eurico Re-
2ende, Relator - Heribaldo Vieira 
Raul Giuoerti _ waZtredo Gurgel 
José Guiomard - Amaury ·Silva. 

N' 40, DE 1964 
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·Capital e interior Capital 8 InWriar 

Semestre ........... Cr$ 50,00 Semeit.re • ._ •• ILO> ...... Cr$ • 

lna ... ~ .... '" ...... Cr$ 96,00 Ano " ...... ,~ ...... Cr$ 
Exterior Exterior 
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76.00 
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anuais, as 
seis m.eses 

Abril de 1964 

Parágrafo único. Caso a. il'emu _ 
neração do Jornalista, à. êpoca da. 
conce.ssl0 do beneficio, seja. su
perior ao ::a:ãrio profissional vi
gente~ ~. ~mp()rtânci'a da a:posen .. 
t.adona será fixada na base do 5:l." 
lário ·médio oorrespondente' às úl
timas 24 (Vinte e quatro) contri
buições, não podendo ser infe,rior 
ao salário profissional". 

Detenni.nando Q. atualização do Vil,'; 
lor da ap.csentadoria, em idêntica PIO" 
porção, Com a. revisão mensal dos be
nefid.os concedidüs, tôda vez que 
ocorrex: maoração d()' salário profissio
nal, nao há como negar-se, o PrOjeto 
sob exame visa a. evitar as lamentá .. 
veis conseqüÊncias dos dessiveis sa-
lariaiS. . ' 

. A medida.. de mequivoco alcance so
ela1, merece nosso acatamento. 

Assim, felta a rteificação na da.ta 
da. Lei refory.nada, Lei n9 3.5-29, que' 
é de 13 de Janeiro de 1959, e n:1o de 
18 de janeiro", de 1959, como consta, 
somos pela aprovaçã.o do Projet.o. 

'Sala das Com~ões, em 9 de abril 
de 1964. - Vivak!o Lima, Presidente. 
- Ruy Carneiro, R-elator. - Walfredo 
Gurgel. Antõnío Jucd. - Antônio 
CarlOs. 

~. . 
Pareceres ns. 43 e 44, de 1964 

N' 43, de 1964 

Da Comissão de LegiSlação SO" 
cial, sóbre o Projeto de Lei do 
Senado n Q 8, de 1954, que cria o 
Serviço NCéâonaZ de AsSistência 
à. Velhice e cid outras propidên
elas. 

/ 
_ A fim de possibilitar a remessa do valores acompanhados d. Da Comissão de Constituição e 

Re11l.tor; Sr. W-alfredo Gurge1. I ,,. Justiçc", sóàTe o Projeto de Lei do· 
eS9 areci;nentos qu.anto " sua aplicação, solicitamos dt1em preferfncia Senado n9 124, de 1003 que mO(li-

Em 1954, a 9 de março o saudoso· à remessa por mOlo de cheque ou vale postal, emitidos I favor do fica o artigo 16, do • Decreto-lei : 
Senadcr Attillo Vlvacque. apresentou T.soureiro da Dopartamenb de Imprensa Nacional. n'l 5.,45~, de :1(:1 de maio de 1943 
{] projeto de Lei que tomou o nüme~ (consoltda7~' à.a8 Leis do Tra-
TO 8 e que cria o serviço Nacional - Os suplementos is edições dos órgãos oficiais serão fOrAGcidas balho). 
de Assistên-cia à. velhice. aos assinantes somente mediante solioitação. . 
~_ 19'8. quatro aIl"'" \1.-)":. 5Óbre Relat<h': sr. Aloysio de Carvalho 
~» • ~ .1"'" - O custo d. númoro atranado •• rã acrescido d. Cr$ 0,10 .. )or B I P . t d 

. êle se manifesta a comi isSã0
1 
d~ COn5- u:ercicio decorrido, cobrar .. se-io mais Cr# 0,50. ° ~';.bo". rsOJeeU··.odore. ~~~cno'n}e112~ deT,l.963,) 

titu:ção e Justiça pe G. pr melra vez. o "N ~ y .... ., ... os u..'"l'e,s 
Aplaude a íntciativa, tal o seu nl~ I-------------------------'--cc--_-- I)"!~tende alterar o artigo 18 da C<>n .. 
cance social. conclui, porém, pOr pe~ ~ so.idação das Leis do T.raba.lho (De. 
dir a audiêncIa do Ministério da Pareceres, ns. 41 e 42, de 1964 lixada na base do salário médio creto·lei n' 5.452, de l' d. maió de 
Saúde, sôbre o matéria. oorre.spQIldente às úLtimas 24 1943) ~ra.. que nêle se inclua, entre 

N0 41, DE 1964 (vinte e quatro) contribuições". as referenCla.5 que deve obrigatória .. 
~ Feito o expediente e encaminhado o Como se ob::.::rva., a matéria oon .. mente conter a Qarteira Profissional, 
oflelo ao Mi.n.iStério d·a. Saúde a 15 Da Comissão de Constituição e substanciada. no proje-to, no que tan.. a indicação de ,óinst.ruções elementa~ 
de novembro de 1958, como nãO che- Justiça, sôóre o PrOjeto de Lei ge 13.0 mérito, é do e,s.:p.eciftco eume res sóbre prevenção .de acide,ntes do 
ga.sse· nenhuma resposta, re:SQlyt:.u a do senado n9

• 68, de 1963, que da douta comissão de LegislaçãO So- ~a?alho, a fim de divulgar OS prin_ 
douta. comissão de ConstItu'çao e acreseenta pc..rágratos ao art. 1'1 cial, a. qu-al, certo, também dirá sôbl'e Cll(lOS básicos da segurança indus .. 
Justiça, a 10 de fev~reiro de 1960, da Lei fi? 3.529, de 18' de janeiro a-t"sua conveniênc!3 e oportunidade. tr1al" e de l/instruções elementares 
emitir parecer conclUSivO, pela cons- de 1959, (RemunerCl(;âo do ;orna- Em face do exposto, entenden10s sôbl'e higiene geral e do trabalho'). 
titucionalidade do projeto. lista aposentado). que o projeto, quanto ã. sua conHi- Pare. isso, a. menção do que deYe 

50 a 10 de miio dêsSe ano (100{}) Relator'! Sr. Lobão dA Silveir tucion~lidade. nada. apre.c.;enta que cons~ar da carteira profiss1onaJ divi-
fo.i encaminhado ao Presidente da O presente prO-jeto, de autol"ia do -contnl.lnd:que a sua apl·OV\:lçãO. dír-se-ia em dois tipos, _a sab€r, o 
COmis.'5.ão de Finanças: e não l!0 ~r;- ilustre Se.'lador Gilberto. Marinho, &J.la. ~ Comissões, ein 28 de agôs.- elenco das referênCias relativas ao 
sídente da Comissão de cons~i~.?-"çao visa a" acrescentar dOioS parágrafOS ao to de 1983. Wilson Gonçalves, Presl. pOrta:dor da carteira e '9 elenco. do3 
e Justjça que solicitara a audiência. art. 19 da Lei n 9 3.529, de l8 de ja- dente - Loõão da Silveira, ReLatOr' referê!!cia..s relaci<>nadas COm as ques ... 
oficio do Ministério da Fazenda:, com neil'D- de 1<959, que dispõe sôbre a _ Josaphat MarinhO _ Aloysio de tões de trabalho. A inoV"ação, segun_ 
o pa.recer da cantabili-dade Geral da aposentadoria das ·jorna.liStas prOfLs· CGrvalho _ SUves'tre Pérkles _ Me- do se a!.ega. oorresponde a uma reco-
República cOl1trá.rio ao projeto. s~onais. ne~€-$ Pimentel"":' Bezerra Neto. mendaç8iO do 19 Congresso Nacional 

O a.rt. 1'0 da Lei n9 3.529, de 1959; das COln!-:SÕ€S de Prevenção de Ad-
De acOrdo OOIU:O Regimento Inter- ~tA assím redigido: dentes, quanto às' ínstruções elemen-

JlO do Senado (Art. :l23, § 19) o pro-- "Art. 1~. Sel'lão aposentados N9 42, de 19M. tares sôbre ":preven-ção-de acidentes do 
jeto foi arquivadO. Em 14 de' ma:o dD pelos Institutos de Previdência a. traha.:ho". 1 
corrente ano, o senador c.a-tete Pt .. · que pertencerem. com remunera· Da Comissão de LegisZáção 'So- Quanto às instruções sôbre hig1ene' 
nhelro pelo requerimento n9 1'75. 80- ção integral, os jornalistas protís_ elal. sóbre o PI'O:ieto de Lei elo Se- geral e' do trabalhO, o acréscimo na 
licitou' O desarquivamento do pre$en- sionais que trabalhem em em- nad:J n9 6-8, de 1963, que acrescenta lei corre .... por conta do autor dó Pro.-
te proj~to, Q que foi aprovzdo pelo prêsas jornalísticas, quando con- parágrafo ao c.'1"t1.go 19 da Lei shrd1J.YfUfpyk hrdlu taoin hrdlua.Q-ogz 
plenário. tarem 30 (trinta) anos de ser· n9 3.5-Z9, de 18 (13) de: janeiro de je ,que o justifica pela. conveniência 

t viço...· 11)5.9 (Remuneração do jornalista. e a poo'IVIganda sanitá.ria ~e lazer M Ante». lJ'Orém, do desarqufvame~ o, 'v'" .. ~H 
f 01, por equivoon. () _projeto r.etn~hdp Os parágrafos, -que .se pretende adl_ aposentaâ"o) -. própria carteiJ.·a profissional. {, 
ao estudo desta Cornissao. Dl.StnbU1~ tar 8-0 ·aTt. 1" do eítildo' diploma le- Relator: Sr. 'Ruy CameÚo: . Do p'Ü>uto de vista jurídico-col1Stihi .. 
do ao nu~tre Senadp.l' Euri,~ Rez.enM ~.al, são Os seguintes: O Pro~eto de Lei do Senado n' OD, clonal, nada. há- Q opor à aprovação da 
Ae. emít:u êle "'a.recer no óla 25 de :.l vo pro"'os("ão co'onda a onrec,· .. ",:l- .II~ 
U 1-" " § 19 O valor mensal da a, ..... ~- de 19~3, tem nnr Objetivo ei:pecífico, '1" ..... ,.JJ;;. o.vy ... ,..i:tJV uu abril da. passana sessão legislativa, . +-d •• t ~ á seu mérIto à Com.rs.s.ão de Legi&1açâO 
concluindO fô,sse sobrestada a matéria, s.enLtll :oria corresponderá ao 5a- Mrescen ando par grafo «o artigo lQ Social, a quem foi distribuída, e a. 
a I ; ..... de ser estudada oportunamen- lárío profisskmal à época da con_ da Lei n9 3.529, ·de 18 (13) de janeiro qu os d· t-

....... ~ cessão do benefIcia e serâ atua- de 1959, dis-crnllnar a wncessão da em TI ocorre pe 11: a a ençao para 
te co mo projeto da Reforma. Admi· li d ·d· . t·· ai a ad8(ptação da nova norma às car-
te com o projeto de elaboração. Zll' 0, em 1 entlCa. proIXJfção, aposen adorja a jorn ista profissIonal. te.iras profissionais já expedidas. No 

tôda. vez que ocerrer majoração E' de notar-se que, do artigo 70 e 
E3ta COmúlsáO, mantendo seu pon~ d~ mesmo valor, ficando deter- seu pG.1"ágrafo único, GO Regulamento paTticulat, deve a. lei fazer opção ex-

to .. de vista anterior, é de parecer - mInada. nos têrmos dêste arti ... o. Geral ela Previdência Súcia1, aprovado pressa entre ao a.tualizaçãO' de tais ~ar-
"- +o bI' ;t;I teit"us Ou ~ sua permanência nos 

que o prese.nte projeto seJ" so ees.. a, "revisão mensal dos b.enefíClos .pelo Decreto n9 48.959w A, de 19 de se- têrmos do preceito anterior, pela 1m .. 
tado e a;penso aQ da Reforma Ad- 1á, concerli-do.s, .sem direito ã ptr- tembro de 19ô.o, já consta disposições possibilidade, talve·z, de serem COllV-o-
m:nistr<õl,tiv.a em tcmp.o oportu."1o. cepçáo. dos atrB-sados.. -semelhantes: cSldos à mencionada atualização tan-

SR~a das Sessões, em 9 de a,bril de § 29 Caso fl rcmuneraç§.-o do "Art. 70. O valOr mensal da. tos milhares de tra:balhadOifS. 1\ 
1954. Vivaldo Uma, Presidente - Jornalista, à ép(lea da: concessão aposentaOOl'is. do jornalista pro- Sa!s. <tas COmis.sães, em 9 de outu .. 
WaZ;redo' Gurgel, Relaw-r Ru:g do be."lefic.io, seja superior ao ,se- fLssional corl'espoll-derê. ao .relário bro de 1003. :- MiltOn Campos, Pre ... 
Carneiro - Eurico Rezende - An- lário profjssiona-1 vigep.te, a 1m- profissional vigente na da·ta da. sldente. - .Aloysio de Carvalho, :Ete ... 
tonio Carlos - ~Antonfo Jucá.. portância da. aoosentádoria. G.t4 ____ Ç{)nCeMão . .9-9 !?~e!~~_ ........ ,. f~~~ -r=- Silp~stre ~ériçlfis. - il!f!!!unj 

~ 
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o sr, Pedro Ludovico - I.soo é ooka \ an:;es vem em abôno das considera.- PIÓSP€ .. ra e consolidada. <levo ofereCel" 
C:O pa.s:sado. . çães llue est-ou formulando neste iJn&.. a. IV. Exa.. uma suge;tão Ct'Ue poderâ 

... O~ tante, num pl'eâmbt:lo qUe já não ,. ser t.raduzidl'l, pa:ra Os Anais desta 
O SR. VASCONCE~OS T' 'ES ~ mais de cl'it:ca, pelo contrário, é e€. casa, em forma de apêlo. Não tenho 

Exato, Ml'ls quem nuo ~ergUlha n, perança para uma cidade su:o()cada, encontrado muita autoridade, nem 
~E~dO para fala: do plesente e te! por um sem número df' jnterê.<;ses an· 1'lG. Câmara dos Deputados e, <lesgm
e.spel~nça no futUl~? tagônicos e que não se consolidou não i cadamente 11em no Senado ,da Re" 

Já dtsse ao eminente senador apar~ P9'f ,c1.llpa do LegL~atiyo, nem dO' JU-\ tn'lblica, para se opor a êsse' ~l'oces
uante, que conhece be:::'l minha posi- dH?jano... . 80 de. €lwaziamento: ])Orque a fal~.o. 
ção~ e iaz ju.st.iç~ à lUinh~ at~~ud~ Eu tenho &utoridade moral indis-: de quorum, t.anto na c~mara Alta 
nes.a casa" ~ue nao SOU .ant~.Bra~l1ia, cutlvel para falar, porque, fui apon-' como ,»..'l outra casa,. do. congre.s;'}/j, 
~elo ~ontralIO, ~elatando e'..te~ fatos tado pela •. mprensa. d~ta capital. d~~ teul .. Sido Uma·.constante a. n.oo COJO" 
. ( .... pa~.sado. mOStro que, no. plesente, Guanabara de São Paulo e do meu car em regime de c~mtradlçao en~r6 
já temos Os .no.ssO's aparta!ll~ntos, ~s I Ditado oomo retomista. Todoo. sa- ao realidade do:; fatos e o ooIbucl~r 
no5sas l"'!orad1as e um. C?mercI ? mé~-lQ bem aqui .no. Seqado qUe Quem dese- das pal~vras. Vê ~. Exa. que o PiaIS 
aqui ;e lllstalcu. Mas allldl"!: ha mUlto. Java qUe o Congrezso funcionasse no está; aUlda, na ~nsta d~ uma cr ... s~, 
<l~e ~azer poela consoliàaçao da Ca-I Rio era. justamente eu. Ninguém po- eU1bora~· nesta cl'lse, obVIamente, 110S 
pl~1. . I dera dizer o contrário, porque car1'e'" .assentemos a hOS~a. esp~l"al1ça e a 

O Sr. pedro LudOvico Estou dê guei nos meus ombrO-5 a pesada car- nossa. :fé na l'ecupel'açâo mte!?!ral do 
p:eno acãrdo com Vossa ExceJéncia. j ga. da impopularidade - não que~ de Brasil. onte~, ~ Senado na,? teve 

O SR. VASCONCELOS TôRRES -' fato quisesse o. transferência que quorum e, hOJ~, 19ua~mente, n30 tem 
Exato. i considero terrivel e cdminosa contra numero para votaçao. Tem .sido 

. ~ os intel'ê.s.ses da Pát.1".e. - mas com praxe dos Srs. Slenadores ap.~rece-
Por que. Se~lct' Presldente? - Nao I o objetivo precípuo de chamar a rem aqui às têrças-feiras, à n<ntc. -
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nador 'Pedro LudovlC\l - agora que 
é O comandunte d.o Brasil, por 'deci
sã.o CIo congre.o;so, que Sua Exc21ência 
comande a pOlítiCa. daqui. Sou a.pOl1~ 
tado como inimigO' desta Capital, 
quando desejo a Sua transferênc:a pa;'a 
o Rio de Janeiro., por fe.lta de condi
ções de funcionamento do Congre.~so, 
não .por uma idéia preconcebida, por 
um parti prts, por lm)a dominação im
pu1.5iva de viv'el' o confôl·to da Gua
naba.ra, porque nem sequer lá resido . 
Moro bem afab'tado da Guanabara' 
moro ainda na terra que·me eleO"eu' 
e não. frequento, pai!'> não tenho ~1e~ 
cessidade. as boa Les, os. grandes. J'es
taul'a:1t.e~, as gr~ndes fE'stas do sOciety 
do R10 oe J~melro~ Sou p01' nltlireza 
um anti-wciety, unl antifesta. Tenho 
procurado estar em contato direto 
com o povo, nesta húra em qUe esta"': 
mos numa situação inequívoca, em. 
qUe tOdos es.peram dt'cisões jmportan~ 
te.s plll'a nos.':.a Pátria. Eu, o inimitTo 
apontado. Que desejava Bra"Üia fôs~ 
par.a '0 Ro de; Janeiro oU para qual-
quer lugar... . 

é contra Braslll.a quem fala a verd.ad.e. \ aten. ~ o para. as rleficiênéias do fun- é are um vôo tradicional dos Sena
a,pot;lta as falh~s .. qUe de:eja. que' esta cion~~ento de Brasilia. como C.api- dore.:;, p.elo "Electra" - .e, às 4 ho-
<?apltal .se. COnsOlld~: tenqo fu;t ~ apa, I tal da. República. Um congressisW, l'as da. tal'de de sexta:-f~lra; Teto~na
tla ço~od1Sta daqueles ~ue nao _alam dentro da sistemática política brasi- rem, às sua~ origen.:> l'esidenClals, 
e co~tmuam no proc~s~o do :negável leíra é um porta-voz do seu eleitora.- principalmente no RIO de Jan~ro. O Sr. EUr.:co Rezende - O,Al Ca-
ICSv~zlamento de:~ Cldaà~, ~"l;'e se e:, do s~ quisesse t.er uma audiência com Creio que a .revoluÇão democra,tlca ponel (Riso) 
VaslZ~, q~: ze vmha f'.s\~z.~ndo qu ... j o MiDlstro da. E.aúde, em C3,<;O de Cll" deVe realizar no eS.pir~t:o de todos 03 O SR. VA.SCONCELQS TôRRES -
eSV~Ia. N~o pOde ser inImlgo de~;a lamidade pública. qUe quisesse aten- congre~Sls.tas.a obngaçaO de se man-· Não pode hayer banditismo.. Não di
terIa, aquele que chama a ~ten""ao der aos i.nterêsse's da educação, tra- terem aqui, me:Sl]1o .porque o Ato IDs- ria que V. Exa. seria o Scar[nce de 
~t!n~tes nf:~ios'c~~~oOI~~eldi~~~~-1 tar de al:suntos ligados a rodovlas titucional estabeleceu uma. novlda?e. llma", dee~süo desta natureza. -(Riso~. 

,. . e ~ a ".'" " tre: ou ferrovias. aqui em Brasília, . à.o isto é, a política da veloclflJde le~lS- Ente.ndo qtH: Q contrabando. dss idéjas 
8?"'ta. Ol;el en~ád~~a~~, jg:ai~ : te. chegar à ante-sala. ministerial - 'V~ ... lativa: qua~C{uer Pl'(~'posiçao envlada retornü::tll.s pode efetivamente ser es
;~~o ci~a~do' ~asos que se passaram I ziá como uma. ~ala de Pa5$Os. perdl- pelo EXC"cuhvo .. .se nao fõr ,.aprovNa<l~ magado. C::i.18g8çado frente a urno. de_ 
dretanlêl1te comigQ. 1 doo, fantasmr.'l~J.~ co. 'Onde nlllguérn dentro d.e ?O ~llÍ;lS .pelo COng1;S.'3o. a cisã-o firm~ daqueles que. entre outras 

. ~ sabía quem era o chefe. quem m3n- cional. ,sera bda como apro\ada. De re~pon.sabjLd:;es, têm a de demons-
. No campo do emino, por exemplo, \ dava. _ uma. resposta. 'invariável nos modo que gostaria qUe V. Exa. enO- tral' no Bl'afil e eo. mundo que de fato 
Cito o. caso da minha. filha mais ve- chegava aos ouvidos: "Senador oU tasse esSa Cir<3unstãnc. ià. Bra~ilia é <lU n.ão a Capitãi do BrasiL 
2ha que, matriculada numa eECol~ et,n Deputado, o Sr. só pode resolver is~ O SR VASCONCELOS TORRES Não o tem sido até agorR, não o foi 
Brasilia. sabia. mais do 9ue .a prop.rU1- I 'CO 110 Rio de Janeiro". Ob i ~do ao V. EXa. pela colabo- até agora.. Ninguém poder.&. contestar 
professôra ·Eu, lnvestlgueJ - nm-I ~ a '- r g as diflculda.de.s inarredáveis e às vêzes 
guém me 'de:mellte nem me d~men. E' verdade ou nuo, Srs. Seu do- l'a·çãO. até invencíveis. Há aquêle grupo i-dea--
:tirá jamais _ a pxofeSsõra estava ape, I res? E' porque, Sr. Presidente e S:s. lista que ~lqUi vive, que aqtú se ins
nas recebel~do a. '.'dObradinha". porQ~e I Então chamava e C1Hl.U10 .a. au:n- senadores., é porque, Senador Eur:-co talou. que aqui colocou seus parentes 
,as que havla.~ sôdo recrutadas ~m Sao ção para éss€ processo de eSVaZlQ- Rezende _ Se_ V. Exa. me bom ou e. que. e fixista a outrance, mas que, as 
Paulo, em Mlllas. lla GUanabrna e no menta, ~ não ago1'a. porque agora, com sua. atençao, tem a resposta n~ VêZ8[>, olha mais os seus i'nterêsl:es 
EstB.do do Rio, po; w::na pOl!t1cagem 81'. presidente, é fácil trazer-se a ti- cOnSíderações anter~ol'es que formuleI pessoais do que propriamente os da 
8Oler,te e condet;~VelS, tinham ldo .. pa!a! 1'a<:010 um tri':lulO, é f~cil tl"ansfor- _ é if'Orque a cap:tal. quer queiram. Pátria, 
tl,S c:dades satelItes e as ~ue :ftm~~Q. (mar~e tudo. num, cortêJP. de oferep.- ou nãO, ainda. funCiOna no Estado da Por eDnhecer a per20naJid.ade firme 
navam apenas na tnstalaçaO de B.n·, das :florais de e.pelo pollt1CO. De on- Guanabaral ~. e correla do nÓ,,·o P1'f~sidente da Re-
sma. tiveram o seu direito assegurado í tem vinha eu chamando a atenção t~ d d 'd'do5 os des- pública é que me abalanço a enviat-
J)ura e simple~men!e, por uma qUES· (e o.O"ora refrizando fuse meu ponto onde. e$ a·o SJ~1 o p e~l 1 fa-e pãs- lhe um apélo no sentido de que, es-
tã,o de sal*1"10, nunca no interêsse da d~ 0sta' quero com eStas nalavras, tinos P?l\Í~c?s este aIS" na <::' Brasl- tudando as deficiêncías de Brasilia, 
educação ~ I manifestar a convicção qUe tenho de revolU:lOnan~? Por aca_o em :possa. consolidá-la. E:olpero qUe isto 

VOCsa Excelência;. senador Pedro I que o otual presidente da Repúhlica, lia? Amda naa, aconteça. Fui~me embora há trêS 
LUdovico, sabe que é incontestâveJ O herdeiro do e.svazíame.nto de Bras!" O que eu quero é o que V. EXa. anos, com minha família tôda, como 
que estou dizendo e vou chegar onde lia, do processo de estl?lamento • de talvez deseja. Já que Os senadores e outros foram e estão. indo, ~ irão, des-
Vossa Excelência deseja. fornecimento desta .t:aPlt.al M de ~ Deputados saem em. revoada nit!t ~-?: ta cjdade em que, em 1963,' nada se 

. CaTar COm a sua. VlSao de estadista..e calas que todos conhecem -;:. nos cha.~ têz; 0'5 ~nnii3tériQS .!ião os mesmos. 'va-
O s,r, Pedro Ludovtco - vcs : a Ex· a indiscutJvel ~abedoria, &se ,pl'oble ... mados aviões "e5perança. dos Suplen- ziOO, casa.'S de fa.ntasmas. onde nin

eelênCla, lembrando a sltu;'lçao de ma porque entendo qUe esta e Q ho:-, te.s", e que .saem lótados, para baixo guém mand: ou' sabe quem é o chefe, 
Brasília, a está. defendf'ndo. 1'a. definitiva. pa.ra Brasília: ou. ,e e--pa.ra cima, nos dias da ~ema~ - Os problemas de desemprégo avultam 

O SR. ·VASCONCELOS 'T'õRR:Es - consolida, ou acaba de \'ez~ o nossO e.minente colega congr~ssl.st~, e agora até se C:u!da de uma opel'a-: 
Exato Vossa Excelência o sa·be. pelas Assim falo Senhor.ea-SenlldÕ"I'es: por no exercic,io interinO da Presldêncla ção novli" de importância. social inegã
ligações de amizade que tenh<l c()m conhecer..-de -pertó, a. persoIlltlidàde da, RepúblICa, nã.o teve outr~ ~aminh~ vel, qu~ é a transmudação daqueles. 
Vossa Excelência. do ae~ral Humberto Ca.s:te1o Bl'an'" senl\o despacha.r-M.n~sté~aral~lelrAaqSUfsea· que aqui vegetam, sem ao l11enos fa-

o Sr. Pedro LudovicD - MuHo me 
honram. 

O SR, VASCONCELOS TóRRES-
• '. com ..... o seu tuho, governador do 
Estado ·àe Goiás. - antigo companhei~ 
TC no 111 B. C. e, depoiS, de qUem tive 
R honra. de ser Pro.fessOl' na Fsco!a 
do Est,ado-Maior do Exército. 

o Sr. Eurico Rezende - permite 
~()ssa Excelência um aparte? 

O SR. VASCONCELOS TORRES-
Com prazer. . 

I • ti h n não reurur o lmS no 1010. , zer li pr:meira l'efeição do dia, en-
co, Durante a. guns anos, ve a. o: - Capital funciona uma vez por &ema" quanto, segundo levantamenl:{ls eSla
Ta, qUe consider~ d3S: maIores, d.e seI na.,. de quandO em quando. E nOs bo- tfsticos, um gl'.ande numero de lJessoas. 
Professor ~e SoclOIQgl,a .da EsCOla ~~ letlns de presença, que itntlgamente s~ aUmenta, e muito mal, apen':s uma. 
EstadO""Malor do E?'erclto. E justa ernm dist.ribuídos na. Cânlal'a dos vez por dia. . 
mente era o seu DIretor ,de Ensino o Deputados, víamos que houve um Mi .. 
atual Presidente·da RepubUca, .E na ntst1'O que durante cêl'ca. de noventa O Sr. Pedro Ludovico - V. Exa. 
cadeira sob minha responsa.bilidade dias uma vez sequer apareceu em Bre- me permite um aparte? (Assentimel1_. 
o Mual Primeiro Magistrado da. Na.- sflia to,do orador) .- V. Exa., un1 dos tri-
cão não .só partkípava .d-os nossos .' bunos mais brilhantes e eCcient"s de!) 
debates, que foram muitos, c('Jl}o ~- V, Exa. não 'me cont!ad~~a e .eu, ta Ca.:a, se'mpre ardoroso na ~dêfe,~~ 
geria. e interferia.. Por êste motivo, entendo CJlle seu aparte IntelIgente e de Su:?.s fdê:as, tem razão nas crítt~ 
quando. o nome de S. Ex.a. surgiu correto vem justamente em allono da- cas ..• 
na !iça. eleitornl; com in<lependêneia, quilo que me tra? à tribUlhl neste ills
pude prestar para' os que não o CO'" tante. 
nheciam mais dJretamente, Qepoi- O Sr. Eurico Rezenrle - Foi" o meu 
menta sôbre s. SUa envel'gaduta mO"" objetivo. 
ral, a. .sua cultura e, sObr-etmJ.p, Q seu O SR, VASCONCELo.S 'róRRES _ 

o SR. VASCONCELOS TÔRRES -
V. Exa. sabe qüe sou ,sjncero. 

O Sr. pedro Lu~oVico - .,. que 
"em fazendo a esta metrápole.' D~ 
fa.to, o.s própri68 Senadores, Deputados 

O Sr. Eurir:o Rezende ._ VOSSa Ex
eeJência afirma a sua desd:ta. quando. 
diz qJ,:;'e a lJrofeS:-ôrá da sua filba não 
ensinava; que apenas recebia a "do. 
bradinha" de Brasflia. No entanto, 
no meu caso eu pref.erja a situação 
de su.a filha, porque e. prokssõra. do 
meu 'filho· ensinava, mas ensinava co .. 
munismo. Portanto que VOSSa EXce .. 
lên<:ia. não tem tanta l'azão de falar 
da. professõra de sua. filha ••• 

O SR. VASCONCIDLOS TORROO
a ·pormenor deve ser pander.ado: a 
det::\wp.ação do ensino em. Bra.siUa.. E 
VO%a Exce-lénc!a não me ~~a(1itQ, 

conhecimento dOs problem~ socials 
i b 'I i Como disse, tive li*,sçiio durant.e al~ 

e ec;onôm cos rRS1.e 1:05. guns anos, com o General Castelo 
O Sr. Eurico Rezende - V. Da, Branco, milHar que sempre esteve 1;)re-

pennite outro aparte? sente na sede dos seus comandos. No 
O SR. VASCONCELOS TôRRJi:s: IV ExércHo, morou em Recife. Na 

Amazônio., em Manaus. Comandante 
- Com prazer. de unidnães inferiores aos esca]ões de 

O Sr. Eurico Re;:e'l1de - voitanda Ji1s.t3.do-Maior. sempl'e esteve dentro 
à composição das medidas que V. da á.rea de sua jurisdição. Agora, -
Ex.l\. apante. e defende, para 00-0 só para iSSO peço que o senador EuriCO 
evit91r o esvaziamento. de BrasU1a.. ltezende atente bem, como o meu pre
'como. principalmente, para fazê-la wdo amigo, a quem tanto admiro, se-

e M~nistros vêm contríbuindo para () 
esvaziamento de Brasília, porque pas
sam aqui mufto JXluco tempD. Aliás o 
nobre Senador. EUrico Rezend.e, em 
apart·e a V. Exa., referiu-se a um 'Mi-' 
nistro - penso qUe O <ta Educação _ 
que e..c.t.eve Quatro meses no Rio de 
Janeiro. As censuras de V. Exa, são. 
muíto raz{Jáveis, mas Quando d2fen ....... 
do Erasflia, não o f?ço por ·e.star pró- '. 
xima, cQ.ntrHHunão para o profYrestc' 
de G<liã.s. ,c 

., 
.' 

-
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o SR. VASCONCEL06TORRES
Conneço a franqueza de V. Exa. __ 

O 8r. pedro LudoviCo -- Sempre me 
bati pela. mudança pelo beneficio que 
teria as imensas regiões que circundam 
teriam as imensas reg!ões que circun .. 
dam o Planalto CentraI: ri Amazônia., 
o Nordeste e o Estado de MatD G:·05-
so. Nós, de Goiás. não preci!;amos de 
Brasília. para o desenvolvimento do 
nosso Estado. ~te o meu ponto de 
vista que queria V. E:\a. conhecesse. 

O SR. VASCONCELOS TORRES
Fico satiSfeito porque V. Exa. reco
nhzce a. pnreza da.s minhas intenções 
ao comparecer à tribuna. 

Data venia, devo dizêr a V. Exa. 
que Goiás, com a instalação da Ca
pital!. muito melhofou porque ganhou 
estradas asfaltada.s. A Amazônia ta1l14 
bém teve uma nova esperança com a 
Bra~ílla·Acre e a Belém-Brasília. 
Tudo isso representou Ulna e..<;p:;rança 
l'Udiosa, a que desejo dar consistência 
e nunca uma dese.sper\:lnça oU fene
cime,nto. 

Há, realmente. mna conspiraçãO. 
ma.s não do Legislatlfo. Uma série 
de fat.ôr~s têm feito com que multas 
elementos progres.siSta..c;, nas áreas de 
desenVOlVImentO proporcionadas peld 
cria.ção de Brasília. jã não creiam mais 
nQ di?! de amanhã. 

que incensa. E' aquêle que não de, 
agora, mas de longa data. 0nha di~ ( 
zendo isso e o repetirá sempre. 

Ao encerrar. desejo que, mais tarde. 
possa comparece.ç à tribuna para di
zer que as minhas e~pfran(:2E ~e trans-I 
forn1aram em rea!idad.õ> na consolida 
çoo dI;\. {!he.mada C?pital da Espe:an- I 

ça, porque neste inst!1nte é mais da ( 
desesl'el'ança. U\.Julto bem, Muito 'I 

bem) 1 

o S·R. PR.ESIDENTE: 

---77-- "tt-~,.'''''~_ 

nArio M~raboou apresentou um ( , E!' \~dj) o Feguinte: 
projeto na As.::ernblêia Nacional I ' • ~ 
"Miue,. oJa.lao dn qu, a ,',ano' Re\1uenmento n 72, de 1904 
e~t,aVa com 6u.a. sti.UJ.ÇdO t.i1UUC€ir.a Re I r r -A A 

no caos, apresentou pl'Oj~to de l€l i :) ~lle €~1 s 9 urgenc a, .,:?o~ , t.er:m03 
. em que ínsWUl.a ura plJgatTl..:n.o! .::1. al~. 326, n 5-C •. do R...-olmcu,o lJ?-", 
ae ilnpõsw rremendo pOi' pane Q1b r [,.cl'uo,. para

a 
O PrOjeto di! rt~~oJU';9!) 

6a!-'Se.i mais favorecia'fls, em o,;-n ~ n2. 6, Àe 19o!. qu; a!;era o Regnu<>nW 
ticio ddS men0~ ftlt"ofec1àas, Era' L.ter-no (',,0 ... ena ... o .·eder~I. 
o único meio que o Pais tinha! Sala das sessões, em 14 de a:';t';l d~ 
pa,ra sair da slwaçuO dcse",p2ra~ 1904. - Filinto Müller. 
dora. em que se em::olll1'a,"'a., As , 
sim e que, de,p-'_!:i de mu!ta lut:l. I O S'R. PRESIDEm'E: 
a A~~emblé:.a ap .. ovotJ. () rer~r\éo (. . 

Tem a pa)avra o no])re Se~1r'dor Lo- I projeto, pressionanco 50 ou lGO I ~03 t~rmo..; do Reglment. IIHprnry, 
pes da costa. I mil francêses e. oene.ficianuo 4.51~. leqU,~nmenLo que acaba de "er l1ua 

milhões. E quero CreI' que a nO.s~a ,dgll~a~a na, Q!:dem do D;tl d.i ~e~&ãCl 
O SR. LOPES Dr\ f'OSTA: sEuação é quase itlêntíca, Não va. "egumte. 
(Para e:i'{Jlicação pessfal) - Sr. pre-I mos aguardar que o Oovérno n().':i I ,SGbr~ a lU?21a, requer.mento que se-

sidente, pedi a palavra ~ão .::ómente envie um pl"0jeto de lei ne~ta':: I ~u I dOI p210 Sr. 11' SecreM-rio. 
para. um\!. explicação p::!sso.al. ontem, condições. Vamos. nó3 dES c:a&-' t 'lido e apo.anu o :~l';o;'tlmle l'e. 
quando discursava nesta Ca~a o llus- l ses couservadofas, aquêles qLle têm I' qulfr:m2"nto. 
tre Senador Eurico R~zende. tive recurws, embora uqquir:do~ com '. ().... fi 
oportunidade de solicitar lhe licença o sacl';ricio da. luta 'pela v,da. ao Requerimento n· 7.J, d2 19 t 
para um apa.rte, no justo momento em encontro da situação. be112fic:;'1l-; fh'" ~~rm('" do ut 2'" le' 11 y "~ 
que 6 Ex. aborda,. a qu ... <:t;:.o da do o C',ovêrn' otU"' ou ~, ... -, ...:> 11><: •• , ...., \... !' 
.' v-- a. • .... • «., e m\O"·f:'~~ :::te·~·r lento .tn'el'no reqUe.lfO tl<.1l1!;>CI. ... 

pol!tic:a. fI!Ulnc.:!lta do PaIS tra.:;end~ I tóda ~os.sa c0n.31der<lçfto e con:i-, ~a;;' ;L~ And,~ aO" l;:)enado dó a\'"~i,:a,Q 
o ConheCimento do Senado a 'oOa von ança.. m tUJapú "o dever do m d.e J na do. 

~~~}"t~=sd Cl~S:~~oP~~~~~~:l~~.e~ ~~:~ SI' Presídentc, com e.\.!a )'iWra. tf'r : Ir a dtt democrac a . <te- J~l:.o:'~a tie 
rsr para. 'atirar o País do verdadeIro' ~mo meu breve pron:U'1C~am~'I1.[o. l':J.~ .]oro.!(' cl~. Ca.·,tI'O .BaI~bo,i.I. e .~:..IoJl {:!:l..lO 

"3.00 1inancciro em que se encontra. I LIIicanà.o, desta ma.nelJ'a, as plln',.'ras .\0 "O Glebo 51e 2" d~ rn ,.ço p.P. 
" N<>'''~ oment re"ordei aS' Exa I'que ontem pronunCIeI. ~ Sala das B~soe-:, em H de .. I.ll·;l ce 

~e m ~.... ". ' Ulci4:, _ Eu ,Cu Re'é;ende. 
qUe na Revoluçao Francesa. o grande O Sr, Eunco Re:;;ende - Pe.'/UíLE', 
revolucionário Mirabellu apresentara tV_ Exa., antes de t,mn .. na1"? O Si:., I·.1E~l!jf;N'TE: . 

Como V. Exa. r~conbf'ce, é por cau- um pro·jet.o de le1, or1undo do Minis- { . I S j 'd' I t 
te'r'·o. da Fazenda daf'l.lele País soU ' O SR. LOPES DA COSTA Curo i en o eY: en.e QU~ o (C('U::rl"11? 

sa dessa sincel'idade, independêncía e. . ~ '"1 • ~ I prazer. \ :",;a tl'\l:1;-cr.o;;âo c s.;illc!.al.\a, tl..:.13 
mais que tudo isso. lrrepreensfvel coe~ cl~ando que a Câmara~ aprovas ... e ~m '. . 3. :n,c d !lnl te estabe1t'c.jo no art~-

.... rência com qUe tenho tratado' dêSses trIbuto pesado d~. claE.ses mais favo-I O Sr. ~llnCO Rezenae - Q\lero Cl- 'i ;t' 202, da .Reg menta lnrfrno, tied, 
assuntQs, na Cátl1$ra dos Deputados e rec!das em beneflcIO dllS menos ra.VQ~ zero tam"Oen.l, Que nao p,..-Jl gUl·1l0f.l!.d ' ,ubmet do a. d2tb.~r3\"o d3 r.l.:n.lr,O 
agora no Senado, que me a.ba.lanço a l'eCldas, para, nln~uem. I na Ol'de!n do D:a da sp_'sfn 'e~uinte. 
formular o veement!sslmo apêlo aO S1'". presidente, tenho aqui as not~s; O Sr. Pedm Ludm;ico _ Pediu ~ui- ndep:nQ~nh>mfnte de p~Ht'C"'r da Co-
Chefe do Qovêrno que tomará posse tz.quigrMicas, que confirma,In as ml-jlhOt.ina IJ.'1ia a inflaçav. . Y I nl~, lio UH·e·ola. 
am.:mhã, pura que, com a sua caracte- d 
rizada autonomia', al,']e, e'purgue e nhd.8 palavras. Entretanto, Jen o ape- O SE' d Q cÔ'J e ~ m .... ·rl "PQue'"'m·n1a q~.le ~el·:i 

J> nas esta. frase em o "O Globo" de t. unco RCr..en e - H;:>njo .' • , ". . ... 
expuLse o.:: inimigos desta Capital. hoje: "O Sr. Lopes da Cosca, SOIiCi-j' eu <> dIsse, no ll1eu.~dl-"eur."o de 1)::';"111. ; lt_o p('1u .... <;!.f. 19 Sec'etar.O. 

Ela .só poderá ser con.sojlidada com tando um ap.art.e ao nobre Senador qu" pooenamos e.-:."abelecer, no qdddro I ~ t 
a presen~13. do ExeCutivo ao Comall~ Eurico Rezende. ÜlVOCOU o exemplo brasiJ.eü'o, uma difere';l.ça entre a Rr>- . E' hdo e 1lprovado o ~egu ti e: 
dante qUe sempxe esteve, sem arredar da RevoluçãO Francesa!" veji que dei I\'Ol~çno, to'~'-d.ncesa. e a h'·"Ü u",Uv (j,a . ReQHerimento (li} 74 de 1964 
u!u pé. junto à sue. tropa a não ser motivos a interpretftçõe5 dúbias, mc:u- sUelra, qulS acent~uar ql.le, enquanto a I '" , ' 
pal' llE'ceSSidade de- serviço em sua. sive de querer solicitar ao Oovêrno cu Re.vOl~çao. Francesa, .de\'or,Ju OS .:e~ \ Sr. p::cs:dentt do senadc 1.' ede,al 
áre~ jurisdicional, quero manifestar à~ FÓl'ças ~evolucionáriflS a imptal~t~~ pfoJ2r .. os filhos, i;gülmo;:, - IB,to. e,\, ~~cessldaI1.do. ausent,ar-:ne g..!. Cap.~ 
a mmhn crença de ctne BrasHia, agora. çao da gUllhotina, COnlO se eu Ics.,e aqueles ql~e a flze.a:n e a rxecll(~hll.m .. al tia lHpubllca 'P9:1U, em v.,sita i:LO 

terá o. seu t.este dsfinitivo. Ou eas-Ium ~'evOlucionário reacionário. a Revo,luç~.o 1.3r~snelr.a pOd~Iá ,de\'()r~r . '~H~~ ~c;t~60, .tra,Lfl:.r r'llel;:mlente,d~ a.~-
telo Branco consoHda E,rasilia OU Bra- C!s seUoS plOprlO.-:. fllhps e.'lpUflOS - .S,·O I::.un,n", !elaclon:':QOS 00111 O Cge-Cle <) 

.sílla nc.abará de uma vez por tOdas Todos sabem" no enf.a.nto, que 5011 e, aquéle.:.; que hOJe batem palma~. :lo meu manaato, cOnforme comwo-
• um democrata llberal .. SOU l.lm !tomem manifestam seus ap~J.usos aos che-fe.s .1l1~t>o a"d~!11 do nr tílt nlO ano, ap: E" • 

. A minha. certeza é de que a capital que procede da fl'Ont~Ir.9. ~e.ste de. .Pá- revolucionários e Cju.:', nD ent.anto. cor- ,-"l'ut:l a \fcs:sa Exc€lpnciS, a f,m de 
Irá Pil:'n a frente ,J ~quêles que, na cria, acostumado à vlv.enCIa das clda- romperam esta Nação, ronl.1aram csta 1~!Ul! Sf' 1 ~ne de submetê-to à ~~libl'
ex-capJtal da Hepubllctl. receb~ as des e dos campos da mmha. terra, Jt:-C1e N.açao e, por via de cDn~equêncla. atra_ raGõ() <:!O senadO, pedido de 11c2J.ça, 
d.bradinhas. como repetidamente te- os homens. pelo trab.alhO Blsano dIá· Vé3 de inqueritos, I:óbre fatos recentes ll,> p.?t"Íodo: de 14 de abril a 20 de jU4 

nho denu.nciedo 4es~a e ,da outrfl Casa rio. sabem cultivar e llffi{)ldar o seu IOU remotos - pouco Importa _ 'tXl-1 'ho c.o an~ em curso. 
do Congresgo.. temo de "Ir pl:!ra cá. E' caráter. derão ser- enquadrados nos o1.íet.\O~ t d S e· 13 d J)r'l de 
necessário, ~or isoo, a int,ensificuçã:O Por isso. Sr. Presidente, dli'sejo ler P:·pfllátl~o.s e pUnItIVOS deiNa m::""llUl. LS~,: a _ aS ... ~:6:SAd~lt)eTIO eJ~lIa'. 
da ?Onstruçao de moradia para Q..s desta trihuna. as minhas palavras pro- Re.'oluçu.o. De m';do que se V, Exa.·1 ' 
funclOnários, outros motivo''5 serão nunciladas ont.em. em aparte ao tlus- ,1oão falou nem Jnsmuou ~Ullhollnv, eu O (su. PRESIDE~Tf:: 

~:~Ó~l~~Osnte!~nrr~~O d~re~~~en~~a~~ tre Senador Eurl~o Rezednde'j ~ara q~e ~~d:é~ n:~r~ r:r:t~~i~~nde~~l~ t~~i~ A Mf'~a prrvidenchuá a conl'Jcaçilo 
lkt não fique no vácuo no deserto os 81'S, rel?l'uentantes os OrlldSJs -o nobre Senador Pedro I Udovico ~ra I UO SUolf>nt:e, Sr. üoldward:n I?el~ rl-
!sol da t d • , Brasil, aqUl presentes, possam, e ma- di ,J • ,p, 'r"S C::antos 

a • eu o a.penas, como Se diz neira fIrme e positiva dIzer aO povo zer que, realmentt>. essa !?uilhotlna ..t_ '-' t 

Stim.:pre por ai afora, uma caracteris- O que foram realment~ 'tiS llunhas pa~ deve existir mas apenas para dec~pat E.:.t..'t esgotada a hOra do exprrl ente. 
'C3: é o orgUlho do .BrasU no ex- 1 .a cabeça. da infI:iÇão, que inferna e I 
teria!'. Todo o mundo sabe que .Bra- avras;; J V .Ex t ? desgraça. éSte país. I A lbta ~~ pl'esença acu.'m, o c",mpu,4 
enfia.. existe As fotografiáS em nossaS perm te.. a. um ~r e. 're<:lmE'nto de 34 Srs. Sepa"'''lle.'>. 
(!mbB.ixad~ ue às vêzes' ô en - (Assenttmento do ora r - o' SR. LOPES DA COSTA - Hut p;1ks;:\-se ~ -
te allg-uma.'5 delas _ muiiopoeu;o ~ul: ~:~eousee~:oÓas~' c::'di~~~~~ to grato pelo aparte de v. &xa. I 

onlW~1 00 OIA 
dam dos interê;9--"e:' -da nossa· Pàtria, l'imOfosos sôbre jurIspruaênci.a. e, Devo lembrar a V. Exa. qL!e na \ 
fazem uma prOJeçao do no~so avanCO hoje nos está,. alertalldo sôbre França não funcionou sómelHe ft g:ll- C()l\l!·AI~ECI<..2\l M.US 0.3 SL··;UO .... 
mUlld!al. a:prest'ntando o eixo rodoviá~ questões de economia e ·fi.nan1;<l.s, lhntina. . .senão t.an-j}ém um t.ribunal De RES SENAPOflES: 
rio C~!l10 um conJU!1to realmente lm~ desp"rtando assim o interêsSe da honra. que examinava a~pectos ta1~ 
Pl.'ess\oT'lante. Ca:sa~. Quero, nesta oportunidaà~, como a ,co~rupçãi) e o subôrno dos hO.-

Mas o estranp'clro, Sr. Presidente. lembrar a V. Exa. que o deliclt mens .publJcOS. os. detentores do pojeI_ 
pouco sabe do Brasil, e" ainda menOS orçamentáriQ de um trilhão e pou- A~slm, percebe-se que tanto V.' I;-xa. 
de Brasília. Não é simplesmente para cOS bilhões de cruzeiros •. é orig'i- quanto eu estamos dentro d, pnn~~pjc 
!"'at1sfação dos turistas, mas para a nâriO, unt f,êrço, do dejicit tt::ts de que o atua! Govêrno dE've. e~:lll1ln':1r 
no~.sa, Que deSeJamos que fi. Capital autarqUias federais, portanto. ma-l êsses casos, naO sl dos bra~Ilelro~. Q~e 
se firme. EntE'ndo qUe esta é a hora, administradas. De acôrdo com o, queriam trair a pátrie C0:110 Dnnct~ 
mais do qUE! oportlUl8:, precisa e de- Ato Institucional bai:l'óado 'Jelo 01>- palmente daqueies que. p."l:'l C"}rr'lp~' ,c 
finHlva ante<:: da. assunção do nôvo mando Revolucionário, o Govêrno e ~ub"ôrno, enriquec;,eram it!cit~nl~n'.f'. 
Chefe d, Govêrno p:lra, falar nO Se- a.tual vai fazer Um reajuste sa- flel.:sMndo esta Naçao num~ SltU'V''::o 
nado, tendo, pe10 menos, a e~peran()a larJal nas autarquias. Quero crer, ~eSE'~PE'rad()ra.. e tra;i'~ndo a ltltrrnqu!· 
de que f'stes p?lav'l'as Cheguem aas ou- também que nessa ooasUlo o 00- hdade e insegurança a03 lares brasl-
vidoc; do;;; resoonsáveis pelos desUnOs ·rêrno tratará de urocurar o equi leiros. 
do Par."!". 01'1 ra o.n~ o Qtll" são apont.adOS librlo do salárJo dos autárqu~cos, Era o que tinha que d1zer. Ur!uil'o 
como Inlmi'1"o.c: de Brasntn - como rui marftimos e ferroviárias. Amda bem) I 
8T)CntacJo continua-datnente - aO re- Quero, nesta rI.:)ortunidade, 1emhrar l 
vé-;, sefam PPDntados como amigos. a V. Exa. que, se não me f:üha O SR. PRESIDE::V'TE: . 
PCt'O'It'- . aml"o é o qUf" ó)z n verdade, a memóri.a, na Revcluç{i.a \ Fran- Rá, sôbre a m(>..')3, requcnrnento que \ 
mostra a.s falha.!!, e não qUe turibuJa. cesol, o cél'2bre tribuno revo1Ucio· I \'31 ser lido. 

J.:.:,~ OU.OIffiJtà.. 
Us.car Pa,«t>..os. 
V,valdo LIma. 
Z.a~n;ll as ae A,ssl1mp(Jv. 
S~_asU~ o Arcl1er, 
S~:;;;:l.;:r:o Pacheco. 
D~y-Hu·~ Rosado. 
Dma:.:',! VHu.z. 
JJao [:z·'\lwo. 
Le.ta ;i ~'o< 
J~ft~ison t:e A~u:a.r. 
V,3,,:o;!c:l.ojS 'rol'reS, 
G~lbt.i..) ~\tarinho.· 
Be7erra NotO. 

DlSCUS<;40, em tUrIZO 1!'lirfl, da 
Projeto ~e DeCTe'O r (',/.: r . O 
n? 3.5 de' 195(1 (n9 j9Q, 'de .aiO 
Pa Casa de ori.QBm) que Q"[J.OWI 
o Acôrdo iS6bre prh'itiqio';) e .um· 



" 

844,' Quarta.feira 15 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11; Abril de 1964 

.idades da Organizaçdo dos ES- I o S'1~. PRESIDENTE: ,e~te dan~.os ap~ovaç'ão, o. -lIl1 r~qU~-1 o Slt. PRES~ENTE:. 
tados Americanos, firmado velO . h· ta ~ Se nmento qUe V!!.l retardar a traml- A mani.fe~ta{'ão de pe~aT do nobre 
Brasil a 22 de sete-mbro de 1919.' ~f~ra enca~tn ttr a ~ ça~.{ :": tação das ~:.J1l"Js~ç5es.. Stuadm' V~cOncelos TÔ1'res ccnstarâ ~ 
~t>ndo 'I ret:tSú,a â~ oJador) - ""f. d~le_.úc,~ I De mC;iO, qu~, Sr. pr,eS:dmte, se; dcs Ana~, llC5 têrm'\:s elo Regim.entQ 
-- te, s·;:cnhoH::s Senador~s, pe 1 a pauv o emin::n.e SE~8..,dol' Jeff~rson de I do C'en~:!-o . 

pareceres na ,~FEn.as para sa!:en~9.r" -~:1a. ,c.r- Agu~~l.r n;'o inva:d~r meu espir:to com õ:J • • 

projeto- (,U!'~~an·:la., e, wpr.n~lp.:l_~l,"",,:'1l!':-.. C:(.~- I () ,5"011 E,:-~:randrQ e 'arra'!lcar estas O SR A'rILIO FONTANA. 
I - Sõbre o "- vcc.ar a.a." atençR!J dos Jur1.St,:s~ ..l.a I duas r:ú\'.d:1s, eu não poq.erei d~ mo~ t '.,. • i ~ ~ .:. 
_ da co'missão d.e ConsWuiçao 9a.~ ~lo\.. ... tl3.mente, a da Com...,sao c..e I do alg;um dar o meu 81)0:0,8 seu re-I S • .,; pr€s.d~nte, poço a p:J·~av·a. 

c Justiça (no(.> 52-53), javorá"U!.l; dusLç,u. .• . _ . çi.!2~l,mcn:o. . O SE PRESIDENTE' 
, - da com:ssdo de· n€1.aq6t>s Esta em plena. '\'lgencl~, nO P.1.lS, I Nr.D €..!:o"'~U Sr p;:esídentE,;lO!" 0::--3,· . 

Exteriores (nO? 53-53)· pela. rejei- o A~1) Instltu:;:!{Jnal. 'ral Q~~re"o\ ql:~ 'em c.:nj.ç'ã::-s de votar. ! Tem a p::..lavra o nobre Senador 
ção·· aE'VEmc.s chamar de Cl"Vl~o-:n.~ha.,! El am estas as C<o:1S derações que . .o\tilio Fontana. ' 

-.:... da Comissão de finança~ ;:ncUlb::;:;u, em I,uwtas pon~ws, a;:, re-j dese;w.va expender l·endel'.d:o, matS O SI T~LIO 
(n!l 54-53), pela rejeição. gra3 et.:nentes a tramu2.,çao ..... de p .. o· uma léz, a s~nc.eTldade de ill.l.nha ho- ..:R. A.l FONTANA: 
. II _ sóbre a emenda de Ple- ;I;;-!O~ na3 -dua:' casa;; 00 ';"ong!e~so mena.1em à. cultura e, wbret'ido, à. lSem revisão do olador) - Sr. Pre_ 
nário (SubStttutivo integral.!. ~a." .... n~l: E..sl.apelec_u mesmo .qU"e, acu.dade jurldlco-consütuclonal da \.5ldente,.. ~prcvelt0Aa opor.unIdade para .. J 
, - da comissão de ConstttuiçãO n.a~ mCldmdo sob-re qualquer. pro'pO- i!u.stre S-ena.dm· JefferSon de Agütal'. uma l'aplda rderencia ao di.s.curso do .~ 

e JustiCt'a: slc.ao na Casa!, dentro de ~) dIas, ~e- Era o que tinha a d:zer. (Muito .8:'. -~r~'idEnte .R8.nieri, Mazz:ili, pro_ 
F' - ~1tO? 4.18·63) ...,.. Javoravel; po~s de remeha.a a .r~pecüJa menss- bem. Muito .õem). \ nu.nclado onte.Ol atrayes de uma ('Ia-

2\1 - 019 BIS-63) - (mantem .sagem. d.ta propos~çao sera tIda. co- dela de e,s.taço~s radiodifusoras e de 
seu parecer anterior por julgar mo automàticamente aproy~da, e pO!' O SI:. PRESIDENTE: t-el!y:'tito. 
que a matéria já loi devídamente via. de cons.equência, em condições Em v",t."";;O o re"uerím"1lto n Q 71, 

• A -r. ..:J e ." . 1 p'" E "'''''"''"w"'''" '1 c D!s.se Sua Excelência, entre outJ'as exaínmau.a, nav se';,uo n G=sa- de ser sanclOnad.a pe o OJ'I.<.er xe~ de 1"'4, em "ue o nohr:> Se':'l,3.dou' . e ) j J" '"I. ... ccnsiderações, que falaria a respeito rio n"Ovo parec r ; cut vo. . ' Jeffe~son de A~uia"f s-ctc:ta aud~n-da Comissa o ele fi'in{wç<is . - t da situação do' nosso Pais. Segundo 
- , ;, . d Há "llna questão a Soer apreciada. eia. do :VI!ni.zté110 de Relaçõ~s Ex e- os jOl'nais, apresentaria um retrato 

~~e~9~~~~o f~~~!~eld.c:r. ~g::;:{!t1~ pre!i~'lln~rmente: se a refe~ida d.1.s_, riores, ~ôbre pr{)"i{to em ,d!scu.SSãO • ~.'?m retcque, 
de Constituk;ão e Justiça soare pcSl:~ao t.axatlVa do_ Aw I:n.s~tUC10-?-.11 Os Sr.s. S·enadores que o aprovam De(~larou Sua Excelênc:a, o Sr. pr.e
o art. 66, item !. da COUtcssão de I at.ng:e ~s P!Op.:oSlçoes do .i!ixecut."Vo queiram' 'permanecer sentad0 3, (Pau- sídente Ranieri Ma,zzillí, que o dejícit 
Relações Exteriores; ~á eu; tlamhaçao na Casa. se.) que.se apresenta., pa.ra. o Nrren-.e exer .. 

_ da Comissão de RC/açõ&s O, ~r. ~ejferson. de ·A!J1!-l.ar - ... A ... Em ap!{],vada o requeri:men'.O. dc:c equivale, a.p,rOx.imadam·ente, à 
Exteriore8 (ng t:79-63), contrano.! ma,tt2T1a n.:'l0 E€ ap~lc;a o Ato !nst "u~ Receita, isto é, um trUhão e quínhen_ 

1"01 Udo, na sE:.S.s3.0 de o!l:.em, re- c.?nal: ~....,a~ se, Oflg.nOU de. meus:- O projeto sah'á da Ordem do Dia, tos milhões de cruzeiros. 
'.{Uer~mento em C],ue o .Sr. seaa~o.r ~~T~, ao .t;x.:"C~[~vo. porque ~ .. ~w. p.l- Para audiência no MinistériO daa R'e- E' sem dúvída uma situação cala .. 
Jetfer~.Qn de Ao-uwr .sollC ta and.en~ 1-.'-tLl'O _dO (;onJresso Na".loual. a lações Exti.'riores. ' mHosa. DiEJ:;e o Sr. ::::taniel'l MazzJ1l1 
cia do Mlnistel":'o dJl.s R-elações Exte- ~.p!.·~v.açao de Acordos e ~at.ados ÍJr_. Está esgotada a matéria constante qU3 ti.S caU.5as principais sã::;: as em .. 
tiares, Eôbre o proleto. .!1.ftaCs pelo Poder Ex-eCUtlVO. . da. Or&!ffi do Dia. prêsas estatais "Que apresent-am ãej:cit 

'j EZE ~D . aproximadamente de quinhentos bi .. 
;Por falta de núm-cro, não ;lÔde ~er ,0 SR. ;EURICO R,I N' . J;! ~ Ate N~o há mais oradores inscritos. lhÕ25 de cruzeiros: a Rêde F~rroviá .. 

v.QtJào, o qUe deverá .sN feito nesta al ,eu seI: .Mas ~ seI,. t~'Q.em~ quoJo, ria Federal, transportes maritimos e 
CpoHunidade. e33€S, ccnvenws nao t:1ll ge.::taçao f.$~ O SR. VASCONCELOS TORRES:' out:-a.s ·emprêsas. outra despesa, se .. 

poIitanea na casa; vem para o Con-
Em votação o Requerimento. gl'::SE0 Nz.c.onal no dorso de mensa~ Peç.o a pa.:avra, Sr. Presidente. gundo S. EX:a., qUe nos últimos tré.s 

gens 6.'0 Poder Exe-cuhvo; e estas são O S·R. PRESIDENTE: anos se multiplicou- por cinco é'a com 
'O S.tl. JE:'FL::U;U:1 DE A"3I:!t\R: 

Sr pre5:d~nte, peço a pal'l-vra 
p:".ia enram.nhar a Yc.8.ç'ão. 

O" S .. !. Pi..1h'.:7 ... ..:;:~ •• ;ú,,: 

Tml a pa:i1V!"<1 o no)Jre Senador 
J~fi.::r.:;·cn a.e Agu.ar . 

obviamente, pl'Q.pos_ções. 0, funcionalismo ·púbtco .. Acrescentou 
T~m a palavra o Sr. senado!' vas- alnda outro setor. altamente deseuu;" 

I 
Se a ini~iativá fÕ€Se'. de q'lulque: ccncei.0s TOl":I-e,s, librndo - o cta. bal.ança de pagarnen ... 

das casas do congresso Nacl.:rn.al, O SR. VASCONCELOS" TORRES: to. A fmportação de petróleo e de 
não era de aplicar-se o Ato I!l.Stitu. trig·;) subvencionados, sem comudo 

p;'ol ur~a.amente, a tOonsti.tuzçao FIe. nhor pre.sjdente, Srs, senadores, que- Quando muito benefiCia uma parc~la. 
I
' c.onal, .no seLOr em Q.U,.e. a~t~rou,. e (Não fOi revisto pelo orador) - se_ beneficiar a populaçã::> brasileira. 

. dual -e o R~g.i.Ulento InteruQ, Tra~ 1'0 chõ'sincumbir-m·e de nü: __ ~ão para justamente as qUe estão em muitO ""'! 

O S;jl:, JEr\F~_~~O:-i· DE t..GtiiA:{: j tand-o .. se pDrém,_ de mat.éri,a de als. mim bem triste, qual a de registrar, melhores condições. Para essa. s\.'b ... 
(Para encaminTw.r a votação _ ~U3S~ao e, ~ot.açao. Rrov{}c~as p~lO nOs· anais desta Ca~a, o falecimento I venção todos contribuímos. mas nem 

St{,!. lei(.Sú,O ao ü,(!.tor) _ Sr. P-:e~ -C?·ç.r Execlt~vo, mll1~~ duv.da a~. do Pref-eito doe Município de Ca?l- tod~)s são beneflcíados por ela. M'\im. 
B ,,';'.j~e, rE'qu&l'.~ 2:.:di~l1c:a do M ms~ I q,Ul!'e, ou deve adqumr, ~a.ract~!'lS~ pOIS, Dr . . ~arcelOs Mfi!tin.s~ 'Ocorndo pois, quis nesta oportunidade, ·regis", 
t "e'a":;"" -;;"-.... ",.'0. 0 • pO 'W,l" .tlc,as de moda a despert.ar e a re~ru- sába.do úh~mo, tror o disc\Ir:::o do 5r. Ranleri Mas. .. 

t:; •• \) Q3S l\. • .v~.;, ........ h t l~"" • ~ ~ + - t - d' d :tr . 
o D··:!.<..O L2g:.sÜ:t:tivo nO? 35, da 1~50, .a. a ~ ença~, eoxro. LSSe, .0:5 .a. Aquêle. che'fe de executivo mun!ci- zi11i na Presidência ~a RepúbUca.. de .. 

·que a-~"rova o A~õ:-d-o. s6bre .P;i,VI~?-," ~;i~tnai:pres 0:0 D~relto ConsnCu.clo- paI, médico benemérito, Pl'e-feit-o por mOllstrando. que eXl.$tem realmente 
g_v~ e 11!'.un.d:.1..oe.s . C\a orga~..zaçao duas vêze.s e Deputado EStadual. ou- grandes d_flculda~~s, mas que Vo~~m 
'OC.5 .&,tatias Am~l".i:c.s.n03, armado As.s..:m Sr. Pl'eaidente, gostarIa que I tra. coi.~a nâo têz senão semear o bem ~r sB:n~d:os, c,.:>rnglào.s e rwstrlng1c.~s 
p:,Q E~·a,si.l, a 22 de set~mbro ~e ~9~9~ o EJ:!'.mente Senador, Je>.Ii·er.so:n de, em sua terra. qUe tarnOém é a mi. os, deflC1ts, desde que s.e tomem ~provl" 
m:a.:e reexame.: daquete l~inl.Swna. Agu ar, cuja. cultura jurídica.. nã-a é nna. Tõdg, ao pcpulação do norte-flu- den~~a.s que uma boa orientaçao ad4 

o.p~n<tndo a Coml!"~ão de ~e!ações 00 resbejada., mas principalmellte minense conhoscia de perto o valor IDin1.3-trativa.deve adotaJ:'. 
L,,".·e;.·.ores sôbre. a Pl'op'cs:iça~ e con.sultada. moral do DT. 'Barcelos M~art.ins, que O Sr, Josaphat Mari7'_\o _ V. Exa. 
kr: ... nda qu~ con.:r;n.a a apro',a-çao e O Sr va,"o celos. Torre _ p"ade sempl"e se h{}uve com exacao no CUln- me permite um aparte? 
ra:-;1ica<:i:o d.:J Tra,t;:.do, cem ~;; re~ ... ,"' d': n s. primento do dever. Ex-ercendQ a clt- , : , 
sel'Cs tios artrgr>s ~{l, le.tra "?" .e la. m~c·SR EURIOO REZE...~DE _ D nlCR por lengos anos, morr~ na mais _0 SR. ATíLIO FONTANA - Pms 
leLra ."b",. a ma!;;~a nRO poo.el'a ;~r ·iun m;cio geral considero-os' jUrista: extrema pc~eza, porque JaIl}aÚ5 no nao. 
aprec.ada pel-o ...... nado sem 9. p.e~ da, Ca a f ad ior do D' lto' SEU consuItóno ou na fa.rmácm onde O ST Josaphat Marinho _ p.3l';ni .. 
v.a de~lru:ação do Ministério G.9,.;3 Re-I mo; quSan' d

T e'St-lIlr.t' desS ~x.,ree" trapaJhava co':lrou as consultas. t.a-me V Exa apenas a.ssinala;··~ue 
l - EXi ,: 1'€$ p .... rque me p"T~P -= o s a. e ,.I,!l. Q I ,. , 1 
'açoes, e~~Q_ , '"' Acô'"d ~'le;;à ilustre representante do Espírit9 San- JlIoi wn choque imenso PaJ.'81 tõda todos êsses males, que são reais de ... 
em f.f.J?C1PIO, ,qU~a~ér'a ~u~er~da I to, é o arcebispo da Ciência juridica. a cidade de Campos, que não &"""'Pe- correm, contudo. de um outro -mal 
~O~~l Ulr-~ei ~n1 .. p!"ejl~ízO port9.nto, (RisO). rava, t:ã0 cêd-o f&se. rouhada ao ~eUf mai~r e ~un~a~enta1, que é o proces-

" ,m qt~a qt.teã do Projeto- de D"- I O Sr. Vasconcelos Torres _ E' o convlVlo uma d.a.s flgura.s ,de maior 50 mfiaclonano. ' 
pR.,a. a a~ova.ç o . ~ o ' cardeal relêV{.I, pail'a. a qual se vQlta..vam. tôdas. ... o ' 
ereto Leglslatlyo. qUe b'atn}Ül,.. ·11 I O ~R EUEI"'" ..... ,EZENDE _ O' . B.S esperanças do MunicípiO O SR. 'ATíLIO FONTANA - ~.-
Con"'re~() N&ClOnal desde 190'0, e es~ ;:.JZ • • . .... ...., ~ ta., - . bre Senador, o p:-ooes.so jnfIacionatlo. 
senclul. para. o t.l%S'Ü pronunchmen~ ?r. pr~~!dente, terIa, mesmo, prazer cumpro o índ'eclinável dever, não é .fruto do desequiUbrio entre a. re .. 
to a audiênc:'a, ÚO Ministério de Re-- mdesCTl.:lvel em ;OUV11' do em1nente apenas ~m nome da. pOpulação de ceita. e a despes!., lIabem:Js disso. Al 
1 ~.., . :exteriores. 1 Senado~ Jefferson, ~e Aguiar, um.a campos, mas do Estado do Rio, que. vêm as emissões para aumentar O 
a-;;,~ com:s.sões ,do Senado Federal res,potta a .dua~ dU~ldas Que ,se irr:- tenho a ho.nra. de representar nesta, dejicit e en<:arecer o custo d.a vida .. 
~e pronunciaram nos prftzcs regi-. ~1 pela l~.qUletaçao doe meu e.spl- Casa, de dizer que êsse homem, em~ i Se pudéssemos equilIbrar a receita. 
rnentas. O projeto 'de Decreto Le- ,rI O" n~st~ lll?tante. . bOTa de atuação l-ocal, projetou-se nO r e a. despesa, naturalmente tomando 
g:slativo, entreta~to,. como muitGS . ~ pnme,r~a e saber Se o ~~ .. ln.stl~ Esta.do,. merecend-o o re.sp~ito de todo, providêncüis no sentido de desen.l"ol ... 
outros. teve tramlteçao lenta na Cã. tu~.c?al, que ~sta~elece a _l=U~~, da o Brasil pelas ~uas qua.lid~des, pelo ver, amplia':, fomentar a produça-o e 
ma"a do.s Deputados. Em conseqüên- ve.,ci!ldad·e l·eglslatlva (Riso). ~~lng.e seu valor, pe}a.s suas concllções mO- eqmlibral' _. como seria de esperar - -" 
eia éste reexame da matéria. e pro- as P~cp-c::siçoe.s governament.ais J~ e~n Tia1s. a nossa. balança. de pagamentos cOm' 
:rnnciamento prévio do Ministério tramitaçao na cas.s; se ?--tmge cre.:o E é o trist,e .reg:stro do !J9.ssamento o exteríor, estarf.a contido, .sem duvj
Qas R~lações Ext!:.ri..ore.s são ind1S- que. df::nb:o de vrnte d1LaS. dever.?-J do Dr: Ba:rcelcc,s Martin.9 Que eu peço da. 'alguma, o proceS6o inflacion'\dO 
pewáv-eis ~.'o ncs;:O" pTonunc am€nto ~~lr?lI, po~ fôrça daque.a ln.ovaça.0' & V. Exª', fa.ça. constar da A~ dOS em nosso País. \ 
fina.L (Muito bem). vaT .. -o3i autélra.fos para .~ ne<:e~rul. nossos t,ro;balhos, e mais que .seja en· ' . _. ' 

o SR. EURlC(f ltEZE..""I\D~: sançao do ~(]der Executll'o. ., v~ado à PrEfeitura de qampOS, .ao 00- O Sr. Jose:phat Ma,ranho - Tenhíl. 
Sr. Presidente, peço a. p!llavra, A. ?utra. e pertu;ell:te a.. esta pr-o- vernQ.do Esta.do do Rl:Q e à Câmara V. Exa.. por base; a'pe~ para ?x~m-. 

par encaminhar a. votação pcSH;a(l sôbre a. qual lncldlU O reque. MunlcLPaI .. a. manifes:açã1) de PeBaT plo, o ~ do funcl()nallsmo publlco.,' 
a . . rime·rto do eminente representante que C'l"& faço, na certeza de -que 'V. O seu número- é, fOl."a. de dúvida, gran" . 

\ O SR. E"llRICO REZENDE: _ de meu Esta..do, porque dispondo esta EiX!) :pelo num'Qs. dará, ciência de Q:ue de. Mas o q.ue deÍfo~ina, OObretudo,1 
f Tem a palavra o nobre Senador c~s~ de apenas :vínte dias para exer- 6 re-pxesentação .t:umlnense registrou a. carga enorme de despesas n.~~ é ~ 
~u~ieo R-ez"'ude para encaminhar a clta.r a ,sua. delib-era-çã.o sóbre a ma. o infa·ustoO e lutuoso acontecimento qu tanto o número, mM o processo lr..'"'i 
• YQtação. ~ , téria, desejava saber se é conveni- at.1..?se. a. sua terl'!~. (Mutto bem/). tla:eionário não oontido e de.!f:.ermillau" 
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te de .sUC~!2S;i'J:s rcv.L:;óes de vcadmen .. (no ~l.enáriCl ,.~:' Senado ,t"cderc.l, em 11iS-~ de pre.:;e.nç.a.., depojs de tdentifi~ também irubricll dcs p;La. F.:~r:':;l:' P:·:à" 
tos ~ \anL.Uje.n.3. De sorte que ~ ba.se ErasLlHl, real~:b;.U~::'e a p.",m? {,t ptrte o..:a",c.s, truHa e c l1CQ candidJWS. - nl1J.lR~ora. O ffivekpe ccUt;.;'.do e. 
da tocl!ls êS'Bes m,;:ücs estã o pT:JOe::...~,aa p~cva p:Jra ~"".LUx>llar d~ ':~":,'2,:l.r-.1l .. .JT(;:;~'::eu-se' à tiJ'ltl'ibulr;'f.o da parte "'dent16a.d'l' dOS c:mdi.d:l.tOS foi ( ~!:'e
jnfl.~cionéri(]. 82:0.1 COl'~:;em de, de_ê .. ) ";ut.3ti~uto _ C":l.Jhpc n;:Ol1 03 G.~:·"'-ii: 'tu,g stth o\. • ,(ova ele veL',e:daie, C-:;nJ gue ao S~nhor Dlret.(lr 0'2:'2'.1. 1':0 '::J1' 
lo n::'o me p:::rceo te(U1<l.l1Q,5 .'rJÜ.lÇOCS ,_ para o aprove~t'?'i1lfnto ns r:!.ll~drO)1 a duraçúo de dez ~I!tr.utC:", a prrrtir l!.'vand"o Me-ndes Vi<rf!na. ('",'~ ,u
t'J20.l':C:3, !:';::S1!.:cial cr!a(!') p~:~ n~-:cl~-<'n hl,;te~ das nove hOl-z.s e tnnta m ~,!1tJ.s. Ter .. ro.nl~se, a\531m. os traO:>lhc.r; ê.a c.~ ... 

. 0 ,J.fi ... , AT1~:i:O FO}:\TAN~ _ Acre~ Iro trinta e oito'
A 

de !ti;] llovcr.:titos ~irU,dO- êS3; :praz~. ,P':-"'::Ou"'s~ à se- ffunc::-. e Illtinl:l. p~rCe da !)~'C',',,' !\ 
dHQ, !lOura c~l)ador Je ~pilat. i.tan~le ses"en'<t e U.:~. P_a.~~uL C3 Sf:l._lpur~d~ part .. ~~~ P<,"l\a de d:ltlfo;:;.raJlc AllXú;"r Clla Secretnrla .sul~."::;l:·,,~ W\ 
nJlO, ql:e o d,scu:t5o C,) Sr. Pt(:s:dCl_te nl',ores DOlttor H::'~Ct~:2no p:l'" V'"l.Z - feltuEa de ~f!C:Q - t<l1nb-:m com See~elln:a, 60 Senaoo Fecit:':a'; e. ') ora 
R~r:€l'í ~ia~zil1i ja trn';:l um :,~~~j>.oIC2!'neiro, Diretor da A 'S::~~C~-'i:a. "L!:'.n:: .. ~> d,uraç~.o de ael ~mjl1utcs. iriJcümqo, consta.r, t!U· Folz31 Lou,,:c!ro C~":O[:j. 
C21):'-.Z de Co-P1.Cl' :;_ ;nr:'j;.~~'V, e 03 po..'1- :?~~va, I'L?,t'õ:'nt-:> d:l I!~'-...~" E':3m"\-a.- c...1t.10, à.:. dez ho;a;:,. Dí'cvrrl:.o·o pra.~ Eervindo 4le' sec:i'~tá-ria, lavrei a. !r e• 
t:s que S. E'xa.. mrn':!:~not1, pJr -n tu 'irrp, Aurn d; R"l:ro: .P.e:;o, -n::-c!:-r:.t 7U feg~IlJl~en~:U-f os c'nd~C,J.tos .fil!e- sente a.ta, que, lIda e achadn cu,:l:--:r .. 
el)U?l~rados dest3. tli'.J"..'n,:t e C~J1 OS C!C> Arqui-rro, Co D:>utor '!l::uro CU::Jha. rant en tn!:30 a.e,,-suas pr.?v~\,I![s:n.ln- me, é ae:l.inada. };)elos ::-,!Iembrcs da 
quaJs estamos de p:~no ac:érdD, E'~o·! C?m~s de l\!'Jl'cls e Ca~tro R~d~.~Ot do a part ... ,e. f.cr.}Os.el.o .. m .. nte d-es- Banca. EXl!t.m~Uld~r!), Sala da Direto:) .. 
.re:::lmcr:..to, a:~ cau.:: ... ,3 íundam(ntil_<:; do I de AnaiS, rx?minadores. 'conforme t:lC!l:~. Em LSgUl,-"a., feram as pl'Oj6.S fia M 'l'JiqU1:;ro.f .. a~ em qU3;!'O de 
De"":!} àCJIC1t. pO .. tar'a numero'do's d" m-) e o rubr,c;'lda.s pelos Membros da Banca abril de mil e nove~entos e 6e:. e 

1t.1 e 
Dàste modo temos a consciênci!i de ve;entos' e s~senia e' qU;tro I da go" E.'ron::nt.'-<iol'a e. €"In gresenteça dos quatro • ......; Hercu[ctno RUY Vc::! Cai-

q
U" o Góvêruo qu'" "- d"'v á lpO 'ã u· t ,.. d' ... C7.!ndl::aws, de.st.3,c~da5 as partes de! neiro - Aurea de Barros Re-'1o. -

.... _ ... s... .. er en s .. m:ss o l.re ora, pU'Jllca a no. neN ldentífic.a..ção, previamente numera- Mauro Cunha camPos ele Jl10rais e 
.6~r amanh4 - homem ;de alto galla~ numero Clto, de onze de janeIro de das, encerrt"l:tla3 em dois "envelopes Castro, ---i-

l'lto ('O~lO é o S1', Pres .. dente Cu .. '"tellJ mil e nov?centos e se~Eenta e tjuatro ' 
13'10 ;tco e com o M:n;ster:o aHa:llente e lnza LOTlT'eiro Gallotti, OficIal LI:!'~ 
técnico Que, segundo se anuncia, d-e~ gisl~tivo de.s:í{r13da secret6,l'ia. todos 

verá fQn1}..R-r - teremos as providen~ funcionários da S~cret?ría do Senado 
cla..<; neccn'tria.s para. conter es.s9.- .'Ji- Fede-!'al, proct>deu-se, às nove hora~ 

SECRETARIA DO SENADO FEDERAL 

tua-ç.io ,;.nflacionária. Somente g,sSl'll à ch~!Uada nominr.l de!:: candirtt<ls re~ Prova para ajudante de d) convt>car, nos casos de ren:.1n-
poderemos melhorar as condições do lo.ciona.roo; no' DCN número duzentos- Portarl·a da Secrelal'ia do ela. ou ll1lP~dirnento de 411alquer ... '(.'n-
povo br8.Slleiro,. e !1e.is. ee- vínte de clezembl'Q de mil e selhetro. o resPéctivo suplente; h Sena·do Fed··ral . e) Requlsitllr, aos Presidentes a ... 

Era o que tin íl a dizer, ~r. l?resl- n{)vf'Cpn f 03 e ~Ds.c:~ntn. e t~ê::., Respon- '.J duas Câm~.ra$. os funcionários ne--
dente. (Muito bem ,. MU.lto bem). deram à chamada, t!,J::sinr>ndo a l"sta e~rios &9 Tunc!onamento do IM-

O 8"&. I'RESIDENTE: -d, ~ presenC'a., deo~~s de lde?ti~!cadOs. A Banca EiSiíllInadora. romunica tituto; 
Não hli mais otadores 1n.scl'i't.<:$. ru'lta e s~ts M1nrl; d.'t\too, D15tnl;>uídas aos intt'?"esEados que a prova acima f) :Representar O WO em J.lf7.0 • 
}\adj nlai.<J h'!Lvendo que tratar, vou I "!~ pl'ovns. prcvmn1(>nte rutmcadas eitad3. serâ realizada na sextftt-.felra, fora dêle; 

enc,;::rat a set:!l:l'o des.onando para. a' .--,-1'\ Banca F:Xam n~~o-ra, o SE'llhor di~ 1"7 do cOl'rente, às $) horas, no g) Deter.plinar que se proe~d&, 
da próxima 5tt .feira,' ~ secruinte ! ryl'f'"!d~nte sc}:clht Si'Jam as ll~esmas ,Plenário do Se~'\do Federal. tmua-lmente ao le-vanta.mento da si-

o !\.s~inad>ts e datadaq- ~log cand~datoaf .SecretarIa. do Senado Federal, em twlção fináhceira do Instituto, ntra-
ORDEM. DO D1,\ rta úarte a ser nosteriormente desta.. 14 de ~b-ri1 de 1964. lfercúZatw vés de CáIf.l'u}.o.s: atuariais por tecni-

Se.~$0.<) de 16 de abl'U de 1964 c2t1.a. e apó.·; e~c1gtecf'r a~nns pontos Ruy vaz carneirO, Presidente. coa d~ reco eelda competêncIa (ar-OII 
"" ser-e-rtl ohó"'el'v~dos f:' rie nar o aS'Sun.. t1go 211 da. ei): ~ 

'Quinta-Feira) t.o par>. • reõ.ção. um dos Itens d. INSTITUTO DE PREVIOANCIA h) Apu~r, devidamente autorl. 
1 m·OV' de porW.uês .declara lnicl?da OOS CONGRESSISTASE{IPC gado pelo. Conselho Deliberativo, !'" 

. <\. referidO. rt-rOVa ts nove hOTas e " recursos di~n1Vels da. instltUtçS() 
D:ecu~Jo, em primeiro 'turno, rto ~rinta m'nut<,g. cem fl duracüo de (ti 21 dh le1)' 

pro-jetô de :l/el dO Senado n9 34, de I ~l'PS ho~as. D2n'1 o EInal do tér~fno ItEPUBLICADO P O R T E R ar gO to , d . 
193"': (G~ mrtod.a. dQ S!. S;:".l~.jcr .1') t""'no n1,,,~r-l~to. fo:ztn recolhldas SAlDO COJ1rÍ lNCORR.EÇOES NO t~) e:i~t:t6., oape1~e~~Ur:ir~aga~~~ 
1-1:Ul:"'i.'l"O X:cler), que dispõe .sôb.e ~'l. n"f'V~<:,. A <:e~utr. na m'eSenra dos D.e.N. SEÇÃO 11, DE 21.3.64, 11 aUnefl- "O')' 
t\. \:{j.:;.;>e-~2-\:~o e o au~íl.o 1tIlc:.nC<11!U (';1ndidatos, uma vez numer9.~as (! PAGINAS 616 E 61;7. Art. 69 Ao 'COnse~o Deliberatlvo 
.ao desenvo1v~mellto econôm!co e à I 'le<rtacadas as park!; de idcntif;cacão, Regulamento compete: (al't1go UH; 
elevação do nt\el de vi-da. das f)l}p-il- fo-,.sm M -prm'BS enc3rradG-3. em enVP· s) Resolver todos os assuntos d~ 
laçõe~ dos munic1plos, através das T"'pe, cttle fec,he:d-C, r.Qt tub-tlC?4?' pt'll~ APSOVADO NA RE.U:\'1AO DO importância do IPOj 
C;l:5>as Ecvn61n~cas FederaL') ~ dá l T!ane ... E':(am n~dora. ~ me<e:mo ac-on- CO:NSELlIO D]!LIBElL41'IVO REA- b) Fiscalizar a o.dmln1straç~\l: 
()utrrs pl'Qvidênc~~"1s, tendo' pn.rcceres ~ecf'ndo cOm os eanho.~ de ld-entlfl .. .LIZAD!\ El'd: lillE M.\R~'O DE lSfi4 c) Vo~ar OS orçamentos da lllB-
sob 113, 849 e 250, de 1963, df'S Co~ "::!.r-.5.CI. c\\~~ ~n'V~'c\)e to. entregue ao C,\pt'1'ULO I • tltuição: 
....,:.s:,ões..!.e ConstJtuir-ão e J Ã.3tjça .. I~E'nhOl' Dlreto.r~Ger91. DoutCT Evan.. . _ ., d> Aprova .. as prestações de C-,'n-~~~ U" .. .-f M d V a En t>tre)U se as' Dl$pQSiçoes PreUm,wares ~as os ba1aIlcetes e os iJaJan\ o.:) do 
'Pela. con:..t.túcl~;''''a1i6J:de; e de .L·;H1'Hl~ '_:'0 en P," 1 nna., ~" -. ~ Art. I" O 1n.s~tutp d.e Previ1§n- Ir..sUtutOj 
"'/l.'l pela rejeIção com voto e)U SC ...... !'!_ ... ~'m. ti. prf'sente 'PT'o~.a, ... ,. para emv eLa. dos CongreSSlatas <IPC> , critldO 1 e) Au· ·.~rj"''''' ,.. 0. r.'l"en'. e 1 ",er 
" ! . ." t'- t"'r eu Elz<I Lout"e~t"o G3.11otU, ser· v ~... u "lI t • 
raclD. do Sr.. Seo.ldor Bezena Neto. ';indo de I'l~(!retárfa. lnvrei S,. presente pela. Lei. n9 4.28·l,. de 20 de nO'I.t'rm- ope:.:tç'ões. de crédito. adquirtt e alie· 

1

,1-30. que, l'ôa. e Rc'tHlda cOn:fot'me. é oro .d~ 1.963 é Ulna institui!;'ãO de nar bens; 
2 _ " "".c;inoad.a. 1J~lOS Membros da. Banca p:~V1üenc~a. eDm p-çr~onal!dtl:de ju- \ f) exnmlnar ,e ju.!:J<lr t-:::ào:~ os 

~ -' ,F .... "'minador~. r~d!ca. propria. autQ~nllg, a~mmist:a~ processes de adm:.s;ão dos eon!-;h_Ln_ 
Di . .scussao, em tumo UI1'CO, CIO ,Re- \ Fl2h (l"s ~!,-:''''rl?S d" Senado Fe .. laya. e !ll1anCelr.a e JurLsdlçao na Ce.~ tes e do p.1gatJwntos das pen.::J:~; 

cuenmento r;9 70 .. d.e yi64, ~elo qual .--hl'uL 1 d~ ",b,.n (1p 1 <H'-4. _ F1ercu2a .. pl~al na Republ1ca (arC.g:o 1.
9 

da g) jUlgar cs. reCU1'5C3 J.tH~rp ... qos 
o Sr. Stn,l(1.0r Antun.() JUCIl' sonclta 71? llu'!! Vo'>' car1''''-'''l ~ Áurea dI? LeU. tac3 ntos do Plcsidente: 
t~aru:c:,jção nos All~is do s-::nado- <io-I ~!'rr(l,.!: Ri>G~ __ .,If,,"ra Cunha cmn~ Art. 29 O IfC terã ;sede na.. Capl", 1 h). autorizajr a e,plicc'çt:o. e'TI tn .. 
d1.SCUl"SO preferido por S. Ex:l. l) Sr. 'lO, de Morn's e C('stro. t? .. _ ~~ R-opúb.lca ,c lll.:.-t-a.";lI;oe~ no vers.ões r('nd.l1r~is, dos r')~ll:'~:JS j:.~-
Dom f{elder O mara, ao se:r ~n1T'O~- EdiflCIO do CongI'~,';,o NnclOnal, de- ponjve:~ do J:!1.tst:tuto (C_: ~icS0 21 da 

vendo aa reuniÕe3 de .s'.'u Q()ns~'ho lei)' 
s.1.-d::> como ArcebisPQ: de Olinda. e --' Deliberativo e df.l A.sSc:::t:!bléia G~ral u' Jut'Tar ~ôbre os eMo:; 0!1 '-<oS 
ReCife. . I A'rA nDS '!J:~Ar;ALlfOf!t DA ren-p..!ar-se, na. Câmara.. dos Depu .. &> p~'~;nte iRe,r..1~!!.-m2-tlto, e n~ f~'!" __ 

3 SEGZO;-lD.c1 ;'''Afi.'1'E 1} .... l ;;,'SOVA ~.-::c.oo (a.tig.o 24 da LCl). ptet;ar a apl2çnçd-o da le! n"l'1":"o 
D;sct1-oS[;o em turno único, do Re- PA-aA A"JXiL:'i\.R Df, S~~CR1.:.7à",~lA ~A~t:ruLO_ Il 1.. 28-! de 2~ d\3' novembro d::- 1:) ::L 

qu~r\mento' n\> 12', de 1904. pelO q'lall SV::;STI1.'Ul'o- DA S..:,(;RZTARl.'\ DO Admmt~i:açuo- do lFC Art. 7Q O Cú:1Selho queo51:' ,"J ... 
-o Df. senaéor Filinto MÜg<:f ~ua-er S:ZN.\PO l"':::>:!:RAL d Ai1;C~ Comrõem a n,1.mln'-t~raç5.o nlrã. o:d.ut.;·k':n:;nt~, pe:o P.' "'~13 
~do PSO) /Solicaa urgê~cln, nos t.t.~- Aos quntH) cli-:::.s ~o m~ de: :'".brJ de Da) úm Presi:tente el.!ito an.!a~~ ~~,3. v~: Pt?fj se:ll;na €" r E'~r:r; .. l ~ ... 

mD.<'o do a "t 326 nO nc do RRgl-'1 ....,... _ ta q' U'o . ' . t,. :r.. 1. -~. !J~ a vc,_ nue c,m. O'." rI{ rJ-,'" 
-. . - ". j t d u\l e nOVEccn.D& e .s .. ~ ... ~n . e . :la",_ ' mente no dla 27 ae llG'iemb:-o p::r lo Pr.:',sj r1;?nte pu pilO ~ér'o 02 .' '\3 

mento tnte:rno, para o PIO e o e na sw da DI:retonu. da 'la-q',.u~l·a ... ~a, uma d.9.s C:!-=as do ..... O;l-:>rt:~-o, 6'~;":·" Cf ::l1-'onen1.e;; d~lJ:.J"rarJ; s"mnre '1~j:l 
R;esDlução n Q 6-6-4, que alt~ro. .... o ae~ eUl B!'así;ln. reJ.l:zou·se-,!l se;wlUJ. n,,:o,e,OJnt:n{·e a C'JLll"V'dr pela Câ!~"'lrd!nlaiÔ~ia de sew; membros" ~~tl"-v '16 
gunen~o lnt~rno do Senado. p-a.r·~e . cia prOV'~ para. .Al1Xl~7ar clt: S-e~ dos DeputadOs tartl.:;o 12 da Lei.); da lei). ... 

4 cl·etafloJ. SubS:lt~to - Datl.ogra1la ,- ~). um Cou..~eU1D De.IIJcl'jlttVQ ce A"t. S? Z' dI:! com::J:?-t'~:'!<:Ja do re_ 
para . () tl-Pl'overtamento no ~lUlQ~'a seis. membros e seIS suplcnte!, '):.,:n .. ,oure:ro: (arti~ 17 Ca. lei). 

Discussão, em turno úniCO, do ::te-. E.<:-pecla~ criadO, pel~ R~.sOluçao nu- posto de dois _ Sen.arlol·es e quatro a) E.."Critura~ e guard·n o,:! I!HM: 
querimeneto n\! 73, d.e 1964, peLo ."lua] lLlero tnnta ~ o~to', <:e nul .- noveceh .. DeputaCl.?s, eleItos a.t.luül~e~te v'~:a do IPC: 
o Sr. Senador EurICO' Reze:'lde SO~ tos e sessenta e tlê.;:.. presentes os Assemb1eia. dos ContnbUl~~e.". em 60 bJ a~s1nar. ~om o Prf>~:dcnte, os 
licita tratlSct'i.ç.ão nos Anüi5 do Se~ Senhores Doutor Herculano RUY V cl.Z de março de cada nno t acc!go 12, ba :anC'os da ln.:jtituição· 
n~do do artigo intitulado "O d€!Vêr I Ca~neil:o. Dil'et-or tia Asse.:~ol'la Leg!s- almea "b" e attig~ 25, a.Hnea. "c");' .. .~ 
do médico na defesa da demaco..:.n." latlva-, PreSldeXlte da .Banca Exaroi.. c) um Tesoureuo, eEcolll.!Cto pelO c). prestar lInfol!Uaçoes sôbrc a 
de· aut.oria de 10rge de Castro B~'·~ nadara, Aurea de Bano5 Rêgo, Díre- Pru,iidente, dentte os Congress1;;~,as. receIta e a, des.»e.::l- do lmt:t:.Jto· 
boro e pubrcado no "0 Globo' de tol'n do A.rquivo, e DOo.ltor Mauro Art. 4? ,e' r~rmttida no reelelcão dl. p~oceder ..; ao pagamen:o {I;'5 

• < CunI13. Ctlmpos de Morais e Castro, do PresIdente e dos membros do pen.slOlll$tas e \.lOS cl'edo~es em tei .11, 
25 de março do corrent~ ano. Redator de Alieis, examinadores, con ... conselho D(!l~btratlvo. a~ravés ~c che~ue nominativo .v .. ~:ljo 

Est,á encerrada a ses:&o. . forme a Portaria número doiS, de mil Art. 59 oompete ao Pre::tdentc do peto ?!ei:)dentt!. 
(Lcvanta~se a sessaO às 15 no- e novecentos e sessenta- e quaLro. da Instnuto de Previdência dos Con- Art 9? O lPlO não pDjerâ 

TaS e 20 minutos) Comi,s.:;ão Diretom, pUblicada. no DCN gress!ste.s: (u,rtl\!;o 14 da lel); tir func~oná.r:o;; (\ qualqaer 

ATA DOS TaAEALflOS Dl\ PRI~ 
:MEIRA PAItTE DA PROVA rARA 
AUXILIAR DE SI>CRE'rA.RIA St1BS
TITUTO DA SECRET AR1A DO SE
NADO FEnf.Ri\L. 

Ao primeiro d'a do mê.;, de abril de 
mil c nc.""(~~-J:tcs c ~cs.'çnt:l. e CjuCltro, 

número o;to, de onze de janeiro de $) Executar todos Os- atos e ne,. (Artigo 19 à.a LeI) • 
mil e novecen~ e 5essentn e quatro, góclas doa institUlcâo; 
e Elza. Loureiro Gallotti, Oficial Le~ b) Presidir as A.s..<:;emb·éias Oe· ParágrafO ún!4o. N?oO SI;' L:.l':,:'l!i. 
gisla.tivo, designada .secretária. todos raJg e as ret,.lfl!ões do Comelho Del!- nesta proibir,"1 o 2:, reUlunern.çã, ~o:' :r ... 
futicionártGlS da Secret.ariá do Senado beratlVo, C0111 voto apenas de desl>;l-). viços ev<;;>nhHüs d:e- caráter t-e!ii' ário, 
Federal, teve inicio. às nove horftS. atp,lte; . ' sc·b a fomla "PP) libore", pa:.:: :' ?'.{~
prova com a cl1amadn nomInal dOSI :;) t--'restar contas da ad!'flln" '.1· Cl..l.-;ão d'} ,>e-rviÇ1.~ at~~'!."ht.·~, ar ,de 
ca,ndidaios qu:: condu:ram a prDva' ,~90 ~'10 Conselho De!l~er<H·H-'o e ,\ ~!.'. 1(1'·:" p 'e·I\.,~'C'nte autorlznda pe:o Cun~ 
a.nterior, rEspondendo e as.;;ill:tl":.do a ";'lHü )[C:ll Geral; ) .'.elJ~:, Delib;;rat!v~. 



~~=84~6~,;,Q=ua.",r";,ta=-=fe",;jr=a~1=5=~""",,===D=IÁ=R=IC=O,,,;O~CONORESSO NACiONAL ~_ (;,.S=e;;,9á=o=Ir,;,.) ==",,~~~-=-=~~A;;;br;;il=d;;.:e;.,,;,1;:,;96~4:;,,;.' , 
Art. 10. 'rôdas 'as funções do lPC: do disposlz> 0,0 ,art. 21 da Lei 4.234, Ino f.utur~.' não se .. reeleg:er~m poderãO) Art. 24. A pensão a que fazem hs 

~erão exercidas gratlutamente (artig() de 20~11-63. . • c<:)11tin ual a contllbl!-lr até conlplet81' as seguIaõos os seus dependentes M
l3 da Lei). Art. 16. o~ ~I'eslden~.e da. Ca~1ara. o;to anos de ~·ec!?ll:)mento.s ou re~e· rá sempre atualIzada pela tabela c:e 

Pará.grafo único. Part\ o desetU'pe .. e de Senado iam!? pUblIcar no Dumo I~er suas c.ontl'lbUlçOeS acrescidas dOSISl:OOidjCs Qll .rlmcInumtos em vigoj' p~_ 
nho de sua.'; finoaHdades o lnstttutQ d~ 'Congresso NaClDnal (Seções I e lI) JU.!OS pJ.gos y.e:o &3.D.co Qncle forem. ra os parlamehtares c funci.ohários 
l:equtsi.tará, na foflne. do \lr'Cigo 113 ate o d'e. ~ de cada mês, o balanc.o ,fel~o Os depOSHD.S do IPC" (al't. 5 da em. atividade, inclusive quanto 1\03 
<ia .Lei nümero 4.284, õe 20 de nOVêm.. anual, aS~lna.àos a~.bOS pelo pre.sl-· Lel) ~ ) benefj~i{Js dos eont.rtlJuintes talecidJs

G 

~~ g; ~~gT:;Ó,prs~s~d~~?~ d;~~a~ ~á~;~!f)e g~fgo lJ:Ot~i~~O, tart, 7, n~- ; B::!:~;'o~r I\a ~~~~a~~f:;~i~te ~n;:~J~~~~m;~n: 
mstltu,lçao, Os funcl~nano.o: de .que . CAPíTULO V . '. . 5l!mpre, automàticuIDente, tóda ti: "Jez. 
n~es.s.:ar, e. o Matenal de ~xpedlCn"l . ~ Arr, 21, ~os contnbumtes do IPC em r;ue ocorrer aumento de subsídios 
te ln~!.:,pensavel ao. &eu !unClOuam:m.. Assoc.ados 1 S<1o. (;Vil'.;.;:a.qQs W .:>egU.ilJite3 o~::'1t'fl.-IOU venc1ffiento.!;, ~ conespondetá a(). 
10 .. \a~t..go 18 da le~}. , Art, 17, . São nssQ<!:ados obl':gatotlns : elO.,. _ .... . .... ",. tel1l:po n11 ctUe haJa O benefi.cí.á.l'jo ·;n ... 
. CAPixvto 111 ~ io lI1'stituto de Previdência dos Con~ I .ai pensa0 aos ex-parJüme.,~,,".e~ tegla90 .0 Congresso ou exercldo car-

gressistas' plOpmcLOua! aos ano" de mandato. a go .publICO. sentio. que. na última bi ... 
A.SSemõléla Geral a) Os ·cong:r~sist.as titu~a:'es Hltt;- lazat) de lí30 Wl~ trl~ta avoS) paI' p6tes~, ;n..ediallte 0. p.ag·ament.o d .. ns 

Art. 11. A Assembléia G~ral C0Dh grantes ..... da legi.5latura que se in j et .. '1tl a.nQ, e ~o,') ex-fllnc.onarlOs, no. mesmo. contr1bmçoes pe.smals as <la Cám:;;.~ 
iJõe~Ee dos associados do Instituto, em em 1963. e proPQ1·ç~? .. ,seg'undo Os anos de J'lfet.: fil. ! (It~e pertence~, ~nteg:!'almentê, 
-tll(l ·cQm. sua.. CoIltribuições, e te"'"' b) todos os parlamentare q1le no vo eX~l C1c:O, computado nos ,êrnlOS (Re~oluçaO da 2~ feUDlão aQ Conse~, 

, . '" .,~ ...' S da lnnslaçao em Vigor·; l.ho). ' 
ll<lr· tmalldade.s: futUIO fo. em €leltos p~ra. as duas. Ca~ bJ ('m ca~o de morre pen· o c'"'r~ CA.PÍtULO \'llI. 
, ln' Elegn os membros do Conse- sas do C~ngl"e&:o Na.cIOnal, em :il1"oo.:: Ite5PODdenre fi 50\''0 (Clnque;~ Por 
lho Dellberatifo e Seus suplente'): 05 casos mdependentelnente de id..-~de cento) da qUe abena ao contribum'e Disvos1ções Gerais 

bt tomar conhecimento do re!:!. e de e:;mme de saúde lart, '2 pa I~n, I' c . -"f"~ 
tóriç do Presidente sôbre o tnovimeu- Art. 18. Serão contribuint.es f(l(:ul- ~ap.e?oca ~o fa.lecinlerlto, d_ eflda J.S An. 25, A fim ~e ass~gure.r o pag-a
to do ano anterior; . tativos do !PC, l"eo tl,llte. oJ~~~l.. . . Imento das cOlltnbulções I1ecessár:as 

c) deliberar sôbre t-odos os. as_ a) Os func'lOnários do COngr~so I ~~ a VIUHl. e fllhos de qu~lqllel' para completa.r o prazo Ue cal'ênda 
6unCos de ínter&se do Instltuto, não N\lCiOUal' lcondlç'tw ;. . em ca~o de invalid~z ou 'morte dó 
compreendldos na competência ,do bJ as' parlamentares da le, giSlat'lr.a j' II - a pessoa do sexo masc~umo contdbuinte, no exercício do lllandato 
Presidente 0'.1 do Conselho Delibera •. que Ee inicioU' em 1959 à~de q1le o men?f ou íncap9~. JU do sexo ft;mir.!- ou cargo, o IPC poderá instituir <:eg'J-
tivo. requei:r.am dentro de.uro fino a ci.m-· no, me~IQr, ,sOlteIra, deSQ.l{:tada, V1Ú- 1'0 coletivo 'D,ara seu.:; a.ssociados. 

tar da pUbUCllÇ', .. io da presente lei, o~·., l~ ou, l~"1(:aPflz:.~ q,ue vIva SOb. a ;dt'- . ArL 26, Sempre que o segurado :::e 
Art. 12. A Assembléia Geral raiá os funcionários uoo caso.."i de futuras IP,,"nqe.)ç,IU eCQ:1?u:ca db ~?ntrIbu.~~e mvest,it -em mandatD Jeg;slativo re~ 

~lla reunião ordinaria: independente. nomeações l'I partü da data do re.3~ rn~d:ante de~la! &5ao por e . .,.te e$pl e,,- muneradQ. pal'a qualquer 'dJ,S anils. 
mente de convoce.çáo, e com qualquer pectivQ exercíCio: (art. 3 d.a lei) srur..ent:.~el::"~1.da.O'. , " cas?s (~o CongresSQ. eln A&e~lblêi?-s. 
numero· de presentes, no (lia 30 de c) ~odos OS ex.CongreSó15t.a.~, 5úJei-l' ~) ll ... nHão l!lte",:l~~ ao COl.tr.bl:\~~e Lez 519 t~V<1S • e C~m.ar.n..s, Mun;ci;:N.JS, 
março d.e cada ano, data em que tos no entanto ao período de carêll. lmR J ado )?o! a~1 ,-n~e em sen.ço ou em fU!1<;ao pubhca com direüD fj. 

elegerá o qons:elhO De:iberativo de) cie. de oito anÔs, pa.l'a 00 efeitos dos O.~l )'01' t."l1O,es~Hl !~cU!~~ve! O'll COnt,~- ven.cirnenLos perde~á o direito ao. Te .... 
Insc:tuto, e toma.rá conhecimento do beneficios. sendo~lhe facultado. con. \gdl~.:.a, seja qU~~, tOl D :elUp~ de lli<?,. •• - c~b.lmetlto da pensa0., du:'ant.{' o exel" .. 
relatório do Presidente. • t.udo recolherem de uma só vez ss I ad,Q Ou ex.erCl ... ,o. no c~rg{), ,. ClCJO do mandato ou do C2.rg"Q pú .. 

, • • • • I em cafiO de !l1orce auxilHJ" ~u- 'JlicQ 
· .Art.· J~. A Asemblé~a Geral l'et"i- CfU~ta~ cQ~resPo~den~es a &:;~ \ prazo. 'l1eral conc.'$pondente a un1 mês dm; . 
mr~se~á. t:xtraol'diool'lameute. .p<lr proa nnedIaW gozo dos beneflc.çs. subtid10s ou proventos do c·ontribw;n.. Parágnl.ro tnico.· Fins.c o (":e!'('íci~ 
inotIVo grave. e urgente, sempre Cl\PíTIJLO VI te 0',1 pe12s1onist.B, pago à. pessoa ou do mandato 011 do ca1'go, fí.ll"-u·-â o 
qUe convoca.da pelo. Presid~nte, pelo p~:;O..3.5 que pOr ele tenham sido de- reajUstamento rla l}en"ao. \ll\ ra1.~{) 
comelho, ou por 1/3 (um têrço) dOs Contribuições signaoas.o\.l que tenlutm felto a5 deb- do ternpo em que haja () henf'fIclâ~ 
associa0 Os <lue a compuserem. (artl~' ~Art 19, t\.s cOll1tribuiçôes dOs a.s.s.)- ,pe.~({S do funeI'aJ; no mtegr~ldo o COng;I'I'::,so NaC'')~HlI 
ga 26 da Jel). ciados obr:g0.tórios e dos funciousi":..Js c\ s.ezurc de. vida ,co1et:vtl e:n,. ÍI\- ou exerc1do,o carg? pubLco, nos_ t~r~ 

Parágrafo único, As cQuvocações.se farão med~ante desconto em fÔ~I't3 vor de todos os conçl'ibuinte.s i.I!l Q mos dQ pa:rag~·$.fo ~n!co do ort :.!4., 
extt8.ordinát.i.a.s !;erãa feitas Jlledian .. do montante igua1, a 10% (dez ~r máAIlr10 de çJ'S 500,OOO,Q3 tquiIl:len- Art. 21. E ~onslder.a90 ~Parl.anH·:!1~ 
te av~o publicado no Diário 'do con- cex:to) dos. sp~~dio.s fí>:os, recolJ:.idos tvs m\l c:r.lze1!OS).. (tar" ~tlr.a o efe~to de~ 'fl1wçao a<,? lP~, 
gressQ Nedonal (Seções l'~ In coln até o 51' dIa utIl do me,s ~ubsequente 11) 'O con""riht.Ünte solte'ró d~'i""lj e

b 
nP'flaC"o de pc .• cjepçao de Pdensocs 0.1' 

pelo menos 5 dias de l1ntecedên~ia, 6.0 pagamento. d .,',~ ;." ',1' o~. e e J.l lOS por·e e assfgura os, D .':lf~ 
· em convocação tinica, e deliberQrá ta o ou Vlll/O qUE: t:~er fllhoSc,CaJJa~ . .'j p]eme em exetcicio que pBg8r as ca-
pela m'liol'ia do~ membros presenw.s Parágrafo único. O l'ecolhimento de de, receber o ,.,bep,eflclO. podera des,_l.. tlls cOrre.spondente ao prazo de c:\-, 

..> qua~quer qUe sejà o seu número. q~e trata éste e,rUgo 'Será l'eH.() à I;!Q.U- nal ~ltles ~eta ..... e da pensa0 o~. ~e nao rência estipula.do pela. Lei n. '} 4.284 

CAPÍTULO rv 
Gestão Finance(ra 

r Art. 14, O ano fiscal do !PC come
çu em 31 de lll.iTÇD de cada ano e 
finda em' 30 de março do ano 5e~ 
guinte. . 

Al't 15. A receIta do n>c consti
tuir-se-ã das contribuições e rendas 
seguintes: (artigo 6 da len. 

a) contribuição dos a~()cianos no 
'Valor de 10% (dez por cento) :..;õbl'e 
os subSídiOS fiÃOs ou. vencimentos oa·. 
~e descontada em tô!ha' 

, b) contt'ibuirão da Cima.ra l'es1lec· 
tive.. correspondente .a 10% (dez por 

,centO) sõbre a parte fixa dos s.ub~1· 
dios ou vencimentos, Verba que del'e 
ser incluída anualmente no orçamen .. 

· to do Poder Legislativo; 
" c) saldo das diMias descbntadM 

dos congressistas que faltarem às' s€:s .. 
lióeS: , 

d) juros e lucros a.uf~l'idOs -ptlo 
lnsUtl\to; 

t.a. especíai. mantida pelo lPC no Ban~ QS .tlV,er .. a pe~()a que canst:twf be~ de 20~11-a3J al't. 28: . 
co do Btasll Ou ne. Caixa Econôm1l'a. neIlClana e~pecJal. 
ou. à Tesoura.ria do Instituto, 8egundó § 2/~ _ Salvo l.J?-cap(l,ci<:\ad~, os m~oo. . Art .. 28. NO c·aso de reCNsO oU 
determinar o Preside-llte mediante perdera o o direito à pensa0 ao atin- lmped1ment.o do Congf~SO 0'\.1 de ()tl~ 
entendirnentru com. a.. Diretoria Geral gIrem e. :nalol'idade, e, €ls filhas) pelo tro qllalquet ff.to que decermi:l,'? '11 
da Câmara e do senado t)u o Tc.:.oa- ,!t~samento, não rcallza,<ã0 da.." elelçõe..e;, d,') Pr':!";l-
ro Nac:onal em w.da càso. § 3O? :Não haverá r6\'el'são de p~n .. ~ente e do CQIlSt:'lho flCan}.. autornh-

" . são, a não ser entl'e os beneficiárirJo,s- tlcan1ente-. prorrogados {)S se~t.q mtHl ... 
CAPITULO VII da mesma. e, ainda MS!nl, quand,l,I datos até que seja p0.szí-.el a rearza.-. 

Carência e BelleficilJ expressamente declarado pelo conn'i_lção elas respectivas elE.'.ções. (a'"tigo. 
buínt.e, " 14, letra h). 

Seção 1 ~ 49 A a,uXí:io-flmeral conside1"C.r- C<\PÍtuLO r:r.: 
Caréncía ée~á pa~o, quando 6S l'espectivas Jes- Dlsposi 'ões Trallsil 'ri s 

pesas forem custeaCla~ ])01' C}ua;.que1,· !"i o a 
Art. 20 ~ TerÍl dlre:to â DE"ns~o o *s· 

socíatio que ~iver completcdo pelo J]l.e
nQS oit.o anoo de contribuição '(a.rti. 
go 4'~ da ltü. 

§ 19 Se, ao término 60 mandato, o 
congressista não ti~er exercido o mlln~ 
dato por oit.Q -anos, &er~lhe-á cónee
dido um. awdlio 4urante seis mcsf'S 
correspondente à pensão devlda !lo.:; 
demo.is caSOS, e obedeéída a. propor
cionalidade estipulada -llD art. 8 ali· 
nea Q da lei 4.284. de 20·11.;63 lart!· 
go 4, parágrafo único da lei). 

das C\lSaS do Congresso Nacional'(Re~ Art. 29. O primeiro Conselho do 
solução da 2110 reunião do Con,selho), IP~, eleit.o nos ,têrmos do an. 27, da. 

S 59 A pensão devida aos benefi- Lel 4.284, de 20-11~63, exer'cerá seu 
ciãrios do contribuinte fGlecidQ no mandato até <l d:.a, 30 de março de, 
exercício do mandato, qualquer que 1964. 
sej,a o tempo de cDntribuiQát., é e'lui~ Art.. 3.0. -este R~gul'3mento ent!';l, 
vaJi!n1e a 50% do subsid:o fixo em em vigor na dat-a de sua pub~icação. 
~l:~~" ~o,s têrmo,s da letra c dêst~ 5.r~ Brasília, em 11 de QlarçO de ~fl!34 

Art. 22. Perderá o direito à pel'.são:- Meins, Alfredo Arruda C(wwra: 
o beneficiário ~ondermdo por crime P1'esidt>nte, . 
de natureza dolo.w, do QuaJ tenha. Te- Arp Pito111 bo 
sultado .a morte do contrib\.ünt.e. . Pl~1Ho l .. fmOfi el dooções, legadQ.';, aux1liOs e SUb· 

! 2,9 Os. parlamentares em exercíc-io 
at>1icl.U;ões dos r'ecUr .. à época em que entrou em vigor a 
J'ealizado.' na form.A Lei 4.28., lie 13-,1-63, • _qUê;.., q\.e 

'Venções; 
j) renda das 

lOs disp~ní!eís. 
_ .. ---- --

Art, 23, E' perrn'tld", a ecumulaçãa Waljredo Ghygel ' 
de pens~o dn Ire CO.::!l proventos e EzeQ1t1-fls Gonçalves Costa. 
p~::s?es de gu~lquet' llat~·e7.4\. l Lino de JlfatW$ , 

, 
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COMISSõES PER!HANEj\lTES 

MESA 3LOCOS PARTIDÁRIOS 

Presidente. - "Moura Andrade IPSD) 
raSD 22 ' Senadores 

V''lCe-Presidente - Nogueira da Gama «PTE) 

].9 secretáriO - :c',narte Mariz /UDN) 
PTB 17 Senadores 

·39 
I rI _ Jli110ría 

'l" Secretário - Gilberlo Marinho 1PcD) 
'v Secretário _ Adalbel'to Sena tPTE) 
4" Secretário _' cattete Pinheiro IPTN) 
lq sup~ente - Joaquim Praente (UDNl 
29 suplente _ Guido Mondjm (PSDJ 

J'DN - lh Senadmes. 
PL :.I SenadOI es 

S9 Suplente - Vas.conccllos Tôrres (PTB} 17 

REPRESENTAÇÃO PARTIDÁRIA 
IH - Bloco Parlamentar Independente 

PSP 2 Senadores 
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO <PSD) - 22 representante~ PTN 2 Senadores 
l. José Gnjomard - ..... \c.e 
2. Lobâ-o da sJ1velra - PaI á 
S EJgenio Bail.'IOS - Maranhão 
4. Seblstião Archer - ~'\Ilarann<l':) 
5. Vitorino Freire - Marannão 

PSB J Senador' 
PR 1 Senador 

.\1TR'- 1 Senador 
PCc 1 Sem'dar 

Sem Le>!cnnl\ 2 Senadores 
6. Slget-:edo Pacbeco - p.aUl 

lO Senadores 7. Menezes Puuentel - cea.á 
li. Wilson Gonçalves - Ceará 
9. Walfredo Qurgel - R G. NOI'i.e 
lO, Ruy Carneiro - POl aiba 

1
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
1'1. 
18. 
19. 
20. 

AntbOl~ Ba,bino - l:SatlJa 
Jefie.totl d2 AguIar - E. Sant 
Ullb.l'to Mannha _ GuaIla'Uetl". 
Muu. a Andrade - São Paulo 
Atil:o .Poniana - Santa CaLatliJ3, 
GUido Mondl - R. G. Sul 
B,neoito Valladares - M. G:>l'alS 
F'Uinto Müller - Mato Gt"J'''CI 
JO..<.é FelJe flno - GOlaS LIDERANÇAS 

\l. Le,te Neto _ Sergipe 1

,1. 
22. 

Ju.,cellno KUbit"chek _ Goiás 
Pedro Lu~ovico - Goias 'r _ B 'o"os 

I ·1 
LuteI' - Barro.'- Cnrvalho !P'Jm 

;F_-\RTIDO TRABALHISTA BR.-\:.:LEIRO <PTBl - 11 representante! I .MaiOria 

J. _'\daJbel'to Sena - Acre lC. Pes O,l de QueIroz - PernambuCl VIce Liaerf'~: 
2. Oscar Pa~isos - .Acre . 11. Jo<>e El'ma 0. - Pelne.n10l!Co 1Q VictOl'1l10 .rH'ire (PSD: 
3 \Jlva!do Lima _ Amazonas r12 Sllv,stle pe teles AH~goas 21' JOSe Felicía:1o IPSDI 
4. Edmunjo Levi - .Ama.zonàs 13: Va~('oncelm·) Tõrres - R. de JU-\' SO Jo...<,.c Gmomard IPSD) 
5, Artnur Virgllio - Amazon:\:. 1 nel!·O. 4º Arthur VugiJio ,PTB, 
ti. Antõn:o Jurá _ Cea a H. Nelso!1 Maculan - ·paraná 59 Be~erra Neto !PTBJ 

VI('e~L!d('res: 

Daniel Kr:eger (UO:\,; 

.l\'l€n1 de Sé. (PU 

Rui Palmeira (unia '7 • .Dlx Hu.t Rosado - R.G Nt.ld . .e 15. Amaurs 6ilva - :Parana. I 69 VaSf'OnCe!lOs TCi!"l'es <PTB) 
8 Al'gemiro de .f':gueirrrio _ Paraiba 116. Noç;ueira da Gama - M. Ger"'l.' 
9. Barro, Carvalho - p,mamiJuco 17. Bezerra NeLo - Muto Gros.,o 3l0CO PARLAMENTAR INDEPEI\/JEIJTE 
Ui-HÃO DEMOCRATICA NACIO:~Al <UDN) - 15 rep~sentantes 

Za::.h:t:·ilJ.s d~ Ats;;umpç.lD - P4··â. ~}, pa:ue Calazans - S. P,Hl}\) L 
Joaqu:m parent.e _ p,au! 110. Od.o:pho l'}'dnco - PaNl'iá 
Jo~e Càndido _ P,am 11. Inneu Bo uhausen - S. cat.a~inal 

2. 
3. 

Lider: Lino de MatOB 
l'n:e LldeltS: 

AUlelJO VIanna rPSBI 

(PT~) 

D narte Mariz _ R Ci. do NOi':e 12, An OlHO Clillos - S. cata"ma 
João Agrtpi;.o _ Paralba 113. Daniel Kr,eger - R. G, jo SUJ I ' 
Rui pa.lmeira _ Alagoas 14.. )A,!ton campos - Mmas Gerais P '\RTIDO 
Eur'Co Rezende - E Sdnto 115. Lope8 da Costa - Mato CjIUSS' • 

... 
5. 
6. 
7 

11 - PARTIDOS 

SOCIA.I DE1-IOCRArrcol P.II.R I tDO L1BERT t,O:I:::l: 'PU 

<P S .c I Llcrl ,\~rm dt sã 
fi Afonso Arinos - Guanaaf!f3 

Líder: Filin!{l .MUJler 
, Vlce·LWe1. A,{,vs.o de f",ll"Vl..Jll 

!P.o\Rl'WO :::;OCL~l. . P,:h) ..... lt..:.~.:>l:;·..IA 
.p S p, 

}·ARTIDO LIBERTADOR (PL) - 2 representante,; 

1. Alo:ys:o de Carvalho _ Bahia 2. 11em de si - R.G. do sul 

PARTIVO TrtA.I3ALHIST.<\ NAC10NAL (pTNJ 2 represent.antE;.': 

.... C:ütete Pmheiro ~ Pará 2. Lin-:> de Matos ~ S. pa'ulo 

PARTIDO SOCIAL PROGRE'3SISTA (tlSP) - 2 repre.':entantes 

1 Rat.! c~uberti _ E. s~nto 2. M gllel Co·ut.o - R. de Janell'O 

PARTIDO SOCIAL BRAsrLE.IRO (.t?3B) - 1 repre!::entante 

1. Aurério Viauna - Guanabara 

t.lOVIMENTO TRABALHlS'IA Rk!:!':OVADOR. (1-rfRl 

L Aa,ão stenbnlrh - Rio de Jan-j'o 

pARTIDO REPUBLrCA~O (FR) - 1 rl'rl~,:,,~IJ!:'l~ ~ 

1. Júlio 

PARTIDO pE::\10CRATA ~R:'S'IAO <PDC, - 1 repie::ntante 

L Arnon de "-'11'10 - Alagoas 

SIi;:.1 LEGENDA 

1. JJ5::phat Marinho - Bahia 2, Hel'lbaldo Vleira 

RESUMO 

parUdo social uc!r.ocrát:co 
P:Ht.icto lrab-a!l1Jsta NaC1úll:U 

umâ.0 Dç'mocratIca .NaCJuna.1 
parbdo Libert,aC\or 

Partido Trabalhlsta Na.mnn'l.l 
p;ulldo 8xial Progl es.s-ista 

pa.rtido socialist.a· B!'asl1~.ro 
Partido Republicano 

F': tjdo D.!n1octata Cn~I,e.o 
Movimento l'n.l.oaJ.hJ.St.a Renova<){)r 

;em legenda 

(PSD) 
<PTBI 
IUDNJ 

-(PU 
(PTN) ~ 
!PSP) 
(?SB"l 
<PRI 
(E'DCI 
tMTR.) 

22 
17 
15 

:& 
2 
2 
1 
1 
1 
1 

64 
2 

6a 

Scrg:pe 

V1Ce Lzaoes; 

\VIlson GonçaJi'f'~ 
SlgetredQ PaC'lwco 
Walfredo GUlgel 

pAnTIDO TRABALHISTA 
BRl\.SI:"EIRO ~PTH) 

Lid.er: Ar'thur Vll'gJlio 

Vice-Lideles: 

Bez-erra N'" t.e 
Oscar Pa~'>Sos 
AntónJo Jucá 

Lide1: M/f.Jl~CI Couto 
V,('(·Llat?J: R~uJ GJub":1i 

PARflDO fRABALHIS'IA 
.:·.ji\CIONAL tPTNI 

Lldf'/; Lino j{l Mat·o~ 
Vlce~LLdel' Cat I. tI;' tldll1f-irQ 

iH - parfl ... o.Ç de j"U ~Ó 
. Represenlfl1l/c 

MOVn..ff!;NTO TRA-H.'\l.HlsrA 
.R.ENOVADClR I.MTR. 

Reprl;'~eniantf'; A'"lrrlO S;t,;lbm'(l 

UNIAQ DEMOCRATICA N.A·CIO.:1Jl IPARTl.cO DEMOC'RA IA CnlS [ .... 0 
. (U D ..'f)· ,PDCJ 

Líder: Damel Krleger ! Repre.,>entllntc-: Amon de He'lo 

Vice-Lideles: I , PARTIDO RI!."1- UBLICAVJ 'PR} 
Repre~entflnte: Julio L~ite 

PAH rIV':) SüeIALiS'l A 
BR."-SILETRO .P:'::B' . " 

Eurico Rezende 
AdolpilO FrIUICO 
Padre Cálazans 
Looes da Co~t.a Rep CH'ntante: ALl.:('.dQ ~,.:tn.lJ%~ '.",,-

ACRICUL TURA 
Presidente _ senador Jo~é Erml.!1c ,PTB) 

Vice rresidente -Senador Eugêmo Barro."J (PSDJ 

COM.?OSIÇAO 

Maio71a 

Titulel'es S'lplerf.es 

Eugênio BarrOO 
.Jooé Feliciano 

PSD 
l. A Ltnio Fontana 
2. Benedicto ValIadare • 
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TltUJ~les 

;y,.' I' :'tnld,~ 

;:. .. _ "~L d .. ~ lo 

;:.cl:' !: i\ . :f>~! i:J. 
.!_i.; . : •. .J l'.:,. _,~ 

./ 

.= 

1. tlelo Braga. 
2. A gcm~ro de FigmlrC'do 

Sup~enu.>.s 

1 . Daniel Krteger 
2: Joao Agnp:no 

S'u,pitntes 

S ".I. 
Raul .... 31uberU (PSP) 

Se, 1 ,,"'éTlO Ja:::é M.'v Dsnt··HL 
1.~r',u·:'i';S - quin·.n.·~.!tl:ilS-, :;15 10 horas. 

(;0,,5111 i!..:çÃO E JUSTiÇA 

FT2~jdc :) __ r-.-lil:on Cam.pos. (OIJ.~I 
"<jlce .. 't'!:!,s,de.1Le _ \Vil~on th.lnça,!ves 1 PSD)' 

Tl'lf;\lres 

Jrl'fel"~on de [I, 'i ~llar 
P: ri :r,l:,iJ .t~J'ttLbv 
V/!!"-"n . G-On~lr'''~ 
R~(y La: lJ:!110 

lnmundo ~vi 
1> 'J,2rra N(:1.n 
A, thUt" V/1'g'lJo 

CO_\'l~}c)::3~ÇAO 

friaiotUl. 

PSO 

P1B 

Supl!'nf,es· 

1. Mf'n:ozt"s PU]}flücl 
2. l.,eH-.e :'lew. 
3. JDse Fea~U'mo 
4 .. ?iJinto Mulle~ 

. L Argemlro de Fizuéireda 
2. Mt.>ld Braga. 
3. Oó<car Pa~&ru 

1\-: . "Dl:a 

,JUN 

A10y~') de Ca."vãlho \PL) 
/l-f{)!1<l" Arinos 

1. Daniel .l.cripr,er 
2. J()~·o AC~IPf:r70' 
3. Eurico, t{€únde 1<,11:t:':I campds 

t \ f .. 1. , 
l{!geniar Allrãci Sleinbrucl:i (MTR) 

DISTR'TO FEDERAL 

f?rE'Etd~nt-e _ Allrórlo' V1anna (P,.3F) 
VlCe-PrcS dEn~e _ Pej~o LudoVléO (Pf'El 

COMt?O~lÇAO 

J.r~wa.re~ ~Uplen!es 

Pedro Ludo', u:O 
4"lowt.:- 1\.'lUJJe.r . 

Oscar PMS05 
EdmunaQ Lcrl 

sec)elána 

ReuJl.iões 

Juljp!a 

quintas 

~u-iQrta 

PSD 
1. José FelLlun\J 
2. WaJIredo Gurge~ 

?'lU 

1". Melo Braga: 
2. AntôniO Jucá 

einurta 
6 LI. 

Ll'lO de Mattos (PTN) 

Ribei:lJ dos- ~antos 

feiras, àS 16 haras 

ECONOMIA 

Pres-,4en},t: - Leite Neta-' (PSD) 

Vice-presidente' _ JOsé Etmlrio CP'I'B) 

COMPOSIÇAO 

MQ10rza 

PSD 
Titulares S\lplenteS 

1>· Jefferson de Agui.ar 
2. Sígefl"cdo pacheco 

"-3-". sel::.n~t.ião 'Archl;r 

. Lclte Neto 
Attil10 F-ontana. 
José Jl-elicia11o 

Je<;é Ermlno 
Melo E·:'~'I1:a. 

P'l'B 

1. Bezerra Neto 
2. Oscar pass-o,s 

MHu)1'lQ 

UDN 

1. José. Când:.do Adoipho Franco 
Co-pe-s d;:) Cww. 
Idneu Bc: ~l:'lUH::n 

2. zacharias de As."ll'm~ão. 
a. Mero de S~ IPL) 

B P.Í. 

Miguel Couto .lrSP) Aurélio Vianha (PSB) 

Sécre:ár;:t -. Aracy O'Eteilly 
ReuniMs - Quinta.s-feiras, à.s 15.30 

EDUCAÇÃO E CULTURA 

Presiaente - Menezes P1ment.el (PSD\ 

Vice-Preside1zte -- Padre Calaian,s tP'l"B) . 

COMPosíçAC 

1ilalOTUl 

PSD 
Suplentes 'rit:11ares 

Menezes- Pimentel 
Walfr~d() G:tr[l:e! 

1 Bent'd~cto Vlllladal'es 
2. Sigefredo' pacheco 

P·es.soa de Queiroz 
AhéJnio jucá 

padre Ca.:a?anB 
Mem da Sá tPL) 

PTB 
1 .. Edmun<!.o .Uvi 
2. Vlvaldo LitnJ;l 

Mínona 

UDN 
L 
2. 

ap.r. 

AfoJl...'<'(l Atin.-oo. 
Milton Campos 

~. 

Jesaphat Mannh.. (Sem legenda) Lino de Matt.o~ (PTNr 
SecrO>,ana - Vet-a Alvn!l1tlga Marra _ 

Reumões - Quart.a.s-feiras. lU; 16 horas 

FINANÇAS 

ptesidenle - Argemiro dt: FlgUeirido ) PTB) 

Vice-presidente - Daniel Krieger ,UDN). 

ritulares 
Vic:orinO FreIre 
Lobão da' Silveira 
Slgefrrdo Pacheco 
Wilson Gonçallres 
Ltit-e ~,çto 

Argemlfo de F'igueiredo 
Bezerra Neto 
Pessoa de Qãelroz 
An t-onio JucA. 

Daniel Kriei;er 
IrinEu Bo!'nhall$eD 
Eurico aezende 

Mem de Sá 

. Uno dE Mattos IPTN) 
Aurélio Vianna {PSB) 

COMPosrçAC' 

Ma10rta 

PSD 
SUplentes 

1. Attilio Fontana 
2. J<:w GUlo"..r..~rd 
3. E'.lgênio Barros 
4. Menezes ?lhlentel 
5. Ptdro- Ln-d-o-vico 

P'III 
1. J~ Ennirio" 
2. Edmundo .c..evi 
3. Melo .era~a 

4, Oscar P::\s30S 

Mtnona 

UDN 

. 2. 
3. 

1. MitloD, campos 
João Agrip:.no 
AdQ1llllQ Franco. 

PL . 
AlOYsio de Cat'valb<J 

a.p.l. 
1, Julio Leite (PR) 
2. Josaphat Marinho 

Seeretdrl.- CId BlUgger 
. Reuniões - Q"tI;art.as':feir~ 

(5 .. legend.) 

LEClSl;ÃÇAO SOCIAL 
,Presidente - Vivaldo Lima- '{PTB) 

victf .... Preside1l.te - WaUredó Ourgel (PSD)' 

• Titular ... 
Ruy Carm~lro 
Walfredo Gurgel

Att.ilio Fonta.na 
Et;gêtl10 .Barros 

COMPosrÇAO 

Mo.torta 

oPSD 
suplentes 

.:--- 1. Leite \Neto: 
2. Josê Gu1omal'd 
3, Slge!'rtdo pacheco 
4. Lobão da Sllve1rs. 
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Vivaldo Lima 
Antônio JUCá, 

Eurico R.:'Zf'!lde 
An.ônio CarJoo 

PTB 
1. Edmundo Le.vi 
2. PC~\Sôa de Queiroz 

Minona 

UDN 

1. Lop~s da Costa 
2, Zacha.!'ias de Ass:mção 

11 P.1. 

Aurélio Vianna (PSB) Aarão Steinbruch fMTR) 
Secre~ária - Vera Alvar€l1ga Mafra 

Reuniões - T.FÇQs-feiras, àS 15 horas 

POLlCONO DAS '~'lCAS 

Presidente - Rui Carneiro IPSD) 
Vice-presidente - Auré!.l.u Vianna (PSB) 

COMPOSIÇAO 

Mal0rta. 

PSD 
T1tula.re~ 

Ruy Carneiro 
setiastião Archer 

Suplentes 
1. Sigerredo Pacheoo 
2. Lelfe Neto 

Dix-Huit Rosado 
Al'gemiro o.e Figueiredo 

João Agripino 
Jose Cândtdo 

PTB 
1. Antõn!() Jucá. 
2. JO.sé Erm1rJ() 

Minofla, 

UDN 
1. Lopes 03 COSta 
2. Antônio carlos r; 

E.P.I. 
Aurélio Vianna, Julio Leite fPR) 

Secretária, - Ara.cy O'Reil1y 
Reuniões - Quartas-feira.s, às 16 horas 

REDAÇÃO 

Presidente - Dix-Huit Rosado (P'l'.Ht 
Vice-presidente - Antonio Ca.rlOs (UDN) 

Titulares 
Wal:fredo Gurgel 
Sebastião Archer 

Dix-Huit Rosado 

AntônIo Carlos 

COMPOSrçAO 

Matoria 

PSD 
Suplentes 

1. Lobão da Silveira 
2. José Felicla.I)O 

PTB 
Edmundo Levi 

MinoTla 

UDN 

Eurico R.ezende 

E.P.I. 

Josaphat Marinho (Sem legenda). 
Secretária _ Sarah Abrahão 

Jül!o Leite (PR) 

RELAÇõES EXTERIORES 

Presidente - Benedito Valladare.s- (PSD) 
Vice-Presidente - Pessoa de Queiroz (PTB) 

Titula.res 

Benedicto V'llladares 
Filinto Müller 
Menezes Pi. n~ntel 
JOsé Guiomard 

. COlllPOSIÇAO 

Suplentes 
Vaiaria 

l'SD 

PTB 

1. Ruy Carneiro 
2. Leite Neto 
2. Victotino Freire 
4. Wilson Gonçalves 

I. Antônio Jucâ 
~ 

Pessoa de Queiroz 
Vivaldo Lima 

Oscar Passos 
2. Argemiro· de Figueiredo 

Antõnio caiJCõl 
losé Cândido 
RuI Paim eira 

S. Melo BraRa. 

Minor'ia 

. :IlDN 
1. Padre Calâzane 
,~. João Agripino '. 

8. Mem a. Sá (pL)~ 

\ 

ti P.I. 

Aarão Steincruch tMTR) Lino de Mattos ,PTN) 
Secretárzo 

Reuniões .. -

Joã-o Batista Cactejon Branco. 

quintas. 1€iras" !!oS 16 horas. 

SAúDE 

IPresIdente _ Sigpfredo Pa('hf'~D 
Vlce-Presldente - JOsé Cândido I . _ 

Titula,ref 

Slgefredo pacheco 
pedro LUdovico 

Dix~Huit Rosado 

JOSé Cândido 

Rau[ Giuberti (PSP) 

COMP03rçAO 

Jl.!atoría' 

l'ED 

Suplente& 

1. Walfre( ~ Gmgel 
2. Eugênio .Barro.s 

PTB 
Antônio Jll::á. 

MinoTla 

UDN 
Lopes da Costa. 

B I? 1. 

Miguel Cout.o <PSP) 

Secretário Eduardp Rui BaToosa. 

Reuniões - quinoo'& feiras, às 1S horas. 

SECURANÇA NACIONAL 

\

Presidente - Zacha.rJas de Assumpçã-O CUDN) 
Vice-Presidente - José Ouiomard iPSD) 

COMPOSIÇAO 

I 

Titulares 

José Guiomal'd 
Victorino Freire 

Silvestre Péricles 
Oscar Passos 

Irineu BÓrnhausen 
Zachadas de Assumpçâl 

Raul GiubETti (PSP) 

Suplentes 
Maioria 

PSD 

1. Ruy C8:w€lru 
2. Attflio Fontana 

PTB 

I. José Ermirio 
2. D1x-Huit Rosado 

Minoria 

UDN 

1. Adolpho '!?ranco 
2. Eurico .Rezende 

BP.I. 

Aurélio VIanna 
secretário - Alexandre p!aende. 

Reuniôes - quintas. feiras, às 17 horas. 

'1 SERVIÇO PúBLICO CIVIL 
Presidente _ Aloysio de Carvalho (PL) 
Vic~Presidente - Leite Neto (PSD) 

I, 
r.OMPOSIÇAO 

Titula.res 

Maioria 
Suplrnt.s 

L,eite Neto 
Filinto MUller 

Dix-'tult Rosado 
Silvestre Péricles 

Aloysio de Carvalho 

<_D 
1. VlctOrino Freire 
2. Sigefredo Pachet'G 

PTB 

1. Melo Braga 
2. Antônio Jucát 

J!t'1,oria 

VDN 
Antônio Carlos 

PL 
Mem de Sá 

- I a.p.I . 
.-~ 

AlIJ"lio S\einbruch (M'J'Rl' ,-_.. Miguel Couto (PSP) 

.roer8tário - José Ney Dant"",~r-
.Raun'tõea - terçaS-.felras, à.s 181lo!8S-
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TaA(',&Pf\HTES. COMUNICAÇõES E OSQAS PúBLICAS I E) Para eletu&r o levantamen- 'H) Para o estudo das Mensa-

I

I to da PRODUÇÃO MINERAL I gans do Pode, Executivo re-

rltulan~s 

PSD 

DO PAiS e estudar .os meios ferentes à REFORMA AO. 
clpazes de possibilitar· a 'I ,MINISTHATIVA 
Sutl industrialização . Criada por ml{:laUva da Câm"ill"a. 

EU'lPll1n RarrQS 
Wifson u!JllçaJVe~ 

1. Jerferson de Aguiar" 
2. JJse Gu;oma,IQ 

. Crlada em VIrtude do Hequer::nE-n •. dos De~uL,1dos aprovada pelO Sen:wo 
to nu 66a-63. do Sr. Senatl"r .000e\cm 1121963. . I E!:.rmlflo . .«provaao na sessão ae Ut Cle Membros IIB! Partld04 
setembrO de lB6::t. Senarwres: 

Melo Braga 
il1 II,Oria 

Designada em 19 de setembro de: WiLson GOn'çalves _ PSD~ 
~. ~~NU-~D. 

MigUE'l Couto (P":"PJ 

l.luN 

I ineu Bornhamen 

d P.I-. 

R~u! Giuberti tPSP> 

S cr'tár'G ,- A,E'x~ndr~ ?fa"n'ler 

Re4/!IÓeS _ quartas,. L'ira.s, às 1.; hora.< 
/ 

COMI.SSõES l<~~P/<;(.'IAIS 

Pro:-rogada em vIrtude do (leque. Sigeireao Pacbeco -: PSD. 
l"llneQ[ü 0\1 1 159-63. do SI. :5en~llOt Argemll'Q de fi'lguelredo _ PTB. 
Mlltlln Campos. ap'O'J9do na se.:,.:,ao Edmundo t..eVJ - PTB 
de 10 de de~embro' de 1963. ActoJpho f<Tanco - UDN. 

Memoros ,91 - Pnrt~dos 

José t"lwclano _ P:5LJ 
IUt.lJ;1.J fí'om.ana ~ P:::;D. 
EugeOlo t1arrvs - p,sD. 
Jus.-: p;rrnJFIQ ,Re;,awn -
Bezerra Neto' _ E''l'B. 
MeLu Braga - PTB 
LIJPe.s aa Costa - UDN 

MUton 
OU~. ' 

(fampos 

João AgrlpJilo - ODN. 
AurelIo Vlanu8 _ ?SB 
Josaphf\l MarInho - Sem It>f:pnda. 
Deputados; 

Gustavo C;apanema 
PSD 

AderbaJ JW'ema -

<Presidente) 

PSD, 

Laerte Vu:. ra - UDN ISuos.t1!U)do 
nela eputado arll1udo Noguel.!'aJ. 

_l~ , 

Heitor Dla.s - ODN, 

A) P~ra Revisão do Projeto que' C) Para o €'st\,jdo dos "feitos J!llJo "",te ,vlcePr.J. - pRo 

de .. !llle e regula a PROlE-I da /NFLAÇ.AO E, DA I-'OLITI- Secwàno: Auxiliar LeglS •• t!VC 

Doutel ele And.rs de - P'TD. 
Arnaldo Ceroeu-a _ PS1? 

Juarez ravora _ PDC. 

Ewalào ?mto _ L\IT3. 

. . '11?Lr-10 h.exanctre Marques de AL~:II,J· 
ÇAO AO ulflEIJO DO AU., CA fRIBUrARIA E CM, 'tAL guerque "'lio. 

TOR i ·soBRE AS EMPReSAS PRI-: tteunlõe" ~'S reir .. às, 16 o.or .... 
Cn.1"", <'11) v.rtude do Requenmt-nt.(., I VACAS· I 

n ·HiV ti~ Ou ::$1 ::leflaOiJl vtllt,,-,P l 
L-d!llJ.h.lr:, aprv\'<.tuú ~m .lO de ~<l:-,.;-.rl.l. crlaa~. e~ vll't~de ~o ::teqlle\lmE'n~ F) 
de l!:lô2 i W D'" ;>;1, -0:1 do ~l !jpna.tlu: (.T"\JVt-(l 

Para estudar a situação dos 
TRANSPORTES MARiTl· 
MOS·E FERROVIARIOS 

COMiSSõES ESPECIAIS 
PARA O ESTUDO DE· 
PROJ~TOS DE EMEN
DAS A CONSTITUIÇÃO 

Vlel~a. aprovado na sessa.o de t Qe 
iJe~.~naaa em 22 de OOvtnOf-a (Je ~ d.gast-u Oe 1963. 

19ô~ . I 

I lJesignaaa em 8 de a~o.sto de 1963 
Plurru~.aÚa ~:R 15 de dezemut'(' r:.e . 

19riJ t:lU '~<l:-CUi1e 11(j Ht;>q .If'-nmen:,{. 00. pr!)rr~a.aa ~m vtrrU(d: 00 H:eQuen· 
mer", lYá ti::! a,p'"!)v!:ldv em.l!:l .1e 'lt< ~lentu n l J6l, úe J06::5 Ou el?:T,Oul 
Z~ml)ni ae .9ti;!. I ~enaaor AttillO Fontana tlpfvVaJQ 

em 10 ce dezemorQ de .~63. 

Curup.eL6d8 em 4 de 'aneJJ'o De! Í,Vlemoros '5t _ partidos 
19[J~ l!UnJ d. 1t.'slgtlaçaO aos ~eon ... ' es 
Sellcl,d ..... re;, vascvncelas lorrói e! AttUlo t'''Ont.ana PresJàeot-e 
E.amundo t.:.eVl '\ j PSU. 

Pft)rru~rtaa atÉ' 15 de dezemb~c àoe I JOl)(l: f'el1Cl~no 
Htí'l t'!01 VU·tu,l(:' ao HeQuenmt'tJtç nu· I PdD. 

tVtce-Pr., 

meru I .IHI ÔJ a"':;)1 Senactvl !vH'I'.e· t Jose Erm1r1o _ Relator _ Pl13, 
ze.s tJun<?n!,ei ap·~uvaa(,.. em ló ~B Cc· 1 ./ 
zemoru ue 1963. Adolpho Franco _ UDN 

MemOfUS 171 _ Par!,ltlOS 

Q'lberLo Marmho - P~D 
A-'~~rlt:;r.e.' t"lllJt:olel - t"tiU 
l~en~),na<. VleJ.fa - U~N, 
l'vlllCun L:aatpIJ..'! - ULll'o 
Vascutwe.os forret; - f"l~. 
Edrn'ü1a(, LG71 _ Pl'B 
1\1UY~W ae Carvalha - t'~. 

B) Para estudar a situaçao da 
CASA DA MOEDA 

Aureuo Vianna _ P.':)U, 

Secretaria. OflCII)J t....egtS!ahVO 
pL-a, JUlleta atbelrv dtA: ti(lQt~. 

Dl Para estudo das caUSas que 
dificultam 8 PRODUÇÁO 
AGRO PECUARIA e sua • .re
percussões negativas na ex .. 
r--.,tção 

Cnaaa em '\' irtude do Requer!men Crlad.a em vtrtude do R.equer~mPn~ 
to n'" ótil-6J. do Sr. /Senado! JetteJ· to O'" S69~63 do Sr senaeflJt .. Jose 
sun de Agula' aprovado em H lJe El'mlrlo aprovadO na sessão cte :lO oe 
aiSClSLi..· (j(' d-.l63' Oeslgnatitl em 2& .Je i agósto Ue 1963. 

agósGc ae 19113, . ' 'I' Designada em 'Z2 de agô.~to de i9'i'3 
Prorr'u~"o(\ a~ 14 de márÇc de 1964 ?ro:-rogads por 1 ana, em nrtu1e 

t9U 'Í'!:l..!. ern vlrtude do ~equer'm~n. do' RequerImento n9 I 19í ·63 .10 ~p. 
. to O·ltl"iPfj I .60·63. do Sr. 'Sen:;'ClQt. nhrlr Senador Sí~efI'edo Pl1l'1heco, 
)pr"'"-~tfll 1f AgUIar aprovadQ em 10 I apf<)VaaO em lI> de dezeffiOl'('l Cf' 
de dl>umor( de 1963. t 1963, , 

Mt"rtlOros (7) - PartMos I Membras lá} - -. Partido! 
Jl'rtersan ae AguJa.r .F'reslde.1t.e - JOS-á Fellclano _ PSO. 

p,3U I Slge!redo pácheco IVlçePt) 
WUSúo GoncnJves - PSU. !:".::K). . 

ArthUJ V\f'J;llio - P1'U. 

EamunO'() LeV1 - P'l'B. 

AdoJphQ f'rnÍlco _ ODN, 

Eurico ReZ>t ,de (VICePreBldentel 
U1JN, 

Josaptlaf ~/hlrinho - S/legenda. 

Secret/')rHJ OfiCial LegtSlat:vo, 
t'.L.. ti.... B liastCJon Brttnco. 

JOsé grmlrlo rPresldent,l!> 

Lopes da COSta - OUN. 

AuréUo Via.nna 'Relator) PSD. 

Sec:-etárIO: Auxtllar t.egtsla'-1VO 
PL. to Alexandre Ma.rqu~ de AJbu. 
(juerque Mello. , 

ReuniÕes: !l~s- e .41.\8 te1Ias à.1 14 
horas. 

Crlaa.a em vlrtude do ReQuer,me..."'l
w n'" lb:t·63, elo SI 8enurlol Jv:>e 
Et'mlflC, aprovadD Da sessa~ !le n l1e 
novetTlbr" de 1963. 

üea\goaaa em 13 de' nO'Jem.bro de 
,96:J. 

pro~rogads até 15 de' dezembro de 
19M. em Virtuc:le AO H.equertrnetlW 
nO) 1 lb':J~63. du Sr Senador Jllllc: 
Leite, aprovaClo em 10 de dezem,y(; 
ct. 1962. 

Membros '51 -_ Partldoa 

Att\llo Funt.ana - PSDJ 
Stge:n'Qo paCheco _ PSD. 

Jose Ermtrio _ Pl'B. 

lrmeu Bornhausen - UDN. 

Júlio Lelte - PRo 

1) Projeto de Émenda à Cons
tituição nq 4/61 

'QUE DJSPGI< SOllRE VENCl~~E;'oi
TOS DO~ MAGlSTRAIlOS, 

Eleita_em 21 de funllo de 1981. 

Prorrogada: 

_ até 15 de dezembro de 1962 oPlO 
EtequerUnento 609-61 apr. em 14 d. 
dezembro de 1961. 

l
-até 15 de dezembro de 1963 pelO 

Requertmento 179-62, apr. em 12 Cfe 
~embro de ]962. . 

_ at.e 15 de dezembro de 19ü4 oelo 
Requerlmentc 1 138·63, apr. em 16 t'l~ 
:te:.:.embro de 1963. 

Coaipletada em 29 de outubro de 
Se('.ret.arto~ Aux1llar Legl~I"tiVC 1962. adie malO de 1963 e 23 de a.ru'U 

Pl..-10. Alexandre M. Qe Ao MeUQ,_ de 1963, 

G) Para o estudo da situação 
do CENTRO T~CNICO DE 
AERONAUTlCA E DA ESCO· 
LA DE ENGENHARIA DE 
AERONAUTlCA, DE S JO
SÉ 005 CAMPOS 

Membros (16) - Pa.rt1dos 

Jefferson de Agutar - PSD. . 
Lobão dn SlIvetra 123 de IIO.rU do 

1963' _ PSD. 

Ruy carnetro - PSD, 
Benedicto yalladaree - PSO. 
Wilson Gonçalves {23 de ab:-t! (Jf 

I 1963' - f'SO. 

CrJa.Q2 em vlrtud~ do ReqlJertmeD~ Dan:el [(rleget - OD}J.' 
tt. 0 9 168 63. do '$1 Senad!-l: t'd-f.l~e I l..ope.s Ua Costa i29 de .)utubtQ !'J! 
CalaZ$flIS', aprot'aQ!) na ·s.essaO le UI W621 UL}N. 
de no'rl?mbrO de 1963 1-

M1Hon CamP'O$ !Vtce~ presidente} 
Deslgnada em 13 de novembN de .• 

1963. ! fienoaldo Vle1ra - UDN. 

?rorT~ad9' até 1~ de dezemlJl'(' de. 
Ht64 em vIrtude do ReQul?rlmf'Qt<o ... ú
mero t 158-·63 ào Sr Senartor A.o·O· 
mó Ju'C'á aprovadO em 10 de 1~'l~!D' 
bro de 1963, 

. Membros 15) _ Partlc!o.s' 

José Felicia.no - PSO. 

Ruy Carneif? - PSD, 

fuIt-Onio Jucá - PTB. 
Padre Caltizans _ UDN 

JOsaphat !\iarlnho - S legenda 

RUI Palrne1l'a - UDN'. 

. Silvestre Pérlcles 123 de a'3rU de 
19631 

Bezerra ~ eto '23 de abril de lOB:}) 
- pTB 

Monso CelsO - PTB. 
Nogueira da Gama - PT'B 

Sarros. ca.:-valho _ PTB. 

AloysiO de', Carvalho 1_ PL. "-
M.em de St - i'i 

lPresiacnt·eJ 

.' 
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P'rojeto de Emenda à Cons
tituição n9 7/61 

L) Projeto de Emenda à Cons
tituição "Q 9;61 . 

- até 15 de dezembm de 1964, p~10 
Req, 1.143,-63, aprovado em ;u de 

Milton Campos - UDN 
Heribsldo Vleua Vlce,pu's.lde-n';.t _ 

UI)N 

; 

(QUE I'\IOOIF'IC,,\ o REGIME DE 
OISCRmUNAçAO OAS RENDAS) 

Eleita' em 20 de no;:embro de 1961. 

õe7.embro de 1963 .. 
Cump1er.ada em 29 de 

1962 23 de abril de 1963 
lho de 1'963. 

OUttlt)~o ClE 
e 22 ~e Jt1-

Menezes PUlleo:cl - PSU 
Euncc Rezende f n ae «G!"i ICf 

196::1 r - Relatul - L I.>N 
SlIv€f-'ue Penc!e.~ '1a de '1.0:"11 C~ 

(QUE D'Sl'õE SOBRE AS l'tt.\.TÉ
RIAS D.1 CO;UPE'CI'.::o\(JIA Pltl\'A· 
nVA 00 SENAOO, 1~(JI.UINUO 
"-8 DE PltOI'OH i\ EXON.ER.1.',.:AO 
DOS CHEFES DE MISSAO 01-
PLOl\lATU A PBR~lANENTE E 
IlpnOVAR O ESTABELE(:l?llE~
ro O ROMPIMENTO E O REA
:fA.UENTO DE REl!AÇOES 01-
PLO:\lATIC.'\~ <..:0:\1 PAjSI::S ES
l·HA~GEIHOS) .. 

Prorrogada: . I Membr06 - Partidos 1963. - Presldeole _ ~'l H, 
. Jeffersun Oe Aguiar - P8D. 

_ até 15 de dezembro de 1962. 1X'10 " 
Requel'lmento 60,)-61 a,p:o.va.do em H: ~llsOD 90nçalves (23 de Ittlnl de 
de ctezembro de 19tH; 10631 - p;::,D 

_ até 15 de c:ezcmoro de 1963 pelo Ruy, CarneIro -. PSD. 

Nogueira da Gama - prB . 
Barcos Carvalho - PTB 
AlOYSIO de Cana/h.:, - ~"L, 
Lmo de Mat,o.s - I:'"I'N 

'Requerimento 782-62 aprovado elll 12 Loba-O da SllvelIa - PSD 
ae de.t;embro de 1962; ~uldo M??-àm (29 de Jutu')rc 

Eleita eu], 4. de outubr ode '1961. _ ate 15 de dezeworo de 19~4. pelo 196:.H - PSD, 

Joãú Agnpino (23 de atlriJ :te 1i.<53! 
- UDN 

de I Daniel Kneger _ UDN. 

Prorrogada: Requenmento 1.141~63 ,aprova<io em Mdwn campo.s - UDN. 
- ate 15 de dezembro de 1962 pele 10 de dezembro de 1963. Heribaldo Vtel~a - UDN. 

Requcmnent.o 3íYi-61, apr, em 14 ce Membros t16. _ Partidos Lopes da <?ostlci. - UDN: 
dezembro de 1961; . Jefi'ersoD de AgUlar 123 de abril Joa.o Agrlpmo 123 de abril ::ie 1963, 

- ate 15 de dezembro de 1963 !)elO de 19631 _ E'SD. - U~N 
Req 1 139-63., apr. em 10 de dezem· Menezes Pimentel _ PSD. c ~lmco Rezende (23 de acnl de_ 
oro de 1963, • Filinto Muller _ PSD 1 .. 0,:() - U])N 

Complel,ada em 29 de outubro de GUldo MondlI~ \29 de outub:-o éle Sllvestre Pencles \23 de aonl ele 
1962 e 24 de aO:ll de 1962. 1962) _ ?SD. 196~) -. PTE. 

~!embros 116) _ PMtidas Ruy Ca.rnelro t23 de abril de 1363 Noguem\ da Gama - PTB. 
Menez€fõ pImentel _ PSD. _ PSD. Ba1"~'es. carvalho. - ?TB: 
Wü,son Gonçalves (23 de aoril de Damel Krieger (Relat,orl _ QDN. • A10}'SlQ de Carvalho - PL. 

1963) _ Presidente _ PSD. EuriCO Rezende t23 de abnl de MIguel Couto - PSP 
Lobão da Silvem, _ E'SD. 1963) _ ODt'-t, Cattete PmheIro 123 de aorll de 
Ruy Carneiro 123 de aOfl.1 de 1903) Milton Campos _ UDN, 1963J - PTN. 

_ PSD Herlbaldo VIeIra - UDN. 
GU;do Mond:ri 1.. de outu')ro de RUI p~lm~ll"~ -u~~. . O) Projeto de Emenda à Censo 

1964) _ PciD AmaU1y SlJ\B. - 23 de abrIl de I .. ~ o 1 62 
EurICO 3,etende 123 de abnl cte 19B:.!) _ flTB tltUlçao n· / 

1963, - UD:-': San-os Cal"'J'<I.lbo - PTB. (OBRIGA rOHIEU,\DE DE COSCl'R-
DameJ Krleger - UDN. A~gE'm!rO de b',g'Je;reau - PTB. I 80 PARA INYES'nUUHA EM 
MIlton Camp:Js lVtce-Presiden!.-e) I Bezerra ~el.Q 123 de abríl de i9ti3 CARliO (~H.'L\L DE l',\RRUHA 

- UlJN - pTB, E IJl{OtBlf.,.'AO DE ~O:UEAÇÕES 
'BeJ .oa/dl.. \'lelra - UD:-.J. AlOV61o de Carvalho - PL. I:";TtHI;\;AS, _ j 

Lope~ dd Costa _ ULJN. LlIlO de Mat.os - P~. 

V1Vo1Jdo LmJa - P'l'B 
Silvestre p(>ncies .. , .. , .. ) t'" 1"131 

AmJ.ury S;]va 124 de abril de ~9o:-J' . M) Prol·eto de Eil1enda à Cons
_ PTB 

vaga jo SenadOr Plnt.o Ferrem! tituição nO 10, 61 
(2J de atll"ll de 196:3) - Rela~or 
PTB 

Alors1o de Carvalho - PL. 
L;rio de .\1-' t.os - P'D'l. 

K) Projeto de Emenda 
tituição n~ 6/61 

à Cans-

(SôBnE "''''~ERAÇAO. POR PRO-
1'0':'1.\ 00 SE~ADO, Dl CUEi' l!. 
D~ - IJ iSAO U1PLOi\lAIJl,.A DE 
<.:_\ ,:.\ I i':i' PI!:Rl\'lANENTEI. 

tAPUCA(,'ÃO (},\S COTAS OE IM
POSTOS UE~TI:'\l\DAS AOS MU
NICíPIOS) 
EleIta em ~8 de dez.embro de 19041 
prorog"da: 

- até 15 de dezembr{' de 1&63 j)f[C 
Req 783~6::! apruva-d.(.! em 12 a.e ae
zembro de 1962. 

- ,até 15 Oe dezembro de 1964 Pf'lO 
H.eq 1 142-tia apruvado em 10 de ou
tuoro de 1963, 

Elelta em 10 de maIo de 1962. 
Pl'orrug"aa 
- ate lá de dezemb~o de 196:.! 

ReQ ,8;; ti~ apl'ovada em t2 df j( 

zembro de 1962 

- ate 15 de dezembrO de lflt:3 oe·(. 
Req 1 144-6.1 nPl"o .... ado em lU dI;' ce· 
zembro de 1963. 

completad<l em 23 de abrtl je ~9~ 
Membros - P>i.J'LIQuS 

Jelterson de !'\gular - PSlJ. 
\\'U60n u-;mçalt'€s 123 de aorll de 

19631 _ p,sU 
H.uy Carneiro - PS 
Menezes Punentel - PSD. 
1o.1111.on Campus - UDN. 

. Ele.L:! em I) de' outubrO de 1951. Óomplet<Ida em 30· de março 
196:'., :'.íJ de out.ubru de 1962 e 3 
:tbnl de 196:i 

Henoaldo VieJr8 - UL>N 
de &mco Rezende t23 de ab:-i} dt 
de 19631 _ lJDN. Prurl",Jgada: 

_ ate I~ de dezembro de 1962 Q€l( 
ReQue:lmento 608~61, aprovado em 14 
de janeiro de 1961; 

- ate 15 de Janeiro 'de 1963. Gele 
Reque1'1menw 181~6::l aprovado em JI 
de dezembro Cfe J 962; 

- ate 15 de dezembro de 1964.. peje 
:aequenmento L 140-63 Jl.provado em 
10 de aezembro de 1963 

Oompletada em 30 de março de 
1962. 29 de outubro de 196;!, 2::1 rle 
'bril de 1963. 

MembrO!! 116) _ 
Merezes plmentel -
Ruy CarneIro (23 de 

- PresldenLe - PSU. 

partldos 
?SD.· 
ab:-U oe 19')3) 

Lobao da Silveira - PSD. 
Jefterson ele Aguia.s: \23 de aorU d€ 

1963. - PSD. 
Ouldo Mond!n \29 de outubl'Cl de 

19621 - PSD. 
Dame_ Krleger __ UDN. 
EurICO Rezende 123 de anri] de 

1963. _ UDN 
Milton campos - UDN. 
Henbaldo VH!lra 1 Vlce- PresIdente) 

- UDN. 
Lope~ da Costa - UDN. 
Vaga do Senador Pmto Fe-relrB 

(23 pe. abrü de 1962 - Relat.or -. 
PTB 

Bezerra Net.o 423 de abrU de 1963; 
- ?TB 

Memb:"O,s (16) - Partidos 
Jeft"erson de Agu:al - PSD. 
Wilson Gonça,ves (23 de a.bril de 

1963. _ PSD. 

Ruy Carnelfo _ PSD. 
Lobão oa SlIt'eira - PSD. 
GUido Mondin \29 de outubro de 

1962) - ?SD. 

Milton Campos - ODN. 
Heribaldo Vieua - UDN. 
Lopes da Coota - ODN. 
João Agrlpmo t23 de abril 

- UDN. 
de 1963) 

EUrlco Rezende r23 de abril de 
19631 - UDN. 

Silvestre Pérlcles t23 de abril dt 
1963) _ PTB. ~ . 

oNguelra da Gama - P'I'B. 
Barros CarvalTo - PTB. 
Josaphat Marinho t23 de abrll de 

1963) _ S. leg 
AloySio de Oarvalho _ PJ._ 
uno de Matos _ PTN, 

N) Projeto de Emenda à Cons
'trtuição nV 11/61 

ICRIAÇAO DE NOVOS 
I\tUN'\:lPl0S) 

Amaury Sllva f23 de abril de 
~ ..fiTE 

196i) I Eleita em 28 de marÇ(l de 1M2. 

João Agrlpmo '23 de abril 
- VIce-PresIdente _ UDN. 

de 11l6~ 

DanleJ K-neger - UDN, 

Silvestre PéT1Cl~ 123 'de atai} de 
1963. - PTB. 

Nogueira da Gama _ PTE. 
Barros Carvalho - P'TB. 
AJoysio de CarvaLho - PL. 
Aurélio Vianna 123 de abril de 

1963) - Relator _ ~SB. 

P) Projeto de'Emenda 11 
tituição n9 2/62 

Cono-

,INS1'1'l'Ul NOVA DISCRIl\JINAÇAO 
DE RENDAS EM FAVOR DO:: 
MUNICíPIOSl. 

Elelta em 23 de maio de 1962. 
Prorrogação: 
- ate 15 de dezembro de 1963 peltl 

RequeTlmenf.o 18õ-6:l, aprovado <'m .l.i' 
de dezembro de 1962; 

- ate 15 de dezembro de 100,) "'l~'r 
Requerimento 1.14ó-6::J aprovado em 
10 Qf' dezembrQ de 1963. 

Completada em 23 de a.tIrU àe 
!~63. 

Membros _ Partidos -
Jefferson de Agular"_ PSQ. 
WilSon Gonçah'is 123 de a.b:'1l Clt 

1963. - PSD. 
Ruy Carne1ro _ PSD. 

Q) Projeto de Emenda,à 
tituição "q 3,62 

Cans-

AUTORIZA O THJl1U:\,,\Í- S(':PE-
RIOr( ELEll'OR.4.L l\ HXAB O.\~ 
TA PARA A RhAI.I1..<\t. Ao uO 

~t~~~ir.12o,'s~:~I\~(·~J·;:I\l ~~ 
4 - ATO Af.)!CIO~t\U. 

EleJt-a em l() de jUlhc de 19ó2 

pro.rogação: _ 

- até n de d21embro de 1963 (lf';O 
Requerlmentv 111"1 o:! ap~UVtldL I'UJ .:.! 
::te dezembro Clt' I~ti';! 

- ate lb de dezemtlt'{" Ot> 96-' rr;o 
H.eq,.ennlent-c I 141:i lt[Jlu\ftt<llo ~m ,O 
de 1'"!/PnlOrl Qe lVti~ 

Completada em 2:i de dl)-Il ae-
196:i. 

l\,lembr{l,.~ - Part r!tJs , 
Jefferson de ,"guiar - pS. 
WI~un ü(Joç<t,ve:,· 12;:! de .tJ>"J..1 de 

;9t.i31 - PSU. 
Ruy Carnelro·- PSD 
Lobao ela Sllvell"a - 'PSD 
Menc"/'t's P'm ... nle', - p::,1J 
Leite Neto '23 de abnl ae I963J 

P!::3U 
MUton Camnos .- UDN 
HenbnJdo VIeira - UU~ 
Joâc AgrIpwo 023 de <IOfd de ,963) 

_ UDN.-
eurICO Rezende (23 de aoril de 

19631 - ULJ;..-. 
Oalllel Kneger -
Sflvestre Pericle . ., 

19631 -- p'rB, 
abr:l C/~ 

Nogueira da Gama - ·PTB. 
Barros Carvalh<J - PTB. 
Mem de Sã - PL. 
Aarão Steinlll'uch _ MTR. 

R) Proieto de Emenda à 
tituição nl? 5 -62 

Cons. 

fOtSPOI!: S06RE A EN'fRF.GA AOS 
I\IUN1CIPIOS UE '30"!" UA AHRE .. 
CADAÇAO oos ES" AUOS OljA~'" 
DO EXCEDEl-t AS REXU.>\S MU'" 
NWIPAI&) . 

Eleita eru 13 de setembro de i9ô2~ 

ProrrOg-'à.da: 

- até 15 de dezembro de 1963 pejo 
ReQuerl1llento n Y 1 147·63 aprv\<;,do 
em 12 de dezembro de 1962: 

- até t:) de dezembr,-, de J9fj.l oeJo 
Requerunento 1 147-6 Japrovaà<. ta 
LO de dezembro de 1963. 

OompJetda em ;l3 de abril de 1953. 
MemtlrOlS - Part.td~ 

Jetterson de AguIar - PSD. 
Ruy Carnera - PSD 
Lobâo da SJvera - poSO. 
W1lsoo Gonçajve,s 12J de BbrU c3e 

J9631 - PSD 
Lelt.e Net9 ,23 4 63, ~ PSD. 
Menezes PImentel - Pr~loente. 
Milton Campo.s - UDN 
Hertbaldo Vlelra - UON. 
Iasaphat Marinho - 12:i 4 63) 

v'lce-Pres1dente - ODN 
Danlei Kneger _ UlJN. 
Vaga do Senhor PltJtc Ferreira. 
Eurtco Rezende 123 4 ti3, - lJOI\ 

·26 • 61l' _ PTB --
Vtva\dc Lim'à _ P1'B 
AJoV&lO de Canalh., - pr;. 
LIDo de Ma t-oo - PTN. 

I 
Prorrogl:lcào: 
- até 15 de dezembro de 1963 Dele 

Req 794- 6:.l. aprovado em 12 4. lit
zembro de 1962. 

Loba,!) da Silverra - eSD. I 
Leite Neto 123 de abro de UJ:HU I 
PaD. 

Nogueira da Gama _ PTB. 
Barroa carvalho - PTB. 
Mem de Sá - PL 

MIgUel Coul<> 123 .•. 631. - PSp, 



G) ?rojEto de Emel1da. à COl1s. 
ti~Ulção n9 6 '62 . 

(/nJ::l:~!I'.d;\ l'lllLi (~UA'l'RO O Nu· 
.ài!:. \~o UE. ilEl'a "·S:,':~·( '1:-l : r:~ 
l1D3 (~""!'l:~U~ t; iH) ua;f .. l ... H; 
FL':' ~~ 'I L t'la ~:.:\j:~lJOI, 

p.8l n ~nl 13 9, 62 

Pr'i.Jn\.J;lJwa .-

- a'e ,~ .i 63 oelo Req'lE"r:ment-<: 
'thl-il4 di,l'Ol1J.Qu em j1 12 j2, . 

_ a? j,) ,~.{,~ oe:u, Rey ~f'ntll"€nk 
1 148·tj3 3p'!..lllado em' 16 lI! íi3. 

CUlllP~E" ,d; e-m 23 4 tiil. 

Argemiro de Flguelfuio - PTB 
Eurtco Rez€'nde t23 4 6~~ _ ODN 
J\lilton GalUpos _ UON 
DBnJeJ Kneger - UDN 
Josaphat Marinho - Sem l~gend:a 
Aloysio de Carva;ho - PL 

Y) Projeto de Emenda à Cons-j 
. tituição nq 5/63 
ID1.SPõ~ SOBRE o I:'IiPO~TO DE 

VI:;NDAS E CONS!ONl~.v.óE!3 

D-eslgna-da em 31 fi 5:1 
Pcvuogaaa ttc$ 1-5 I" 84 pelo Re~ 

V\ P-ro,ieto de Emenda à Cons-' quer1rnento húmero 1 lG~ ü3. ~pro· 
I vado em 1012,63 

tih .. ição n<? 2/63 \ 
'UII{~I1'O DE PROrarZDADK) 

Dc:,lgnscws em 23 4 63 
prurrQ3~a: 

- ate 15 12 64 pelo Requerimento 
L 11)1-63, 'aprovado, em 10 14i. 03. 

Membros ....... Partidos 

Membros' _ Pnrtidcs 

Jetf~rson doe Agu1àr - E'SD 
Ruy. carneiro - PSl) 
Lobào da Silveira - PSD 
WtIsOD Ú1>nçalve.:. - PSD 
Menezes Pu'Dent~1 - 1?SD 
Leite Net-o - PSp 
Ama ury Silv ~ - P'rB 

Wilson Gonçalv«, - E'SD 
JOJê fi'eUCIano ... PSD 
Bezerra Neto - P'l'l~ 
Edmundo Levl - pora 
AJ"gemlt"c Figueiredo - ?TB 
~Io Bràga - PTB 
EurlC(. Rezende .23.4 63) _. UDN 
A..,'~rsio .de Oanalho __ UON 
Afunso Armos _ UDN 
Jota.,hat' Marinho - Relator 

SçnJ Legt>nàa 
A'!!'éllo V'iQ-nna _ E'TB 
Júl:iõ Leite _ PR 

COMISSõES _ 
PARLAMENTARES DE 

INQUÉRiTO 

• 

J,eHel'"un a~ Aguiar - t='SD Jerferson de Agular _ PSD 
R..I}' C!.rr,t'llv - t'8D 
LubRO. Qa Si.velra _ Re.il.tOt Ruy CarneIro' - Presidente - PSD 

Lobão da 'Silveira - PSD 
Bezen9. Neto - PTB CRlAD&\S DE ACORDO COM O ":.."" 

"'d - VagaPTBdO Senador .1Iumbel'to ART 53 DA CONS1"ItIJIÇAQ E .': 
P.:-.lJ WliBOn uon""'l\'es - PSD 

W "'1.'11 Gutü;,<!,ves 113" 63)' - j Meneze$ Pln:rentel _ 'PSD 
Ne er - . . O AR 1. 149. <1L1NEA A. DO RI!- :' 

Argemiro de. Flgutllr.t"do _ PTB . \ GU-1ENTO INTERNO. 
P~~.::r,Pt,es P.méntC! '- PSU Hel:iba:ào VÜ;ira - V.ce-PreSide.D~ 

Mat.uo Ca:uó-;.s -UON. te - PSD 
Eur<co a,ezende - UDN . 1 a) P -' .. ã Milton Campos _ UPN' ara apu. ar a aqulslç O. 

B.e:H.J3H1u 'ti 'Hrc _ OD1"l ' A..!tlaury .si!va - PTB 
JJs,apl1at Mannhu :... \23 -' 63l Bezerl'a Neto - P'l'U 

Daniel Krleger ~. UDN • I pelo Govêrno Federal, dos 
~~~~~a~eM~~r;~ -seP~U'genda 1 acêrvos. de iron~.essionárias UlJN '" .' \11;;[(3 -de Sena<ior P~D~O Fet· 

Danrel Kn€':!'ET _ VD!'I ,eira - P'I'B 
EW·1CO Rez::tld.e _ ,23" 63) _ vi. Silvestr:e perlcies - ?TB 

. . ! de s€·rviços públicos e a 

ce~Pf',~.hjf'lente _ OUN Artur Vll'glllO - PTN Z) 
•• ' V,agü dó SeO:laOt PinOO 'fiIerreirll ,EuriCO Rezende l23 'I (3) - O'pN 
(23 li: '63) _ Presidente _ P'l'g Milton campos - ReJlltor - UDN 

NogueirD dl'f Gama ~ fiTa Joào Agrlf;lh'o -"UDN 

Projeto de Emel,dá à CótlS
tituiçã'o n9 6/63 

(INELflGnULIDADE) B;lrro~ Carva.ho _ ~B 'JoS3phat MartnhO - Sem Legenda 
Mem 1e Sá '- PL AJoysjo de Carvalho - PL DesIgnada em 2,10.63, _ . 
Júlio l~elt.e t:!::I '4 6~1 _ PR __ ProrrogadO até 15 12.64 oeIo Re-

~ . q~er,m~JV« IIP;nero 1.156-63, aprova-
T) Projeto de Emenda à Cons' J W) Proie!o 'de E111enda à eons'j <lo em lO 12.1í3. .,' 

tituiçào h9 7/62 titlllcao 119 3(63 Membros _. partidos 
. ' ( Jefferson de Agular ~ PSD 

iRE"""A A f(~IE!\'Ii,1 -CONSTl~·b. il>lSPOI!: SOBRE A ADMINISTRA- RUy Carne"o _ PSD 
CIONIU N" 4. IlliE .!'JS1',TIJlll O ÇAO DO DISTRITO FEDER"-L E Wilson Gonçalves _ PSD 
sunE.~I\lt\ PAltLAM,!o~N'1 '\K. UF./ i.\lAl'li:RIA. DA l:OMPl!:TtNClA. José Felicumo _ PSD 
(WVf:!<.\O ~ " AR'I' 61 li" < o"S- PRlV <1TIVA DO SENADO), ~. W.lfredo Gurgel _ PSD 
TITtllÇ \0 FEI>f~RAL, DE 18 OI<.: Designada em 2 5.63 Argeznfr-ó de FIgueiredo - PTB 

importação de chapas de 
aço pará a Cia Siderúr_ 
gica Nacional, 

" Criada Pela Reso1uçê,o número U. 
dê 1963. assinada pel<> Senhor NeJSoll 
Macula0 e mais 28 Senhores Senil
dores (apresentada em 80 de 'ma.te da 
1963) • 

DlSlgnada em 31 dei ma.ío ~e 1963 
- !'rãzo - IlIO dIaS, até 28 de ,e-
tem bro de 1963. . 

Prorrogada: 
- Por mals 120 dla.. em mlud. 

18 a.provação do Requerimento nú
mero 656 w 63. do Senhor senadOr João 
AgripIno. n.. s""ão de 18 ae seCOm
bro de 196' '21 bor.,,). S~TE:-,'~Z~~O DE -19~-6). Bezerra Neto __ PTB_ ProrrQgada -ate 11) l~ 64 pelo R,e- . 

E:eit,g em 6 1:::1 62. .Jucrimento 1 15:.1~ô3 sDfovado em 10 Silv~tre Pérlc1es -·fTB 
-ie dezembro de 1963. Edmundo Levl - PTB- -Prorrogilda' 

- ate' ib 12 63 Dela Req'let1mertto 
"1Dt-tll a;Jro ... ado etn 1~ l~ 62; 

. Membros - partIdos.,
Jefferson de Aguiar - PSD, 
RuY Carneiro - PSD 

f;uricj) Rezende - UDN 
MiltG1J Campos _ UDN. 
AlOYSiO de carvalbo -' UDN 
Afonso Arinos _ OUN 

- POT mais um ano ,em Virtude da 
aprovação do Requet1mento n1L.iletO 
1.173-63. do senhor 8enador ,Lelt.e 
Neto. na sessão de' 12 de dezembro ........... 

..;; de ,1963 
- at,l:- 15 12 64 ·oel;.) Requenment.o 

1 149,63 1l.p:ova<ia em 10 12 tiS. 
Co~np,c':.3d[1 em 23 4 õ3. 

L<>bão da Silveira - rso 
w iison GonCJlve~ - PSD' 

M~lUtHOS _ partiàQs Meneze:i Pilllentel' '- l?SD 
Jdter:,utl de AJ'Jla: _ P:su Leite Neto - 'PSO 
R'J,,}' ~.rne~ro _ PSD Amaury SBva - P'r:B 
P>2drc l..>llriO\'ICO _ PSD _ I Bezerra Neto - PTB 
Wj},,>uu OoncaJves 123 4 S3) '_ :":'. ~a do Senador PÍ.oto. ' Ferrem 

P:30 
Be:.edao Va!,ád,!lÍ'es - PSo '" vaga do senador Eduardo oa .. 
Mêneu:. P,mentel - P8D talão ,Vice-Presidenw) _ ?TB 
,Me 'Vil Cflfl1P'05 - UDN '., vaga. do senador Eduardo AJs;' 
Batl')'l rio V eira - OllN _ smar _ PTB 
EUJ'W:J Rezenae' (23 4 &3' - trDN E'lrico Heo;;ende _ P~f' i.1:P 
DflBH~1 Kop.get -; UDN M.llton caOlpos - ODN 
JQ~I{) A~nplno ,23 4 53) - UDN DaUlet Kr1eger - UDN 
Am:tury' Silva 12:i 1, 63) - nl! AlOysio de Ca.rvalho _ PL 
t-rf)-~Il-eirA ria Gama - P'('B Josapha,t MarinhO _ Relator 
B!r:'O! CllrVSlho' - P11:1 5em Leg~nda. . 
Mem ctíl Sã - PL 
tta!;tl CllUbe-rtl ~ PSP 

U) Projeto de Emenda à Cans
titulção Ílq 1/63 

{TP..1Jl.~t.l:!(} (}j~ MlJUiEHF.S H tUE
NUR~S e 'ni,Ul .. 'LBO E1.\l IN· 
DIJSTRlAS lNSAL(JBltESI. 

Designada em 23 4.63' 

ProrrI,lgflda até 15 12 M pelo. ae"l 
QUel'lménto 1 15!Hl3 aprovàdo em 10 

-de d-ezernbro de 1963, 

X) Projeto de Emerwa à Cons
tituição n9 4/63 

IcoNe.:!;>!': L~VNID.\DES AOS 
, VEREli.DORESl 

DesIgnada 'em 2Q 5,63 
~rorro~sd-8 até 15 12 64 Delo Re· 

lU~timeuto tlumero 1 153·63. aprova
do em 10 12 U3. 

Membros _ part1&,s
Jefferson de Aguiar _ PSD 
Ruy Carneuo - f>SD 
Lobão da SU"e1r. _ PSD 
Wilson Gonçalves - PSO, 

Júsfi"phM Marinh'O _ Sem Légenda 
Raul Glubertl -. PSP 
José Leite - PR 

2-1 Projeto,. de Emenda 

. Constituição I'Q 7(63 
ITRANSFERtNClA PARA A RE

SERVA DO MILlTlllt DA ATIVA 
QUE SE CANDIDATIlR A CARGO 

. ELE'l'IVO). 

Designada em. 2.10 6,3 
Prorrogada até 15.1264 pelo. Re

querimento ofimero 1.1M~63. aprova· 
<lo em 10 12.63 

Membros _ partlC\os 
Jerrerson de' Aguiar . - 1'$0 
Ruy cameÍro _ pSO 
Wilson aonçaí veS _. POSO 
JoSé l'êllciano _ PSD 
Wadfred<> Gurgel- PSO 
Argrmtro de FIgueiredo - PTB 
BezE'rra Ne'.., - PTB 
Sl1vestre Pêr\cles _ eTB 
Edm undo LaV! - P'rB 
Eurico .Rezende -' ODN 
MIl~ Campos - UDN 
.,Alo,Vs.o de carva.lho - PIt 
Afonso Arinos: - UDN 
Josaphat· Marinho _ Sem Latrel"da 
Júlio Leite _. PR 

I Membros - paitiÓOB 
J.!fersõli·~e _Aguiar - PSO 
~Jte. N.eto ., tPres!ft.ente) - PSD 

,NelSon Maculiln ";""'-'-l"1JJ 
João Agripino IRelatórt _ ~ 
Josaphat Marinho - Sem Legen~ 

Para apurar fatos aponta
dos da tribuna 'do Senado 
e outros, relacionados com 
irregularidades graves e 
corrupção no Departamen
to de Correios e Telégrafos 

Cl.1!tda. pelá âeaolução númerq 32 
de . 1.963. 8.SSlpRda pelo SénbQt Jef
ferson de Aguiar e ma,is 33 Senhores 

tsenadOres (apresentada na ses.íião de 

1
30 de outubro de 1963l. 

, Prazo - !Hé o tlm da SE's5ão jegls
'ativa de 1963.· 

.prorrogação por SÓ di.. (;'lé i5 ae 
março de 19641. em virtude do Re .. 
querimento número l,16a~63 do Se .. 
nhor- Senador ·Wilson Gonçaf'\'es 
,provado n-a sessAo de 10 de clezem .. 
oro de 1963 (21 30),' • 

oest~l1aç.ão em 6 de dezembro dê 
1963 • 
Mern~ros nll _ partidos 
Jefferson de Aguiar - PSD 
Leite Neto _ PSD 
At:,nto Fontana - !'SD Membros - part!doo 

JeUerson de AgUIar - ~SD 
Ruy Carnelro - PSD 

Menezes Pimentel - PSD Z-2 ProJ'eto . d.e Emenda Leite &êLQ _ PSD 
~ wnson Gonçalves _ Presidente 

PSD, ... -
Lobão da Slrveira PSD 
Wllson -Gonça1ve"s - Rala'ar - l3f'Zerrn Neto - PTB .. 

\ 

Am.u11' Silvo - PTB Constituição n~ 8(63 

... Vaga do Senado, Plnto Ferreira (AUTONOMIA D'O$ MUNICiPIOSI PSD 
Menezes I?lment~l _ PSD 
Leite· Neto _ PSD 
Amaut'V $lva - P'I'B 
BezerrR Neto ..:... Vice-PresIdente 

PTB 
vaga do sen~dor Pinto Ferreira 

PTB 
su~e.stre Pér!cle.s - PTB 

- !'TB.· eslgnlld~ em ir.! .10 63 
Silvestre Pérlçles - PTB Prorrogada até .,15.12 64 pelo R.e-
Adalberto, Sena - PTB 
fettrfCO Rezfnde (234 13$) 'ODN ~uerjmento nOmero 1.157~63. aprova· 
Milton Campos _ .UDN o' em 1O.1'l.6a. 
João A.gripino - UDN Membros - PartidÕs 
Aroysl0 de Cãrvalho _ PL Jefferson de Aguiar -;' PSD 
Jossphat Marinho - Sem Legenda Ruy carneiro - PSD 

Artur· Vtrg1llo - PTB' 
Bezena Neto -8 lL.63 _ Vice·,P.r~', 

)':dente -' PTa 
Mello Brag~' _ P'I'B 
João Agripino _- UDN 
Daniel Krleger ,,"' UDN 

. Eurico Rezendé 123.4 63) 
A uréllo Vianna _ PSB 
SecretáriO; AuxilIar Legislativo, 

PL--9, J,' Ney Passos Dantas. 
. Lobão da Silveira !'BD 

.' 



tESTADOS UNIDOS DO BRAS!IL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇAO /I @ 

__ cai! ............ = .. =~.===.==. . = = . = 
ANO XIX - N' 70 CAPITAL FEDERAL SEXTA-FEIRA, 17 DE ABRIL DE 1~6( 

= ~=...:::::a 

CONGRESSO NACIONAL -
Convocação de sessões cOnjuntas para. aprecia.ção de vetos pre:;idtmcialg~. 

_ (> .Pre3~dent_e_~:jQ..i?§nndo Federíi1, noo _~étm?e dCLit~t. ",7Q .• _.§ _39 dA CQn.s .. ! ". ,2~ - y'tl9-l2.~~lML~ p}.:5ljHt9_ de_l.tLn\l.291:D-50 na Oâmar~ e nó.me~o 
LliÇA.9~~9JLt_._~!..!l.?.J.Y_º\L?~!.n}~nto ~~2.~X:v~ as duaL cas~s ~ .38:'É.:LP.~ .sen~do 9!lc ~~!~J~ _n~~m~_ <ttLtii.!;~1tQ.Jjp.p.l)t;,\t1l:ç~p~-fj\ elabQraçao 
CÚL.gresso NaClonl:ll p::1.l'a1.. em sessões conJunfa~w a :ea:iZa;.r_em~se _ nos~l_ e cont.l:~Je a2.,s c~ça?:~r:t~s_. e_ \j~lnnç~_ c!.~ Jln;aoj .dº,'L~t~dS~,-dOs-Ml!~!clP'~ 
e 23 de abrU dv ano em CUrso às 21 horA.' e 30 m._ll}"~VO. s, no ~.!!:~~l~ I ~.t1.Õ Dl:;trl~.) fle...(fiil"U, __ 
~qâm~·fi!L.çlÇ13 ~P}l.tª,<!.o_~J (tO~he_cel'e}»_d~...ié~ip.W ,'~os p::,&Ii.1c:~ls: Senado Fedc~'al :n d .. março de lD6i 

III _ V~t-o rtotal) ao ~r<>jet~-de Lei n? 31~59 no ª-en~_ () _~ 1'1:9 ~2_:,.1_S2-B-69 ' .. 
Câma..r3,~--fitie P~<jtf;belece p~a:!o para O provImento dos oo.rgos puli~; I AURa MOUR." AnDR.\DS. 

4(;& Sessão r.~gisratíyil Qrdin:dfl3 

511- Lcgl'!latura 

tO] 22 de abril de /954 
,()rdpm dQ Dia . 

r 

3 
4 
6 
6 
~ 

2 
2 
2 
2 
2 

Parágrafo único do art. 69 • 
Art. 9-11-, 
M', W. 
Art. 14· '?nlavras vetad<Ls). 
Art. 15. ca~t (palnvra.s vetadas). 

6~ SessãO' ('I~njlJDtà 

z·' se!S'io LegbiJaUva Orflinárls 
19 .5" Le;;islatura 

dula 
o' 

I 

1 

. ORJEl\"TA2AO PARA ,\ yOTAOAO 
D..spo.sltJ.Yo a que se refere 

Vs·t ... :)~'· ;:_ =_17oj€t~q)}§.E.t!:!iJij_7i2I.!lU/.8 d§ direito fí
MiílQ.Ç~t!L.uq.rCLeJ.{P.Qr-'U1iio_ e......s:Q111XQUL aos ol'çam_~mos e 
b<:lo./!coS àt: Umâo, t1QLF.~LM.uniçi!2i()S ~" .q-o 

-.1Jt!5LritQ Fedfmll. 
Paràgra!c unico do art. 3Ç1. 
A!'t. :); f.ll .. lavras \'ct-a-das.). 

(;édul.~ 
n' 
1 

'2 

3 
4 
5 
G 

Em 23 de abril de 1964 
Ordem do Dia 

ORIJ,-:NTaCAQ P.lIU ,~ VOTACAO 

D1spooiti-ro !\ que 3'~ refere 

§ l~ do art. 15. 
.-\r~. 43 e pará,gmtCJ. 
Art. 7~, N. 1 (pa.k"V"l·a..~ vetadas>. 
§ 19 do art, 55. 
Art. 58 (palavras veLaclas) 
Parágm!o ó.n.iCO do a.rt. 6( 
Art. 69 ípala .... ra.:; vel.6.dasl. 

7 Art. 98 e ~eu parágrnlv. 

--

SENADO FEDERAL 
2" SESS:\() LE(iiSLATL \' A UHDl:\AHIA, DA fl" LEGISLATlJIH 

A DA 25" SESSÃO, EM 16 '. 
DE ABRIL DE 1964 I 

, Sessão Legislativa da !i' : 
Legjslatura . 

~';;JIHtNÇIA DOS SRS ~"iQJIR:\! 
~nJlADE NOG1IE1U!\ 1M G~A ! 
:- Gl,rIDO ;\Iºxnli)~ I 
s 14 hora') e- 30 lnl!l.u~os, acham-.s-e I' 

;.ente;s os 8r.:>. S~nctdj"~l"es: 
.dalberto Seno 
Isca:: Pas.."os' I 
dnll.Uldo Levy 

Victorino F1'd!·e 
Joaquim Pa:·ente
Sigefredo Pacheco 
Mt.'neze~ Pimentel 
\VL.son Gonçalves 
Dix-Huit Rosado 
Dmarte Mariz 
Walf!'ed0 Gurge} 
Argt-'m:ro de Figu:;ir€do 
Jo,áo Ag!'ipl,no 
Ermirioo de !\-lorM·s 
Rui palmeira 
Herib:üdo Vieira. 
Júlio Leite 
.Aioy.-::.i-o de Carvalho 

Jt:f!el'.son de Agma.l' 
Eurjco R'ezend.e 
Rnul Gluberti. 
Afonso 'Arinos 

Benedicto Va..lac!a.res 
Nogueira da Gama 
Padre Cala2all3 
IJino de Mattos 
Moma Andrade 
Fsfnto Müller 
Bezerra Neto 
Irineu Born..~ausen 
AtiUo F'cntana 
Gui-di) Mantlin 
Daniel Kri~e.r - 33". 

Q SR PRESrDEl\ll;l.. 

A lIsta de presen~a reg!.ah"a o COm
pancimento de 33 S1'S. Szno.dorcs" 
Há número regunental. Dec.laro aber
t.a a seE..são. 

Vu.i 8er lida a ata. _ 
O Sr. 2" Secretária lê a aia d.&I 

g..;;s..sã.o anterior que, posta em dis .. 
cW::,~ão, é apl'ovitda sem debat-es •. 

O Sr. 19 secr{!Ü\'l'io lê o seguinte: 

~~ 
Mensa-gCl1.9 do Sr, Pres)dentt> da 

Uepública. çle 13 &0 .mê3 em. cur.w. 

" . 
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c)e a;;n:adecimento da reme~sa de a.u
tógl'afos de D~crefAs LegiSlativos, a 
&aher; . 

N9 46-$4 (n5' de origem 72-64) -
com r·Efel'ência ao Decreto Leg'i.sla
tiro n9 1-64;' 

Ni? 47-64 CU9 d.e origem 73-64) .
ICom referência ao DecrBto Legislati-
vo n'? 2-fH' \ 

N° 48-64. '(nQ d~ origem 14.-{)4). com 
referência aO Decreto Legislati'O'o nú
ID,tl'i? 3-6-1; 

N° 49-64 (n'·' d~ origem 75-64) -
emn refel'êm.::.a di) D'~Ctleto, Legl~l0.
tivo n9 4-64: 

W' 5()-64 (n° de o:igem 76-64) -
cem referência ao Decreto Legislativo 
n 9 ;;-n4. 

& Se-e 06 - Em .. de aoril de 1964: 

Do Gen. Chefe dO/Gabinete Militar 
óa Presidência. da Repúb1:ca. ACI 
ExmG, S1". Presidente do Senado Fe
deral, 

Senhor Pre<;:dente. 
Tenho a hOfl1'a de encaminhar a V. 

Ex·)., uma côpia. do Ato do Comando 
Supremo da Revolução relath'o à 
cassação de direitos politicos. 

Aproveito o ensejo para arpresenta.r 
protestos de estima e real considera· 
ção, - Gen, Bda, André Fernandes· 
de Souza, Chefe do Gabinete Militar. 
Ato do Comando Supremo da Revo· 
lução, representado pelos Cotnandan. 

tes em Chefe do Exército, da 
Mar:nha e da Aeronáutica 

Suspende Direitos Políticos 

J Comando Supremo da Revolução 
resolve. 'nos têrmos do art. 10 do Ato 
1n.stituciona1; de 9 de abril de 19M, 
suspender, pelo prazo de dez anos, os 
direitos politicos dos seguintes. cida .. 
dãoo: 

1. Luiz Carlos prestes 
2, João Belchior Marques' Goula.rt 
'L Jânio da Silva. Quadros 
t. Miguel Arrais de Alenca!" 
'5. Darci RibeiTO 
6 Raul Rlif \ 
r. Waldir P1res 
3. Gen. R/I Luiz Gonzaga de OU. 

veira Leite 
t, Gen. R/I Samp.,:on da Nóbrega 

Sampaio -
.0. Leonel de MoUt'a Brizzola 
11. Goldsmith Riani ' 
12. Clodomir Moraes , 
13. Hércules CQl'rea dos Reta 
14. Dante 'Pelacanl 
15. Osw&ldo Pacheco da Silva 
16. Samuel Wa1ner 
17. santos Vahlis 
18. LincoIn cc,ràeiro Oest 
19. Heber Maranhão 
2{). José Campelo Filho 
21. Desembargador OEni DUarte Pe-

~ ~reira. 
22. Ministro José de Aguiar Dias 
23. Francisco Mangabeira 
24. Jesus Soares Pereira:: 
25, Hugo Regi.s dos Rei .. 
28, Jairo José Farias 
2-1. Jo.."'é JOffily 
28. Celso Furtado 
29. Marechal R/1 Osvmo Ferreh'a 

Alves . 
30. Jos,ué de Castro 
31. João Pinheiro _Net{) 
3-2. Antonio Garc:o. Filho 
33. D,)t\lma Maranhão 
34. Humberto Menezes PinheIro 
35, Ubaldino Ean to.s 
.36. Ra.pha'el Martinelli 
31. Raimundo Cas.telo de SOU'lQ 
38, Rubens Pinho Teixeira 
39. Felipe Rames Rodri-guf.'s 
40. Alvaro Ventura 
41. Antônio Pereirll Neto 
42. João Batist.a Gom. " 
43, Ademal' Latrilha 
44. Fe1ic:~no Honoráto Wa.nderley 
45. Othon Canedo Lopes 
46. Pa,ulo de Santana 
41. Luiz Hugo Guimarães 
4-8. Luiz Viegas da Mota LU:n~ 
49. Sevedno Schn\\iff 
00. Mechando Rachid 
6t, Newton Oliveira 
52, DemistócEde~ BaUst::ar 
fi;\, 'Ro'lJe.rt{) Mme! H\ 
54, Bl"necUcto CP'f'jue-!rtJ, 
55, Humberto l\.-1e~o BcrstO:s 

EXPEDIENTE ~. 
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL 

OI •• T'OIlt ,CI~R"'L 

ALEERTO DE' BRITO PEREIRA 

9. Fran'C~co Julião PSB .. P..,· 
nambuco 

10, Lamartine Távora 
! nambuco 

PTB .. Per .. 

! 11. Murilo Coota Rêgo 
nambuco . 

PTB··Per .. 

12. Waldemar Alves - PST-Pel'llam .. 
buco 

! 13· PelópiclaS Silveira (Suplente) _ 

CHI!"'. 00 S.RVIÇO o.~ puaUCAçOa:'$ 

MURILO FERREIR.A Al VES 

\ Pernambuco 
c ..... ,.. OA .s:ç.lo O. R.D,a.c;:.i.O \14. Barros Barreto _ l?ernambucll 
FLORIANO GUIMARÃES 15, Henrique Oeste - PSP-Alego"" 

16. Fernando Santana _ PSD-Bahia 
17 •• JOão Dária _ PQC-Bahia DIÁRIO DO CONGRESSO 

SEÇÃO" 

NACIONAL 
/ 

·18. Már:o Litrul. - PSB-Bah:a 
19. Ramon OUveira Net-o - PTB~Es .. 

pírito Santo -
. . O \ 

ofICIOU dD eparlameflto Oil,'mpr~~a NaCl0na' 

BRASiLIA 

ASSIIIATURAS 

REPARTIÇõES I PARTICULAIIES ' FUNCIONARIOS 

:> Capital e lnterío; I Capítal e Interior 

Semestre •• ~......... Cr$ 50,00 Samestl, •••••• ....... Cr$ 

'no ................ ' •• Cr$· 96,00 Ano ~ •••• "; ••••••••• ~ Cr' 

Exterior 

20. Bocayuva CUItha - PTB-Rio de 
Janeiro 

21. Demistoclides Batist.a -- PST-RiO 
de Janeiro 

1
22. pa~va Muniz. - PTB-Rio dE~ Ja. .. 

nelTo 
123. Pereira Nunes - PSP-Rio dl~ Ja. 

neiro 
24-. Benedito Cerqueira _ PTB-Gn.a ... 

naoora 
25. Elói Dutra - PTB-Guanabara 

39,00 26. Antônio Garcia FUbo - PTB· 
Guanabara 

!no ..... ... .... . . -... Cr$ 

16,00. 27. Marco Antônio - PST -Guanabara 
28. Max da Costa Santos - PTB ... 
Guanabara 

136,t6 Ano • 129 . RQ"llrtd Corbisler _. PTB·Gtlana .. 
•• 1 ..... ~ ... ~ ....... e". 108,08 bara . 

[
30. Sérgio Magalhães - PTB-Ouana .. 

bara ' . 
- Excetuadíls as para o extnior. que seria sempre 

asslpaturas poder~88-A:o tomar, e.Ql q:ua)quer época, por 
anuais, as ) 31. Leonel de Moura Brizola - .PTB. 

seis bleses Goonabara 
ou u.m ano. -

- A fim de pOSSibilitar a rem aSSa da valoTeS acompanhados de 
esclarecimentos quanto -. sua aplicaçáo, solicitamos dAslJJ preferência 
à remessa por meio de Cheque ou vale postal, Imitidos I ravor do 
T"soureiro da Departamento de Imprensa Nacional. 

- 05 "suplementos ti adições dos órgiss ofiCiais serão fornecjdos 
aos assinantes sóment. mediante solicitação. . 

- O' custo do número atra$~do ter' acrescido d.t C.r$ 01.0 • ,~r 
exercicio decorrido, cohrar.ae-io mais Cr' 0,60. I, 

32. JOsé Apa.recido Oliveira 
Minas Gerais 

33. Plínio Arruda- Sampaio 
São Paulo 

lJDN· 

34. Rogê Ferreira - PTB-São Paulll 
35. Paulo de Tarso - PDC-São pau]4j 
36. Moysés Lupion - PSD-Paraná 
37. PaulQ _ Mincarone P'IB-Ric 

Grande do Sul 
38. Temperani Pereira - PTB-R!( 

Grande do Sul 
39. Salvador Lossaco - São pa!l.!o 
10. Gilberto Mestrinho - P'rB.Ro, 

__________ ,-______________________ ' l'âimA. _ 

100. José Anselmr dOS' Santos I Rio de Janeiro. GB, 10 de abrl.1 dí 56. Hermes carros. de Brito 
57. Aluisio Palh!lno Pedreira Fer- Rio de Janeiro, em 10 de abril de 1964. - A,.rthu!, da Costa e Silva, Qe<. 

1964. _ Arthur da costa e Silra, D.eral-de~~xérclto -; i'ranctsco de A,. 
Gen. -de-Exército. _ Francisco de \SlS. COlTel4 de Me~:o~ Tenente .. Brlg'a< 
Assis Corrêa de Mello, Ten,-:6riga- deITO - Augll.S;to Ha.r~a.n Ru.demakel 
deil'o. _ Augusto Ilc;man Redemaker I Gruneu:ald, Vlce-Ahnll'ante. 

reira:: 
58. Salvador Romano Lossaco 
59. 01ympio ·Fernandes de Mello 
6\). Waldír Gemes dos santos 
61. Amauri Sil va . 
62, .Almino MonteIro AIyare.s Aron~ 

ao . . . 
63. José Guimarães Neiva Moreira 
64. Clovis Ferro CO.'ite. 
65 Silvio Leopoldo de Macambira 

Braga: 
66. AdahH Barret.o Cavalcante 
67, Abelardo de Araujo JureD\~ 
68, Arthur Lima Cavalcante 
69. FranciscQ JUlião 
70. José Lamartine Távora. 
71. Murilo Costa.Rego 
72. PelopidRls Silveira (Suplente). 
'13. Bar,ros Barreto (Suplent.e). 
74. Whidemar AlvE'$ . 
75. Henrique Cordeiro Oe.st 
76. Fernando de Sant'ana. 
71, Hélio "'iIitor :Ramos 
78. João Dól'ia 
79, Má.rio Soares LIma 
80. Ramon de Oliveira Neto 
31. LU12 Fernando Boc:l)'uva cunha 
82. Luiz GOl1za~a de paiva Munl~ 
8,1, Adão Pereira Nunes 
84. Eloy Ang'elo Coutinho Dutre. 
85. Mnr-co Anton~o . 
86. Max da Cesta Santos 
81. Rolalld Ca·valcante Albuquerque 

Corbi.síer 
58. Senil) Nunes de lo.'lagalhães lu~ 

nior 
89. José Aparecido de Oliveira, 
9:1. Plinia Soares de Arruda Sall1-

-paio 
91. José Antonio Rogê Ferrelr;). 
92. Rubens Pah'a 
93. Paulo de TarSO SantQS 
94. 'M."1 Jsés Lu:pi.on 
95, Milton Garc;a . Dutra. 
96, Ney Ortiz Bcr~es 

Urunewald. --- . 

Confere ~om-,IJ original. _ Andrada \ PRESlD1tNCIA pA REPÚBLICA 
serva~ CeH Sub .. Chete ·Ex. , . Gabinete Militar 

Ar,mas da. República ., Ofício n~ 64-SEC _ ~ 14 de abri 
?restdê-ncia da Repúblií::a' I de 1%4 
'. . Do Ohete do Gs'binete MilitM' d: 

Gabmete MilItar I Presidência da República. 
,As Sec 14 _ Em 11 de ,abril de 1964 Ao Exmo. Sr. Presidente dó Se 

Do Gen Chefe do Gabinete Mi!itar' nado l"edel"'al. 
d.a Presidência da Rppública , . ~ssunto: Suspensão de Direitos PO 

(

Ao Exmo. Sr. Prendente do sena-I hncas. _ 
do Federal. Tenho a. honra de encaminhar 

Senhor presidente~ Vmsa 'E:xce1~nda. uma cópia do At 
. do Comando supremo da Revoluçâ~ 

r Tenho a honr.a. de encammhar a I' relativo à .sw:pem:ão de direito.!' p<l 
V. Extt. um-a copla do Ato do CJ4· lítico". r 

(mandO Scupr~mo da l:eV01!lção relaU_. AproveitO' o en.~ejo para apr-esen 
v.o à cru:saçao de Mandelo,s Leg.sla- tal' proteotos de ootl'~" I !tJ\'OS . ~ ~. o...Q' ....... e rea con 

Aprot,'eitc o en.sejo ·para renonrr slderaçao./_ G-en.-Bda. André Fm 
protestos de estima e real conside- 1l~'~de8 de Sou.-:Q, Chefe do Gabinet 
ração, _ Gen.: Bda André Fernande8 Mllltar. 
de Sou;::.a, Chefe do Gap!nete Mi!itar ATO N(l 5 - SUSPENDE DIREITO 
Ato dü Comando Supremo da Revo!u~ PO;LíTICOS 
~:ão. !.rep're.sentado pelOS Coma-ndi:ln~ 
tes eru Chefe do Exército; da _M.arinha 

e dA Aeronáutica 
o Comando Supremo dar Revoluç§ 

re1'iolve. nos têl'mQ.<; do art. 10. d 
Ato Institucional, de 9 de abrJJ (j 

Cassa Mandatos Legislativos 1964, suspender. pelo prazo de di 
O Comando Supremo da RevOlucfro anos,. os DiJ:eitos Politico<; r]os .sI 

resolve, nos termos dQ art, lO do Âto gintes cidadãos: 
Institucional de 9 de abril de 1964 1. Franklin de Olivei"!:a 
oossar .os rnandatos dos 8eguinte~ 2. Edmar Morel 
membros do congresso NacionoI: :1. Osvaldo Casta 

1. AmQuri Silve _ PTB-Parani 4, Gumercindo Cabral de va~CQ1 
2. Almino Afonso - PT3·Amazonas celas 
:':1, Ne~Ya Moreira - PSP-Ma-ranh3,<:. 5. Enio Silv-eira 
4. Ferro Co.sta - UPN-Paranâ 'RiQ de Janeiro. Quanabara, 1.3 I 
5. Sílvio Brag'El - PSP-Pará abril de ·1964. as) Gen-Ex Art1rur ( 

97, Paulo Minc.arini . ! 
91\. Anuam\o 'I'eml,)~",;,.nl ÇJere-\l'rt 
99. Gi1!Jf'rt(; ~"[ê!it.rinhlJ .de Mzde:ro~ 

Raposo 

6, Adahil Barreto - PTB-Cearã c!?sta e Silva. - Ten-Brig, Fr<I1 
1. Abelardo .Jurema - PSD-?a1"':l.íllQ. C!S~ cte Assis Correia de Mello, Vio 
S. ,Arthur .Llill(i Cavalcante - PTB-j Allmrante AUgWf.tO llamam~ Ra4 

Perna mouco m.aker Gr1!-newald. , 

, , 
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ATO N° 4. - SUSPENDE DIREITOS ~ 59. José Gomes T'alaríco 'inintenuptrunente, dúrante os úrt1mos l!:' lido, ~lolado e despach!l:do 
POLíTICOS 60. Wa1teuo Cunha Barbo.sa I' cinco anos. ora., verifica-se que aJ... As comiSsões té!mlcas, o segum-

! _ 81. João Baptista de paul31 guns institutos, ccmQ o lAPETe, por te: 
O Comando Supremo da. Revoluçao -62 Waldemar Viana Carvalho I im~çã-o dos seus regulamentos, nã.o t 

'esQlve, no', tél'IDOS do art, 10 do Ato • de:;contam d~ associado, quando liste, Projeto de Lei do Senado 
$n.stituclona.1 de 9 de abrIl de 1964. lUa de J-anelro, Guanabara, 13 de I dJOenbe; reCleÍle da in..stit-uição, ,sem N1J 18 d'" 1§il • 
suspender, pelo prazo de dez anQs, os s.'bnI de 1984. - a') Geng-Ex, - trabalhar, um bencÍlc;o em dmhel1'o.:' ~ 
®>eitos polltico,s dos segumtes c1- Artnlt] da Co~ta eStIva. - Te11ente-! Desaparece, dê5.S'2 modo, a. lll.!nter- Altera ~ redação do art. 86 d!l 
dadãos: ) Bngadelrg Fr nc!sco de Ass!s C TTela I' tupção de contl~bUlções dos últimos Q.õnsalidacl:iOãi~Lels do l'r(,,/)e. .. 

I . ! de MeU. - VlCe-Alm. !Ugusto 5 (c!nco) anos eXlglda para á. apQ.. 1m aproviáQ -pelo Decrd::Het 11.1' 
I 1. Gen. UQ8.J. Eunale de Jesus Zer- Ham«nn,Rademaver Wrunew Id. sentaoona: ordlnãI.la. , 5452 de 1Ç1 de 1l!fl:::&Jt.JiJJfl.iijljL 

2. t~~. Bda. LUlZ Tavare$ dai Of.idci0tn"d" 'F68 'dd? 1.? de ctUlnlC'ÇO'trdO) Dl1l.nte do fato, mUltes sel'viõOrcl;) outra:; providên-r;..~ 
Cunha Mello !preSl en. e . a e eraçaQ e 0_ en 01 contribuinte.s. da. Previdênci,a. SO~lal Art. 19 O art. B6 da c:msoL.:}~ç.lO 

3. Oen. Bda. Chrys'antho de' Mi- des lndl1stnr.~ do Estado ~e SaQ Pau· I perderam O direito à a,posentadona das Leis do T~·"'.1)alho, aprovada pf.>lo 
l'anda Figueiredo 110 ::- !rausmltt: observaç~es com ret ordinária., CL:m, prejuiz::s nos be'ne.tl~ Decreto-lei n? 8.452 de 1" de malO 

I 4. Oen. Bda. Al'gemlro de AS';is ferenCla ao proJe~o ~de LeI do Seu!dq re.::ebidos. Daí o projeto ,estab2~ de 1943, ao:."escído de mais' um pa-
Brasi1. I n9 166-63, que dlspoe s?bre o pu?a· "quando Q associad-o nã-o rágrMo, passa a ter !1 seguime re. 
'5. Gen. Eng. Jarbas Ferreira. de mell~o ~m che,qu3 :;::.o.nmal das lm- pa)'a a. p1'evidênci.a Social dação: "ArtigO 86 _ sempre qUç em 

SoUZ& I portâncu~.~. denàa.5' pel~.s ~mpregado- gôzo de beneficíos oou· wna região 01..1 :~ona .se vel'ifltluem 
(I. Cel. In!. Lauro Almeida Ban- leso referentes a mdenrzaçoes de .r~- Institu:,çãO,.. não se con.. difierençus de pr.,jl'ÚO de \'lda, po .. 

deil'a de Mello cisão de. ~qn~ra,to de rtr3,balt:0' !er,l~S como intel'rompldo tal pet''Ío~ derá o Ministro :lo Ti'nbalh'J, :11e::t1~ 
't. Cel In! Humberto Freíre de I e gl'atlflcaçao de Natal. mstit~la.a ccntribuiçãQ pa,ra. 0,5 elel~os ante propOsli3. Qn respectiva C,lmj,<;-

Andrade' pela Lei n'? 4.0flQ, de 13 de agosto lei". ~{ü, de Salurio~minimo, autorlzá.la a. 
8. Cel. Art. Jefferson Co.rdim de de 1962. subdivid!(' a regii\o ou zona d.e acó:-Antes, porém, de daxmos as con, -

AlencfU' 05Ó1"10 clu.s:Õ'es do no~so parec,et, pro:p:)m:!~ do cOm to.is c:rclll1stáncias. PaI ~g-l "l-
9. Ten. Cel. Cavo Kardeck Leme. parecer n'l 45. de 1964 seja efetuada diligência para diri.m1J. 1e Primeiro - Indepz.ndentemen;'e (:0 

10. Ten. Cel. Cavo Anacir MarQ,ues - • discDrdância que se veritica entre Ctl diSPÓSt::> neste 9.1!;.:gO, o salâ,t·io-nmjl. 
Peneira de Abreu autógrafos do projeto env:l3do~ p.ela mo dos novos muntcípios não pode~ 

~t. Ten. Cel. Art. Donat-o Feri'eira, Câmara e os avulsos qt1:o Os acolllpa." l'á se~' nunca inf,eriol' ao salário-mi .. 
Machado nham. rumo que fôr fixado pmi3. 06 n1t.n ~ 

!l:2. Ten. Cel\. tnf. Joaqulm Inftcl0 cipio,s de qUê se tenham desmem'Fll-
Baptista Cardoso. No a.l'ti&o 3Q cb autó3't'tt!O bá rtre- do. parágrafo 8egundo _ No C?!:>" 

1l:J. Ten. Cel. lnf. Hermano póvoa réncla à Lei n? 3,322, de 13 de maio de novos muukíp;os fO'mados pJIO 
ile Mattos de 1958, enquanto o:; avulsos .se l'e- desmembramenfo. de Inais de um 

14. Ten. CeIo j'T" Da,gobel'to Rodrt- I ferem à Lei n9 3.385, de 13.5.1958. mUl1tcipio.. o salá:'io-trrnimo r.~;,·do 
gues A Lei a que alude () autógr.n~'Ü é para. aquêles I'!àa pü~e,l'á. s.cr .l\lr~L.)\ 

.15. Ten. CeL Cav, JOsé Niepce da de 26 de novembro de lll57. Acredl- mfenny ao. ma;or rolar\o-.n~ll~l1nO ",:--
u Sllva' Filho temos que o attlgo citado diz l'es .. tabeleCHlo pal'a. os., mU:11C p.os que 
'"'"""" Ten. Ce!. Cavo Paulo Eugenh peito à Lei n~ 3,385 que f'stmd~u li' lhes del'am oflgem . 

Pinto Guedes t I 11. Ten Cel Inf Humbél'to Moli- tcdos os Iu .. stit.u:ús os benefic OS do Art. 2? Esta lei entrara "m v[~cr 
na;'~ , . R:~la,or: St WO!fredo GU.!~·l :.\rtigQ 3" dn Lei n 9 3.322. ,:1ft data da sua. pubEcaqão. {h')~l-

l~. Te-n. CeL AI·t. carlos Moliuari ~ste projeto de Lt:l foi aprzsentádo Ne~'D.s cond:<?ôes. pl'OpOmD~ que estn das as dispoú;ões em cont'ano. 
Cairoli I à Câmul\t pelo Deputado El:a.s. :AQ:ai~ Comis.sáo so!k',le à Mesa dO S'~n~dQ ! Justifícacão 

'9. Te.n, Cel. tn!: Nlcolau José d'õ' I me Ih"> dia 1'1 d.e abríl de 196Q. Obte- encamínhal' à Me.~a da Câmara o P~-I .' . 
Seixas {. ve l1i;\que.ia ca,:"a do CongresSo pare- ! dido de €'sc1a,reciment-os nece.$.5árioo A fixação do.') mvel.6 de ,>ala"i.;. 

!tO. Ten. CeIo QME Alberto Goulal't I ceres ftr\-'ol'áveis das Coml~Õ~S de I sóbl'e D3 equivccos Verir.icadOs. mílll.'110 está semp~'c el? lUn!(l'lt.! 00 
Paes Filho . Constitu1çi10 e Justiça, e de Legiôla.- , ~~ _ exame das cr'l'ciunstânclas rte ,)1.\..1; 111 cn. Major QME Theodoro .HIldebrlln_ ç;llo SOCIal. Foi aprovado no d'a 2: l:3ala das com.s_oes, em 13 de 1;0 I econólUica que oco-:'l'em nas V,'l".HS 
do Garcia de setembro de 1963 e remetido aú "em~lO de 1963 --: Ruy carn.etro~ l'egiQes do P~.is, COD\'cn:en;:.emell.e 

'22, MB.'jm: Inr. Adernar Chilo da. I Senado no. dla 3 de outubl'\). . r\e~~.t~ -; GV>!a/t ~~o_ G~l:rr' ii!- a.puradas. pel.ls~ Co:n:,SÕe<3'. Os ac"e-
SIlva. ! Inclui 111('1.15 um parágrulc ao a.rtlgo _&"01,, (~1~. 1~ cr.l t CO I tos que {lxam eSses ,.welS scmp,.e d.s~ 

28 .. ALM ESQ Pedro PIlul0 de Araujo 139 da Lei n9 3,322, de 26 de novem- ..:.e.ldc - Jul.o LeIte. põem que. nos municipio.s cnad,)", ~JOl' 
Suzano bro dft .1!J51, que e.stabelece em novos fôrça de de~membmmento pre;.' )le .. 

'24. Alm. F'N Candído da Costa ArR- moldE':) a. aPosentadoria ordlUárla, no;, Q SIL eRESIDEXTE: cem. 11<3, viJ;'enC!a dos Dec!'etos )~ lli~ 
gão ! tênl1::'s seguinte::); , . . ,v. '", I veis adotad'Js pa'fI 03 munrcÍp,us de 

rl5. Almirante- Jõ"é Luiz de A(aujol _ . . I ata fmda a. leItUJil do eXped<-l1,e. que se desmembraram._ 
G!)iano "* 3>' _ Quando () [ISSOClado nao Sõbre a mesa requerimento de Entl'etantc' na revwao dos .~l lej i 

26. Alm. PN wnshíngton Frazão ," c~nlll'lbuiu paTa fi Pl'evldênem 50. b:a:nscriçáo d.e matéria nos Ana:s t~m ~~contecido. que os mUll:clplfk, lle 
Brag-,a, clal por e.:;ta;- em gôzo de:, b7r::e~ q1.lC vai ser }l(lo peb Sr. l\' Sec,·e'..á- Ctraçal r~cer:te passam a Sç,! con", d2" 

27, Almirante Alexandre Fausto Al- fiClO, conced:-do pela In.,>thUlçao, jl'JO' rados como terrltbl'los de eCOl1vmH\. 
ves de Souza não se con.>idel'ará, 'como 1nter~ ab301utamer;.te diversa d..:t d::ts m'.tt.·-

!!'8. Brigadeiro Epaminondas Gomes l'~mpid() tal p~r!odo de .c0!1t,;-!bui- E' ljdo o- seç;uin!:e~ c!pios de qU7 faziam parte. Dai én. 
do,;" Santos çao pa.ra os efeltos desta .:e.1 .. tao uma dl:slgualdade dê tl'ata:rl'~~' '.0, 

129. Briga.deiro Francisco TeixeIra o 5 '9'41 que não' encot!cra ju.'5t;!lcativa, n~ 
1:30. Briiradeiro Fticardo Nicol1 No art,igQ 29 estllbele.ce o proje,to Reqyerimento n· 7 , de , 0 __ aprecl;lção dos f .. J,tore:; que dê&-~n~l'~ ,1. C Q

1. Av Adhem&or Scaffa de Aze~ que a àispo..<:.içá.-o dêsse parágrafo terá nl1Ul a revÍ;sáo dos salários. Impõe-
do ?l.lcáo efeito retroativo à data da vigênc!ta. da Nos têrmo,s do art. 21:3, letra y, do se, portanto, a instítuição de U;"l1;1. 

32. Cel. Av. príamo Ferreira de Lei nQ 3.385, No artigo' 39 esta.belece, Regimento Interno, requeiro trahS- no.rma legal com:> diretriz pa:-a <15 
S'1uza ainda, Que as aposentadonas por ve- -::rjçãQ nos An8.is do Senado do dís. Oomissões inctlmb.das do,; €'s:UC05 

!3. CeL /iV, FOl'tunato Câmara de lhice ou invaJldez, concedidas após a ..:urso proferídlJ pelo Sr. Prl'.sidel1te necessários à fixação jÇl salân0~,n1~ 
Q

1iv::-ira .... igência da L€.i nÇl 3.322, de 1957, po- da República perante o O'mgl ~-".SO nimo. -
34. Cel. .A.V. Carlos ll,1berto Martins derão ser tramformad.a.s em ordiná- Nacional, no ato d.a. sua po..~e, a 15 Pai no sent:d~ de evifarem-')e ~ l~S 

Alvarez r:<as, se, na. época em que o a$Sool~- do corrente. anamaLa" que o últimQ Dec' t'\~ "j'}' 

3'5. Ten.· Ce1. Av. FernandQ DurvaJ do a requereu, pr:~nchia as Condl- PresidentE' d.S! Rf'püb!,ca só!J((:! lJ <"'" 
Lacerda, ções. leg~üs. i Sala d9s SesEÕCt'í, ~m..16 df' abl"lJ '",unto. baIxando 05 atuais '11V.? ~ (,.! 

36. Capo Av. Alfredo ~ibeiro DaJHlt A Lei nl? 3 322. de 26 de no.vembro I' de 1964. - jef/er8on AgUI17J". salário-mín.mo p:'evlU no dr'.]!;l) ,}1 
3'1, Waldemar Dal'os \. 3., medida a.qui pl·econ:zJ.da. '38. Walter Pecoits ' de 1957 concede aposenta.dona. ordi- .. 
39. João Simões nárla ao segUt'a.do que col1t·al' 5.5 (cin- O SU. rRESlnhNrE: TodavJa, p::;l~ seu próprio ·;..1 .. ~dp' 
4(). Basilio Abud quenta e cmco) anos de Idade e 3{' di' Decreto e ~:}Jno exp:e.~3,Lw','1 ~ 
41. Moisés santiago Pimentel (trinta) anOs de servlços em e.sta- O requerimento lido depende cu es1abclece a vigência de três .11,')"<, 
42. A.rmando lVUtia I belecunentos C,Ujo.s .serVidores esiJ'.'~ apDiamento. não podf.!l"ã ter a fô~Çf\. ,i1undiCJ {h 
43. jo~é Pedro~o Teixerra d~ Silva jam vmculadcs ao- IustltutO de .Apo- 06 81'S. Seml.dúre,<; que o aJ.ohl.ln Lei proveniente do eZls at;ro. 
44. Lníz porteln de Carvalho sentadona e Pen.sões dos. Bancarlos, queiram penllurieCel' sent.ados. (P(,/u~ Cremo!; que êste é um motivo pa. 
45. Alberto Tavares de Moraes e desde Que tenham contnbuícto para Sa) 1'a que o !l1)..')S(} p!·ojeto. já apl'r::, p' :\~ 
46. JúIlo Sambaqui o mesmo lnstltuw, ininteI'rup~·amen- .:lo ria. últlma 5essco Lpg:Sl:'\t,vl M"S 
-47. Mal'ino Rcdrigue,<;. dos Santos ! te,. pélo menos durante 00. últimOs 5 Está apolado. ngnn apert"eiçondo, volte e. 'ler [:1"; c. 
48. Pedro de Arbues Martins Alvarez (CUlCO) anOS, conlados da: ~.ata .em, dado pelo Stnado da Rep·lbl·,-t. 
49. Gregório Bezerra que tequereu a apo:,entactor,a cldl- -?endo eVl~e_ute que O d5lcnm~nfo ~ B;'aeília, em marco de 1964. 
50. Miguel Leuzi nál'!a. cUJ~ tl"at1.Sc:lçac se pede .1aa ~tll:Jf .-')se ~ltrj9 de Morágs 
51. Nelson Wernec~ S;odré ! Posteriormente, pela Lej n9 3.385 o llmite estabelec,do no pal'ag:'afr 
52. IVll.l1 Ramos R."o;rro de 13 de mato. 1958, 00 b,eneficl~ dê5.st' único do art, 202 do. .it.egimento. In~ I 'J,EGISI .. :\C/\O f;[TAD}. 
53. Al~e!to GI!errel!'O Ramos I artigo e respe-ctivos parágrafos tu-- terno. será. s~bmetido. à delibel"&..(!á:. I conso17dnç§,o t!s.,s Le'S do T .. \ )'1 11;) 
~. ~UclO AtaJde . . ram estend1<los ,""OJJ. seguradOs de t-v- do Plenário,. In~depen.d,~nte 1e l.al'e~ A;l:·o' .... Hj') peJà v<'Cl'eto-.1eÍ <,,' j' <,n, 
U. Smvat Palmeira Vlel!'a dos os Institutos de Pt€-vidêncla $O'~ cel' da C,?1l11S,sD.o D~r ~tora~ .11.e. 01-; dI: 3 ;SF> 'tz""1nLro de l!b.:! 
56. Paulo Alberto Monteiro ~e B"'r~ da! dem do Dla da ~S6al ~ ordmarl.a se-: ,~ o. ... 

rOs . guinte. (paUSa). • ....... " ........ 
57. Ib Teixeira. A'C<:mtece. porém, que a l.eí exigIu, .. S t' I d A I ' 
'41 • .José Sa1danha. da Gam<;i Coelho para o gôzo dêsses benetíctIDs ao oon.~ O Sr. 1~ ecre ar (i V'l'~e er.... à .Al't., se. Sell1[Jn~ ql.;í,3 êm .1 U., re .. 

Pinto '" t.ritJuição pa.l·a, o m~mC) wtttuto, leitura de pr'Üjeto tle je1. glá.o (lU WD-:t, Be \'e1'if:quem l.h: lU" 

.. 

.'" 
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Abril de 1964 
= " eas de' p.ad~·ão de ''';<ln, dete:mmadas Vi. determinar considerações lllaio!.'i!.5, 1 Nação, no momento crucial da. con- atendimento dOB reclamos e an.seioli 

por -circim ,tâ.;sCIDs scunómlcas: de ca- fi, f"lD1 de qu.e. es ab.torids.des, l'espu~'l" junture. que atrawssamos. de difl- ppulares. legitimamente sUblUCtidOJ; 
rú~er urbano suburbano, rural ou slÍveis pela revlll:uçoo vencedora. pu- culdades imensas. após: as llberallda- às autoridades cO;1Stitufdas e, espe ... 
nw.r1t.lmo, p.cderâ o Ministro do TIa.. dessem v.el'!fic-~r a.s pr~upações q;,::c {les lllcon€cstá'9"eis da proói<il1!iu.lde eialmente. aa congresso Nacion.a.l. 
bJlllO Indústria. e comérCIo ll'!-eUlan- aquêle di.5curso denuncrd.va e as pre_ 1 lmpe9.triótic.:l, Q,ue tivemCf> adotsda O Govêl'n~ hoje - e 'bem fissma.
ta prc;::r:rt:l. da. reSpectiva. COffilSSã:> .I1W:.,Sas elaboradas enUUClavam à ccu- pOl' algum t.emp.o, dis:oeroondo tique- leu o dlscul'OO do· Pre..c;ideste ó'a ae .. 
de S;itx;O- nrinhno e ouvidQ o 62cv1- sideração e julgamento. de ?S. Exus. I zas, pulverizalldo l'etursos finlnce1- pública _ não mais se oaractetU;.a.rá: 
co t.--e E:?,tatIsti'C>3. c Prel'idêncla e Tra- Hoje. no ent.?-nt.o, apos afIrmar,: P!- ros em metlâ.s mumeras,.cem um pela política de habilidade, porqoo' 
b:ltho., n.uto~::á-ra a subdividir a rante g phmáno, O Senado e n Na~D.o planejamento ad-Equruio JXU'a () de- o pô.'onunemmento presidenCial, em, 
rr ... Jt,o ou ""·.:}ã de acârdo cQl\l. tais- que ~ao se poder~a. convalidar 1':0_ senvolvimento da N.açã~ e ..... ara fi. síntese, s. constituiu numa certidão' 
~ ,~ ;" , nUficLalIlento que Importasse em t!x- ri -, ;- . 

c.l;cun,s.~n:::~c.~, . . .. . _ t.l:emismo da.. <líreit,a oU da esqmrda., C" a~ão de um~ nOva meU~.a.hda~e de óbito daquela velha polític~~ de 
r::uH,~r-,J.;) W;-oo; ~~(l. ,-h}pot~ ~;S_ tive a ventura. de verificar que o i.tus_ ~,:.Clona1. pernllt~m~.me pa.,.elltf'~"'IO esperteza, de trapaça e de fal."s:\l. on-

te. a_rt;g:.Q, E:~.·<lO m~L~dllas- w • .:;uL,.:c tre Presidente da Repúb~ica, Mar-CCh:Jlj ~t..~U:;do neste d1SCUfSO PItra .. aE~2.llI.~ de a mentira forbis.va à oonstam:e .de 
m S!:o.:>.s lo:::::''', p~bordl?~das as Co- Humberto de Alencar CJstelo Br-anw lal fa .. .o. e formular critica. resp&t~-a, tOdOfi os momentos. este era.. uma 
tI:,,,tC;:s -da sahl~:o Ml?'ullO a quem enUll:Ciou frase que ccrresp:mde à a TtsP21to.de ato recente do Govér- hXl1to 'ao que OS ,púUtieoo l)acil:maiS. 
p:-tpu;.·:'o \) a.:ár:o mIrullw l<l;ca1. preo:cupaçã.u tO-tal da. Naç:lo, em. ... a- n;),.o funCl'Cnan1ento- do rustituto SU" -em grande número, lamentàve!tr.€u ... 
n-'.. t 'I .". CLi! de 3 de dez"mb:,o Vül' do fort.l13cu..l.ento da D~cc!,l._..;ia, I p~::O!' de. Ertudcs BfG:Si!e1roS, lllll\)'ll te. se apegaram, negans.l1do·se m;í" 
tl;'-'~.-.O) n~~-l:;c,..ito no DifLrio õ/,dai €xaltando-s:: a Constituiç.M> e e.ilal~ .:.~::'.ld.e radicnl que nao mereceu o tuamente pa.ra, dentro em bre·ve.. nao 

1 à:' 'lr,' r~~ f~-er"l-o de lCS4- cando-se a crdem. jurídica. Vi$etll,~ ~os...<"O ap.lau.so, po:rque, naquele ins- me~'€cerem mais o respeito dos bre. .. 
. " ..,"i .. '-' ... - '. . ,com a. apUcação escorreit.a das ~O-1S I t1tUro, que se t:-ansf~rmou e -se, ~- siIei\::os. 

.. .. " .• .. .. ,. .. .. '. .. normas L.'1cis-crímínadamente. I -grc.J.ou pela atuaçio de prc1essOl'BS 

Art, 491\:O Munlcipio qU€ V1S' . .a 
se-.:- -t::"!ado li3 v:gênc~a _do p:-e'ient,e 
D:..creto, v:]Vl.-ará o sc.hí:rio 'llínauo 
dJ de qu'e 'ttnha sido c!&me;:ni);ado. 

par-J.g;zfJ 'tnico, Na ll'pótese de o 
nO·,Q r.5:U:l Clpio reswtal'. do desraa;n
b:ame..c,:o d~ ((ois ou m.3.1S l\1un:clploS 
de S31ário,s mínimOS' cHferent~, Vlg~ 
'l"al'Ú nele o malor salário mim.i!!{). Vl
g-eat.e no.s M:unicíp:os dos $lalS l'eJ 

sulte, 
, As C:::ll11ss6::s de CO'!l..GtltulQão 
e Justiça e de Legislação Soc:al, 

-O fiE PdÉSID~NTE! 

Sêbre a mesa ofício do S1'. preft{ ... 
to do n::.'!t.".t-o Fetieral, que . Vil: &er tl_ 
-do pelo Sr. 1{1 secretário, 

E' ,lido o 'seguinte 

PREFEITURA DO DISTRITO 
. FEDERAL 

GABINETE 00 PREFEITO 

Of. n'" 4-S8-G.P. 
EraSilia, -em 14 de itbrB de 11)64 

Senhor Pre!'i:dent-e. 
Venho confirmar o ôfir.io n9 29B, de 

.3 dl;! Rbril e ~olic.itar a. V-JS~n Exce~ 
lência a gcnW€za de determin~ 1)1"0-
'ljidências, no' sentido de €xaminar (l 

pos.s:bmc:.ade üe s-er co1oeado à d;,s~,),~ 
sição desta., Prefe~tu~, .sem prelUlzo 
de venCi.mentos, dU"eltos e ya~tag~~, 
;para exercer o ct\rgo de D~re~or .... \.1_ 
.,perintende11te da Sociedad<.::. de Trnns .. 
p-ortes coletiYC5 de Bt2.sll.a t'.C ,~" 
durante o p.el'iodo de -nl~U t;xerclC}o, 
respondendo pelo cargo de Pt·efel~ 
do Distrito Feà.el'>:ll, Manoel .José o.c 
Souza, Ofieial A!Q,uivo1ogi.sta., PL~4. 

A.prove;to a opo'rtun::"Ga~e ~1'~ re_
nevar a. Vílssa EÃ~olencla p,o~estos 
de ·e,stiJ.n.3. e consider.ação. - [?;an de 
&u:.tl l.4cn"{:}es ~ Tenente, ç-01'i?nI'l :;
Prefeitc em exercício do Dtstl"lto -Fe-
dera1. . 

. " ccmunlza!J.es. houve temllO em que Hoje, po1'ta-nto, deverá have)' , um 
Numa. sintese y.erfelta, teve ~n~.'~j() I nos curSOs pjS-Ulllve ... ·Sl1it~{)S, hü!Uens \ retôrnO: -às velho,s tradições dO, .B1'a .. 

S. Exa de }i~c!ara.t (lO pais que â {lfi!.- , p\JJ.l:c.oo e 1ll1htares puderam m;1drti-!::;11 em que os home.<>6 públicos ãe 
p-1es questao úe def'€sa da Des.uoc:rfl.r,a I cal' através da culturlz.ação lDdia:pe.i.~ di~i:riéaTam pela at~çáa frauca, ,Cf 

-cçmtra o co:~nm:sni<! nã-O poderia per.. s~l aos~ espir1tre OS J.1lStrun1€nWS leal, assim como p.=la.s medl~ ob .. 
mltlr G. re.a.~a-o da. Wrelta. I de cultura ll1CUsp-e'nszvel,s à forma- jetivns e P<Jsitiv~ em, favor .do, -PQ" . 

Sem dúvida. alguma, ês.se pr-onun. çâ~ _d~ Umit eqwpe -.destinada à \'0, ieU} -demagCl'b1a e sem nllst:1I'cª,", ~ 
ciamento oorresponde .ao interê.sse ;e~ trtmsfCnnação dêG'te P.ais. ção, sem fraude e sem de.."ICnes~da ... 

1 ti P ' d b·l ' , , ,de,' 'Sel'Vmdó a-o :Brasil 'perman~t\t~ ... ~ 
i'a o aIS e o povo rG.Sl Ciro I):~e Realmente. Sr. P_€S.nente. o ISEB mente cOm todos os seus esfor.;05, 
não qoer ver chafudar-93 na SO!UU, a. pode ter maculado, em certa l;:!'iJ,,:-a. para ~ue eSta l1àçao possa conqllis;;.· 
da reação da· direita, como tambem ,as suas tfadlçõe0, porque pr:ofesoo- tar o seu lugÇu:' entre as potênci:n, do
não ~nnite seja. O Pais. levado a'JS te; desnort~aram a sa\l cte.:."'tin3-9ã~, ~O' -
terl'iveis martirios de extremismo da l!:le foi criado paroa ensmo especntl1" munu. 
esquerda. Todos os generais e CS Jovens ZE.do' em favor de hom-ens p~',ieos, Sr, Pl'esidente, esta menoo.genl de .. 
cficia.is das três, Fõ1"'?3S Armaàa.s, na. militares e profissionai~ de tôdas as humllde Senfl.d'Jr é de esperança pór 
.'j.ua ç-rande l!la:orla.:ou em sua qu~e ca..tê:!ofias. que tlurtam, üfpoo-.9.1· -um trabalho- pel'manent!!: em fa.vor da~ 
tota-hOG.de, naQ deseJan), de mQdo fll.. IDénte para. OS cu:'scs a Escüla 811"" Brasil, esquec-endo'::se brasHeirO.l 
gum, que o PaIs se transfol'me em '. G ane' '1'1 ., !me te h " ','e-pasto das ditaduras totalitá.rias. TO~ ~~l'jW de uerra.. o _ffi.:l.n lal:~~. e espec~~ ~ os - omens PUi)_~ ~. 
das nós parl<lmental·es. ofidais, ho .. \ .pL'1lensável para ",o contlectm.:mto_ aoo -;te se s:l'~lrem_ nas", suas lll'l.ni!CS;-.. 
mens de em}:·rês.a e o povo em ge.} problemas que e .. am. S~b.!lletido& .... a?5_ taçoes egO.i.5t1c~.. .m'l,S _preocuP>1.rt-;tS 
ral _ desejar.1m' () fortaleCImento da I :a.lUU!lS àtt.quela mst1tu.çao be1le_ne.... e~pre pelos vüals mteresses da ;Uh,-

Democracia" s::m que qualquer um, de nto., •• çao. 
nós -a titulo de aplicar O preceito c{)ns- ,Fazendo o curs? d~ !SEB, em J.906, ,Espe:o que dentro em breve nós 
titucional. o ini"rinja, para mutilaI' di. dlplcmado na pnm-eua tunna. C,?ffi tera;m:'}s conqm.sta,ào o· roop.eito da 
reita do inimigo. Ou, então,. invo:... represe,nt.~tes ~e tôdas. as c-:atégO~f"JG opin,'ão publica., 1l0rnue o -Congresso. 
cando preceito legal, possa vu1ner~r O ocupacrona1s, tive e~êJ!l de ver a.~ ... 
direi.to do opositor, ou Que possa, em 43ilitada a minha mlSsaO na Es.cola - de\'8 ser ressaltado - teve es~ar .. 
Qualquer tempo, reil.indicar ,a:ovas Superioe de Guerra, em 1957. Isto jo_·d.e marcar neste cw.·to períod:l ó" 
n<mnas e prinCípios ,outros, p2.ra. ateu... poderia ser coDSe.guiào aluda hojp., h1S?orla dO Brasil uma· posição. m~" 
tar contra as liberdades indiv:i.dua:.s transf:Jl'm.a.ndo-ee o IEB num curso glífica. de independência e de .'~Obe .. 
do povo brasileil'\O. Todos hós, imbuí .. I pteHminsr {lU vestib-u.lar da. Escola rania, lutando pela demOCraCl9. e~ 
dos dos. nle.!:ffit}S sent:mentos e'das Superior de Guerra., onde os cind:- ~gindo que todos lutem pelo. eu .. 
mc.smas emoções que marcam e- c-a-I datos- da entidaüe mllitar pOderIam grandecimento da pátria:, Não devé .. 
l"~terizam o pm'O br&:ileiro,. não de- ter os co..'iheciment% essenciais ,_ da relllOS, permanece: mudos -e' QUooos, 
seJamos que os n0:"S!ls patr~clO.s s~J~:n ,SOciologia, Economia. HiStóra. e. Fl- à sombra. dos louros da vitório. por .. 
müg~dos cu ~t:l1g1das pela pratlea losofi.a, na pesquisa 'da probletna~lca que a. partir de hOje--deveremos me,r ... 
do adiO e da V1.pgança.. -que a EsCDla.. içia submeter,.DOS Sim- char persegumdo u msó e.lvo, que é 

Desejamos, {lO contrário, a. píl.cifl- pos' :os, nos t~:abalhos de gru.po e nOs o -da pureza d.lirInstituiçães demo-
I " os seus ·'ta coa' HeM. -caçã,o dos espíritasl parà que pO$'a trab~ lhos p <>uarloa fi. '-" - • 

naver tranqUlI,'d'3de,. ordem e ~ralJa- .r;ii~l~ -~. , Sr. Pl"eside~lte, mais d~ qu~ .nunca. 
<.>~ • • • o Brnsil exig'e que se OO:PQriflq~e.(lo 

O SR. PR[;;,-5ID:ENTE: Em- tortos os mmnentos t.;mos ?~e- atrvidade.s que têm -nas mãos. a suA . .,posso trabalha efIciente, o- ~mo.P1lS" 

lhO', fundamenihs indisp<\'1Sáveis ao outras ativitla'des . poderiam. ser mov-imehto .de consolidaçã-O democr~-, 
no..'GO p7cgresso s:Jb () lema de uma, adotadas, Sr. presHk.nt!,.' para a! tica. O Congresso NaC!Cllal, atravCS" 
trilogia GTIe ma·-ca a, defeGa d.e nos.. t,l'_an-fC!'1l1Üção .da r11'-=~t .. ~.j.i(!2.de:'na~ I do trablllho eficient.a at.1<?o,,'és de. ~e&-. 
SOS pl·opÓ-Sii..os ,em tedos os momeI:!- Clofu.'ll, qq.e perSISte no.#e~lo g.,e "m:a,~ preocupaçãO egoística e. da., d~pelso
oos hlst6r;:cos: üesenv.olvimento eca- t..."'l' cl!:en'tela-s 'eleitofíUS, que 0e:e .. a nali.2açt1lo através da l'enUn~Uti llt?
nõmíc~, justiça sodal· e liberdade d~- fugir. ao trnb-alh-!l ma...omal, e.o.Vel go~ . frerá marear um paS50 decisivo :'J:n-a 
mCc.rj.tlco. nhadGS .os nossOS patríclos de -eKe-rCH I a • lideitl-hçaá pO'litiC-.1 da. Naç~o. , O 

. &::tdo €ll! tod-o· o Território Nac.oFiJ.L 1·€üh:!9;!;ã.Q, para q~e p.udWS.:-n1'OS, mo das nessas D.-ÇÕ2S im m3J~car, num.' 
O er:~xente lido V!l:t à publ~ca- e~ta defem pel'tnroJ,ente dcs p111'1(';- aqU1-n~,or-r as intl:ústTll'l:,s oom e1emen~ pedestal "l'efulgw,tte, aquela i~o~ 

ção e à Comís!ift(l D!1'€torz.., }>_ua que pÍ!OS c1emocrâ.tioo.~, enaltecendo-~.; e t-cs c".:.r1Zes de d:ese1\vol'9ei o 1,IOSSQ grtl.ção -qU2 o PQVO algum dia nos 
€'..sta s:!! manif--cs.te, exaltn!!r.c. os para que aqufl.tes D~- l\)'1'q\.-"': industrial. C?~l es:peC!a·,.,l.2a.: .concedexã. 

A Pl'e;::dZncia,. deferiu () Rcguerf- tric~o:;: I1.UE. ainda não foram ·a.mpa~ çá;O a.d.equ:"da. e espet.lheamente de Sr. 'Pl'esidente, confLo que. a. d-em9'" 
m.:mto n9 6~, de mZ4, no ,Ju.a.1 ~ ~'.,~;- ~-(!00s por !U.edidas le:nslaUvas 0:1. '.$0- 9znv~lv:da. A • "'O cl'aeia, que venceu, con<s{)l1da.rá sua 
3.11"_01' Sf.!"_~JJ(;).l' Jo~ E~m1~.o .. ·O._~l >a vemamf'r,tais po ... ~<:tm U\'. uma men~ E' prec~\4. qu~ o Go~crn-o: se })H._ - .pas:çto p.:lO -i.;ra~':lhO árduo e. a!ancr
:i:nformar",:,s a ,n.e:.n pre:tll-das j):'lp :sagem de €E.perr.l1ça. cem ~'uq,ns-:, cupe cr.;.m, Q II'l2rca.óo, ]fl~M .... faVO;, 50 dos ccug:rc!Osll>tns do B7asü, ~~ 
.Sl", JI.llri:;U'O c:a Vh1.-;ão c- O~r36 Pú- f0rmação das estn:turas 11.lH~lOnal.s e I l':ei:eT.do t!, a.~a~~ ~a n::u. 'O d .. aiJr l--oolabnc<atf.o ef crente Cv.ln Ç' QO'Vet 
blic::s. (Pau::a~. I e;,-s~nc-.alJ.ncnte para. m:}d:ncaçâo-mi c -at;mtk,r.~J às v .... :'tr'.'$ c!'Jfses, ~::trtl! no . . atuao bem). 

Há O1~'::'C:D:--{\S 1"r..:Cl'itCS. nossa 'ml!nb.1idade, que deve· ITl'.!r· Que uw tc;:J.V:~:1{"';:; eJ1? b:'"e'\'e, i1t';t,,_} ,c ~ :";1 ......... (1 ~ ~.~ 
Tem, a P3:<l1.-a () nchle Eer:.adpr C'E.l'~se de1inHil,amente pZ!J mteles~ f.Strang1.1lamtL.J..:J da wdú."~Tla, pe;.a. O Sit .•. t:..:_:.ILU .... NTLS.:.-;: 

Je1fert.Jn (~e Ab'J::.'. r, . se em ~ewir ~. N~çã..o •. t-ran~;I),::rnc.s- imp-cssi-t:Ucle~ da co:.OO'.1:;..:.o de seus.\ !c~ a p::tlaVI'J. o nc-bre Senador' 
ti f.R :r::;;ri',:;"'":1-Q7-i J).t:.' AGIRAl). d!J~a numf! pCi.enClR ... q~ue tera '? l':s" produtos ac:lbados. - :Atili:o ,Fcnta~a, (p~tu.sa) 

• '. w • I peIto de t'J.d=s l1S n ... çi:'J-.e5 .co U1UJ.!Cl.O- Se as c.::.usas endón:~nas e exo;erStst E.tá ausenle. -' -
(Para uma. ccmumcacaD: ~~el1~ 1'eVl: Em, tod{2S os mQ1n~ntos- e~ tod:S Pl'cj\!dicaram (} deseut;olviment{) ~f) (, ~cm a plÍitVFi\ o n-tbre Sena1v! 

MO do o a!"1o-rl, - Sf. t;~5 .... en.~e, .to as BÜU~ÇQ::S. tíYlOa nó;s-:;<lo C~n7res,· B-raslÍ no passado. que se ea:ractuTI~1 !.1oura Palha. ,(pa.us.a.) 
t::'s os ?-~el.ls. l.l\str{'.s. oo.e~~s Jr(let~ 50 N-r.clOnal, com' r':'WlFSlll1as oC>Çcc- zcu pôa ert'lort-acli'O- d.e 1l12l,:.érIas. .. pd~ I Esl ' ''''~''' 
.()p-ortUlllQ.!;::de de vetu1C?r qUi' .. no ~.;-- ÇÓ€;S, temos nos p:::eocup·:t-doo .:!Ol11 o IlliJ. e i.ttci:rlQ(''''·o -de pl'údutcts aca~ ~.a ::ll.CCl1, ... 
cur~o p:'ofe:riãp n-a~ !e:,·çs-fê;;':U, .~-ao dêsenvólvimento. que sorá,.-.o al ... "CTce -' ~ l :::. ... -t·~ a transfotmaçáo da Tem a .,.palavra o nt'bre R<>n~ilf\" 
fOl'mule~ as CJ?p.Qlu;so:e

d
.':> de..! pl.~;mlSSpl~ da nossa -i~'ep;!nt:.}l1{JÜt e da. no::;o;a ~~~sda~~""'d~ ~I"i:nha:nça. numâ sô- Lopes da po'ita, 

a:oreszmtad.Js a Clli'1S~ ex~ao ü.O .;}- s:::b r-nia _ - ,c. _ w'..'''' , "1 ~ •• 
ziál'iO, por~ue pretendia á~ua;rdar o I ~ e <. .. '. _ C!e~ade de l!'':lssa! extg 5üO, p,0l iSSO O S.R. I.O?ES :0.1 COSTA 
Pronu,nciamento do Sr. 'PTesHlente çl'3, ]:' s:m dúvida est9. pr.eocupaçao nlestno, plan1flOOt;ao e ?lanejament? ' - .' d n".I •• 

d t b ' tlf' 'I b~"d~ par, nOO Sr. Pre$idente, d€'~íst() 11 ... '" República, que se invest':.a.·_ o m~~~, que estimUl~.'á uorav.:\n e -o pOVil 1.'30.- Cle~ Icatl1enl.e e:a v_" ....."., ..,.. 
dat:=>o out-or;ado pe~o Congmso ~a.~ sil-€iro e ,seus representantes "sa. sua ha.Ja o~ desenvolvImento do pa15 _ e vra. 
ci011al, para C07;lclull' OOl~ideraçóes atuâção dignificante para que o Bra- preciso que todos se coloquem dentro ti SR -l'R.ESIDENTÉ: 
tormulada.s àquela opol1tul1 tdade. sil, CUidado pol' todos que têm res~ dessa visão global dos problema.s d:'l . ,_ 

SM ndo as rem!so:a- ponsabilidade -dignidade e austcri-! Bra.~l. servindo à Na-ção e preo~ Tem a palavra o noble Senador 
d~eà\~~~;;o ~ue ~.'tl1ara. -e: l)iroc;r~,_ âade, se tJ':,ar...:>forme em um,a ()l.hl1'C cupal"'..®-se perm.a~eutemente IJOnl o· Eurico Rezende, (pausa) 
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_t:ax_ • 

o SR. AN'fONIO JUOa' o SR. PRESJDEN!!' Está ausente. 
Tem <lo J)'alav.r~ 

r(}.~aphat Marjnho. 
o Dej)re Sen~dor 
(Pausa) 

LEI DO SENADO 
DE 'M3 . revisão do orador) - Senha: -CCntlnua em di.5.cU$São o ~eguert-

~~~f~~:~!~~~'~isr5. Senndo.res, \Sei que Utento. (Pausa). 
Também está atUente. desta. nature2:l nãt Mais nenhum dcs Henho~'es Senaáo_ 

Tem a pa:avre. I) nl bre Senado! 
qualquer QuestãD de mérito, res desejando disc-utL lo, encerro.a 

!s.',.conce:o,S Torre.<;. {Pausa) 
t~usente. 

z::orquanto, qUl1udQ se pede a transcti· d.is.clts.são. 

N~O há ma:s oradores ln.::cr;tcs. 
Súbre a mesa afie 0, que .será lido 

çã.Q de d'scurso nas Ana ~ d'ó';:1l. eMa I - ' 
visa se tão somente ao coriheCitnento Em votaçao. 
da poo-terjdade. Os Senhores senad?res que cOIl,cQr-

\ dam com o J'E'Q:llenooen.to queu1ull 
O c.ongre.s....o N..Q,c1onal Qozcreía: De qualquer m!lneíra, o c1iscurso permanecer senhldos. (Pausa). 
ArL 19., Ficam as ca:Xai> Econémi~ dêsse servo de Deus ,,Ill.un mCmento dl".:! E.::tá aprovado, ' 

, . d t ntnmqiii1idade, e de caOZ, como () que Em cunseqUêncla. a entrevi.tta cen-
)elo Sr, l° Secretár:o. 

E' lido o se'J'uinte cas Fede,ra;~'au.ol'.za as ~ pres,a:rê1?1 RtravezsavamQs hQ. pouco, foi uma pa. ce,d!da p.or 5. E~a. Rêvdma. D. HeI. 
o I a.'O.s Mu.nlC_plCs a coc'pel'aç.:.o e o aUXl~ 1 • d rm' \ I' It Bz.nco N'ac~ona.l _do De:senvolviment1J ,lio finanC€l:ro llec:2.::-s4ríos 6,0 desenvo. av~ a e ca afIa nl1C;l~Let ventos der Camal'& ~erá ITlillScr a nos. J\nll"'.' 

E-;:,onõmico '\V1mEnto ec:nâ.mloo e à elevação d.!J' tempe3tuo.!'c.s. ' tio Senadu, 
Ofícic P-~30.64 nive} de v_da (ias .respectivas popu1a- Acompanho D:Jm Heleer Câmara hi Discussão, em ttlrllO -ameO. AA 

fções. '. , 3ó anCl3, desde qilanCO êle prê6ava nCs I li!!I:!f.enment...o ,~~ 72 de 1964 l1e'" 
Rio de J;:l.nejro, 10 de aOl<1 de 1964 J pal.'á.grafO t;n...co. Quand? ~e. trat~r arrabaldes, nas areias de Foft81ezJ. qual o $r $..E;t1!;lJdqr Eilinto Mjm". 
Senhcr Pfe;:~dente: . Ide e~p~e€Ucllmet.Q, que mteres.:e a E'. um homem autér..t,co. ,é um hc~ (Líder do PSI}) 8,9ÜÇUq. ut.a.ênc::a 

Ü Ó"l<:1;r fi 1/% Mun.clplOs de malS de um EStado, a1ffi€ID coerente com teus ldea,ls, um nos têrmos do art. 32S...tJI.? 5c, dO 
T..:nh? a h~nr~, e 'o' -. e a (' oper.2çf'to será wo-ràenada pelo Con~ hc;nem ~pre () mtsm." um dem.u~ -rregzmeniij-ln-Ü:rnõ ·-p'.arn o ProJe= 

ia Excc1t.ncla pala uy~':..~entar~~e "1S't!lho das C:llx,aS E~')nómicas Fc- c...-n41 verdadeU"O' é um homem que -tO'êíe'-gií$o1iiÇárJ1i"".l..sV-qüêãlfe-
,·c{)nomi.~ta Ren~t() de b,:-!ros. p:~en .. : Ider~:s" ouvidos Os co.n., ..:-elhos , Ad::nl" ju:;~. mente num' nJ.ümento de .intra. n~ !.Lo ReQ11JJ...w,&:l1JteLliCL(ÜL~ 
,el, Chef~ (jG Setor de E"wdO", FlSca.- n s:ratli'os da.> ret';l':ctrvas CSlx'a.s, .qi,.jjJ!ctade. ct\a:ma a atenção da Naçãe nado ' 
:.M:=-n'2.,l;?'t,.0S do mparta'I\),ente Ec,,:!; A:-'t: ,2'1 Na 2p:ic~,r[J.o de su~s ?-!s-jpara. o fato de que' agora., mais do ,; '" _ .. ~' , 
. li.CC qesd~ B:;.nco, 11 ql.tem :"r:ede?C}[) IPOnlblJ~ .. a. de_:~ as C":lXa.? E.::onomi~ss I que nunca, nó.'; nece:sitamo.s das re~ Em dL .... u .. ,sao o hQUe1'lll1ento. (pau-
>ar:). aC""Ill!J- >'Jh""r nessa EgTé",la ~~~ l'ed~rals (lamo prior.él.a,ae a operaço.%1 formas de base au~ênt ~a.s, verdaljei~ sa). , 
~.s projetos ~e lei que, dlret.a. °ll ,;dl Idestmadr.s: _ 'I ras, dentro do n,c&Q re~1ll":..!' óemQcr-.i~ \, Nenhum dO.s tllS. Senadores dese-
'etam(nte, mte~essem ao BNDJE, e aJ à c?-nstrução ou am.p iação óe tiro, de nQ&a. l'berdade e dentro de I J,ando us~r da. ~palavra. declar.o encer-. 
!p,e ora ai trarriltam, Ire::les ciistrnlludoras ele água na::. ci~ nQ.3s0 sentlme:nro ~..stáo. . lada_a <hsc!.l~ao. '..' ' 

.. ~,: Ez:.cnreço ~ O&:a o~).cE' n:[cõ tes; Para conhecm:e~to da c~~ .. quero j Os Sen.hores Se!lJljcr?~ Que o ,aPl?-
" " V, ~ lê ''1 dades de maiS de quatro mIl hablt,lll"l' Em vQta\ao o requerm1en v"U • 

)vi", seja ~?nt~d_dC _~o ~ :EC o bécr. e . b) à comt-"ução de chafarjzes pú- traze~' ajgUll-:; tOIllCOS dQ àl.Scurso, de Ivam queIram p'~rmanecer sent~os 
~::l~~~H}~~~j~::c:ç~s.s, e~~nâ;rill~:n~~ b,licüs ~e, âguâ pctánl e-de lasan~e~ s. Ex~,:' <lê) (PiLUSQ.) ~ 
~m 9S Srs, Senadores, de form;l a nas .publ:cJ.S nas c àa,}~ de pDPUla- < I.' -..' _ ' Est~ aprovado. 

'ênr;!,u. iI~ ~onfiadn C) à comtruç .. o de n(i-,:s e esgo.tas con,Lunça em re~a.çao aos ~xe_ O prCJeto a Que se reiere êst~ rt' .. 
'Qr t-2r-lh de5~mpenh() da incum- ção míel'1or a quatro nnI habItantes; ~avla da pa. te d~ mUItos ae,,"~ I 
f "'. a . sanJtários nas Cidades de mais de doze cutante.s da.3 reforms.s e, sCore- querunento flgurMá n3 Ord~m do D...a 

RenCvo a VO~~Ea Exceltncia mei.l.-" mil hab.tantes ou ampliaçã{) nas que tudO, Môào dA inf ]tração eCmu~ I da quarta ses·~ão ord náría que se se-.. 
irowtos de apréço e da mais ~)ta a. pDs.mi:,,~m, in~uflden:ef a.tendendo- Dista, ma", ag<Jra qt.::e a sltua('-!\ll gUir à presente. 
rDslderaç-ão, - Genival' de illm,etaa se, de preferência. ás cidades de maior mudou. que venham Sem demora 
~(Jntos, D:1"ct()r~S'!.1perintendf:'nte no população e conforme o g;'au de insu~ as .e~pefadas reformas, juHas t'. ~ 
xcrcic'c da Prrs1.Clênc1f1. tir!éncia verificada; equll;bradBs, mas $H •• G.l! modo ' 

. - d) à cra:ção O:l melhcda dos servi~ a,l<>:um darem a impr{'<:são de mic· 
ç~par:cell1 ma s .os: S~nhore~ \,05 mecanizados de cO'llstruçf1o e con~ tif:csçllo. Que venham as refor-

S('n ... ~ores. .'lel'vaçã:l' de e~!tr.d'ls municípios ou JT'.9~, l;::m lltcts::~dacle de coação e 
Ja~é G-wc;n~rd se!"vf'.ção d~ e~tr.2.d2.:: mUfJicipais ou f'Cbretut.o. sem cheques nem rnn-
Vivaldo V!llit intennunicipais que f5irvsm ao escva~ C("C'3, que o Pc.vo braSileiro seja 
Itr"hur VirZilfo menta da prOdução a:;.:c~ecuâr!a; ê:;mpre ma,; incac2z de rd~o e 
Zqch~rf;:>:: de Af~un'P1:tlu e) . à c~riação ou Iimpilaç':o d€ se.~ saiha que êst'€, sim, é o rrpl.de 
:!''rf'ur?_ Pc!h:l viços de comunicação municipais, jn~ p~C2do, o }J('C'aC-o m:'::{~mo.y de<.a_ 
~e":ê'"t;;C' Ar1:ber ternmnicipaís ou m:ercstadu~is. mor, po;,:; D::us -é' caritiade, L' 
An'ônfo Jll':1; Art. 3Q AS 'Ca:xas Econômicas Fe p 3IllOr". 
RTV c","ne!1't) derais poderão, com audióncia O;, E, IU:1:Ls adiante: (lê, 
J('"aph2~ ~,l"'rln:b[) derais po-derão, com audiência da 
V~~('o"cdc.s 'Ienes Ccnselho Superior, e a.:.ttoriza\,ãP, en1. 
Aurél'o V Lnr.o!.l cada. CaEQ, do Mmjst.ério da Fa~'!nda 
JosP Fel cian, diante fiança ou aval, .nas operações 
PfdiO L·udOvico de crédito que d-epmu::!..m désse cem·· 
L<)~s da CC$!a ci~á,o. 
Mt'llc Bra,ga. Art. 49 O Ministro da Fazenda, 
Mem de Sá - It6). no prazo de trinta dias, e:ltpedirá 6 

O SR. PRESIDEN'!'E: rego\Jlamentação desta. Lei, !b;:anáo. ín· 
clusjve, as ("!:.nd:ções dos -diveliSos tl~ 

Há na caà::a 49 sr.s. SrDadores. pOs de opertlcão e as re'i.pecU,'as ga~ 
Pa-ssa-se !1lntias. 

ORDE'l\t DO IJ"iA § ~q. ÇJs jur,?s dos ~ emprésti,m()5 aos 
. , _ Munlclpros fia0 S€nlO SUpe!lOreS aQ 

pltJcuuáD1 em primeIro ttl~' da, Taxa de -c'quilíbrio de Emp.l:é-stim?S 
ct.Llli'?1t1o.... e tez do Senado fi1íC da respec~lva Caixa EC1}nôm~ca Fe .. 
?!lf:!...o 34. de 1063.-J te autoria do -deral. ' 
SI' senqdor l1Umbert'L Neder' § 21 Os prazos dos empréstimos 
{lMe 4i§.J:l.~pbre .a COO11.era~liO ! I' serão OS mais dilatados po.ssiv-eis, le .. 
.a.. au xiUo ao deScn Th17llÚiiênt;L,ro; vando em consideraçã,o a finalida.de 
:n.q?!Jico e à {llevarão Uo nivelAr ,da oppração € e. ~!la rent.abillq,ade. 
V(~a àas populacões dos munta!"'1 . _ 
22}QL(lfrcwés d1rS CQ!ws 8conomt", § 39 . A tramltaç~o dos Pr:oc~os 
c.(fS Ff'1erais e dá Outras prOvidb'l_~ na.s Caltas ~Ctn.ôl,Jl!cas Fedel'~Is e ~o 
(,laS tendo Pareceres sob nÚmeros C;.Dns~lho Superior daqu~l~' InStitUi" 
S.~9 e 8,5'). de )963, das C01nj~õe<; çoes teE~ caráter de urgenCla. , 
ai! C07?<;t~tuiqJo e Ju.'iiC'a, pela \ A.rt. D Esta Lei ~nt~rá. em VIgor 
C01l<;:!lhJ~C11(,l'ã(fde' e de- F.lnt'J'J2. 'De ~at.a .d~ EUQ publ1caç~o. revcgndas 
cas 1)t'lrr rejeir:ão: com voto em las <hf5pOSIÇoes Em1 c.ontráno. 
seprl"iJt]o do sr. SenadOr Rnerrí1 
Neto , 

Em cil~CussãQ o Projeto, (pausa) 
~ãc h9'renâo quem peça fl palavra. 

[-çrüro mcerl"Uda. a dlscussão. 

BeuaOOres que- o apro~ 
conservar-se f.je,ntado.s, 

{'::5.c pcdem:::s l.:r;..:l't t.ant!{>11'z.~ 
certas pelO f[>,~p de !:-erfID sWIJ 
1.L511da.s }!Cf mãos erradas. Cem':! 
temer movimente.:, ql1~ ~Ó intere:.>
[:Sffi 9, fJ.utêntj~a derooCrac a e qUf' 
só J;Odtm te':' llzar em !c,o::-ime.s qut' 
re~'peit~rn fi ~ib.erd<.1t\(>? Como te
mer mOV';!llcnto~ que sân (le <:s:&n
ela profundamente cristã? 

e ainda: 

""0 Nordeste n5.o aceita a pr4l
f'~51onal zaC;ào da misfria. E nho 
pede e não dev-e aceitar ser t:do 
como regiâo eXjJlcs:'..'R por eYct':
lência da AmériCA Latina, o-na~ 
mO--IlOs em tórno d;l. ~.2c1são de 
faz€'r do Nordeste a antec,pat;ão 
do Brasil -de amanhã, a pré~f,gu. 
ração da nOva Am~rica Lat"na e a 
face nOVa do Terceiro Mundo"_ 

Por fim: 
"Que- do Nordeste partI: pal'l:! 

tcdo o Brasil o exemj.::J t.4 rãpi~ 
da. recuperação de crise política 
de que cHamas saindo, sem pre
juízo da.s medidas de .S-C'3urrrça 
nacional e da pos ção de alert~ 
em relaçâõ ao comunismo". . 

"Que o Nordeste ajude (I ~raSl1 
a não fraudar maiS a~ esperan~ 
ça'5 do povo, PrOVE'WOB QUE' a de~ 
mcrracia é caraz de ir à ral~ dN 
prcblemas" . 

ecmo ~ê o Se!liu'!o, é 11m di."curso 
de esperança, é um discurso de fé nQ 
destino dQ Brasil. :E ! sobretl.:)o um 

Em 'rot:L';Üo, 

Os $""nh')J'€s 
~m, queirrun 
Dt'ma) q ::fi!. A.NTo-me JUCA' documr:nto de fé na democracia e na 

Sr. PresideJlte, ~ÇD a palavra. liberdade. que Te na EC'ntre nós justa~ Está reje'ta::'O, v~ ment~ -cem o n~so sentimento cris~ 
O projete .. rá ar<l\\I~ado. Q S!t.PBESI1>E7JTE: tão. 

E' o ~egnj]"lt-e o l)rojeto retei- Tem a palavra o nobre Senad.or lln~ F.t:P, o que t1l}ha que ~~~\~~th 
rodO: tallW J""'~. . J'em!l. 

Em d'ECU~sã,-- c rque: ;mento, 
Sf> nCllnum dr--s Srs. S<:r.~dar 's ou!

E~r f?'!:er u<:>o e3 ;;'1'g171" t:: fi] pJ! Cli
crna,àa fl dlS::"lt'_S:lO. (Pa'Uw). 

F.stâ ~n({'rrada a cl.i-=tu~!;âo. 
Em vetarão, 
0" SrnTtN~ sen~cl""\"::'.s [.l''' -o aprt ..... 

varo qu:Í1'am t:ermane~r Benta1:Js.: 
(Pausa,) -

E:=:tâ aprovado. 
Será a;:sill1 feita 

citada. . 
EHá e~g{)talla II 

t;a Ordem do n;s. 
matéria cOl15tant'e 

Nã~ há oradores Inscritos. 

.o 8R VIC'[QltINQ fREHU! 

Sr. Pre-8ide:1te, peço 3. palavra. 

O SR, PRESmF.NTE, 

Tem a pal::l vta o nobre SenaQor Vfe ... 
bCrino Freire. 

Q 5S yIcIORINQ FREIltl~ 

(Sem revis,10 do oradOr) - senhor 
Prei; dente, pedi a palavra para QHe 
conste dOf; Ana1s à~ta C2.Sa a dctla .. 
rp,ção dI" veto que' fiz por oc!u'lão da. 
eleiçéQ d.O 81", Presidente da Repü .. 
blica . .e: II s('~ujnt{': 

Drc;nr, qt'~. vdand-'l no ~rnre .. 
cha,l Emlto D:.l.tra, der:,ejo Lhe.!'.!' 
parr, 11 história a p:f'sença cora .. 
jOsa daquele velho e eminente 
soida,<lo nOs acon ~ te mentCY.5 qUe) 
cu1mina~·:;.m com fi vitória da Re· 
v02uGão, E.stou certo de que. pres .. 
tando ... lhe estg. hOtn.Jnarf'ID, ln .. 
terpreto sem llúv:da também, ().S 

c""ntime:::tts do Em'nE'nte General 
Ca<'telJo BrancO. que ID{'lhOJ' do 
que eu sabe c.omo foi decJslvo 
para Si vitória da C::lUS3 -o pronun
c'ame.n!'o do Mprechl11 Suríoo nu ... 
tra, sel1 a.ntigo Chefe, amigo e co .. "'. 
ma.ndante. -
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r Tive a satisf~çflD, Sr. Pre.s:dente, de 
ier aplaudidc, em minha declaração 
de voto, pelo eminente Pl'eslàente da 
~epúhlica, Marechal castt'llo Branco, 
que me disse :haver eu interpreta.do, 
nessa homenagem 03 St)l(s sent n,," 
too e Q.3 sent,lmentC's de t':do o Exer-
cito. • 

Era o que t'nha a d"zcl'. 
n! Muito. bem!). . 

o SR. rRESIDE:"iTE: 

.)~ÁRIC DQ CONGRESSO NACIONAL. (Seção 11) 
- _4. 

( 

Abril de 1964 

pertencerão 05 atuais profe";,óres efe, 
t.ivos do y-agistério do Exé::cito, b~n 
CC~_10 os que nêle venham a ingl'CS.3tl.f 
de acõ:do com os ói.spoSlt::'V03 de.ü: 
Lei. 

Art. 2Q O MagIstério do Ex~n;J: 
eerá €xel'c:f).o: 
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pre-sidida pelo Deão, chefe 'do corpo tratando de or:c'ai~ do Exército com I deverá. sa~.sra~er às seguintes cor. .... 1 ct\ll.<;igf\ ~fet\vür~se no, Magistério do 
de pl'ofe:ssôl'es.' O curso de formação de oficia'] da dh;ôes: • Exêrclto, de1'crá saLsfuzer, me-..smo já 

CAPÍ'tULO U a.tiva, o Curso de:, Licenc:Rdo pude s;:r I ) Q d ('" profesmr djunto em pn;mloyido, a. exigenc:a daquele re .. 
substltu1do y)'." ~_lplomu de c;::nclusao a. '" u-:,n,~ ~'. - a I qUlSito. . 

Da, Sel.eção dos professôre3 de cU:"SO Euperior onde tenha S"dO! carat .... r p.ov.:....6no. ~ § 5(.> A n01l].eação de professor ad
estudad0- a m:lt<;ria. (hSenvOlvida e I 1). t;l: eX2rCid~ f~~ flo doe,ente, no 1unto ~.m. carãt,er provlsó,::o s~:,~. f:::ita. 

Art. 11. Q:.zalq~e: númeaçãQ dç .:spec~al:Z!H!ameIJ~ o\~ o :'gmo do ~l:1glster!O do .t1Xelc,to, p.e,Q prazo pelo MmlStro da G'xz,'ra, obedeCJda à. 
pl'ofes&:ll' .em co~ussao, cOl;tl'atado ~u I cO':lhecimentQ ao qual pe~·tr!nça a m~- mi.1Ümo de três (3J an03 letlVos com.. rígül"!::sa classHicrlção tntelectu.al, 
ccnfereuc1Sta. nao ~e fara sem 'pr~~ , téria. de müd~ q\le a po do d..01p:o- l,pletGs; ,media.nte írutru"'õeci reguladoras pre
via ~·eleçã.o e. parecer Ciuma_COmlS5&Cr ma pos.s:a "!ulllif'car o concol'l'ente I 2) po:::su!r (l diploma de licencia- vfamente el.abor~das: 
de Sindicância, nOUl,eada pel? E$';,r.- , pan a docência. I do por Faculdade de F:losofia, oficial ., . " 
beleClmento, .que d.l"a no notorlO S,"1-1 ' ..,~ ou reconhecida, quando se destinar .~?\' Quando se tlatm de, cn 11. o 
ber elo candidS!to e de Sua capac~~a<i~ A,rt. 20:. O profesSOr ndju!l:"o ma,'" aos estabelecimentos de ens1no secun.. MUllstro .da Gue!T:~ nl?mc3J'3 0. ~l'.o" 
U10ral e dIdática. ) antLg'o- seu o ch~re da csdel:,L II C1ário do Exél'cito; . !esS01' adjunto em c:\fJ.tet', pro\'lsorlO. 

I § 1~ As d's 'pr I' d - 3) t ~ . "o fovorável do Con~e razendo CQ,:rer a àesp~~a a conta doa Art. 12. Os profe<J:Ôl'es '!t'tt comis~ .' .• 1 ri, mas eCl0na as em e, Jm2 ~" •• ~ - verba de (,(\~ltl'utados do Min:$tério 
lião, mediante proposta do es';,arJale~ I mal.') de t1e.J)õélies, ou a!1o~ .dO m~,~. lho .de prOf~~o.es o~ ao Conselho de ela Guerra, q1l3. al~a:l:mente, será in .. 
cimen~o jnteressado, serão nomeados mo, elclo, ter ~" ~m. chefe a cadel.a I Ensmo do Es<ab~l~c,mento., cluída no 01·çam~r.to· da União. 
P"'lQ :vnnistro da Guerra ':lala cada dua . ~énes cu anos. b) Quando oLeJal do ExérCIto, da ! 'o N d ,.. .. ~'. ...t 
" ~ .. . '. . . ativa da reserva de l'~ classe ou te-/ I' .om~a o 11.ol.~.:..:;;or em c·:u" .. 

A.l"t 13 Os profes.s.ô~e~ contl'aüt· § 2~ Medla.ntf' Cl'lterlos est2\belecI- f 'd civ'l' • Ler pi.·OVlsÓno, o oLc:a1 pertencente 
do; ~edia~te pl'Oposta do':;; e5t.2/oeleci~ . dos pe.la p~ _dl.::1L,' ","-.tçáa, o: pro" '';;SÕ-

j 
°i~a a~ :Xl,O'ênC'ias das letras b e c ao Quadro das Armas !lerá- incluído 

mento e condições espe~Wcadas no L. ~~J~ntD~~. ec'~'~o f~zel ~~r~o.s dE', 0.0 art. 19 ;C"1ll1\l; no sup~e:nenta;: .. G,~raL ,,~ .. o do Quadro. 
respectivo contrato sento nomeados e~d .:3 e ~p zaçaQ tecn.ca e I 2) ter sido aprovado em exame dos selvlços p..:.mallcc ... Ja no Quadro 
pelo Ministro 'da Guelra, . J dl Mica. CA.PÍTuLo 11 pSicotécnicD para Q Magistério do a que pertencer. 

IV Exército',' § aI? Os asp:ra:-rtcs a oficial, ou Ai"t. 14. Os pl'ofe~ôres -:()l1ferel)~ I 
~stas, medIante convit.e do e.stabe,e· Das Inscridies na:-: Proua~ de $ufici- 3)" t~r obtido ,parecer ~avorável d:! ofjc;~js da 1"eS~l'Vi\ de 1'",1 cla-ose,. ou 
~iment.o, serE.o adm:tidos de acôl'.!o êllc;a e Concurs~ I Comi.s"a.o d~ ~l~dlcâncta, que terá cefolU1ados. quando !10n1:-udos adJu~~ 

'd ~.. caráter elimlnatorw. tos em caráter t:rovJ3óno, exercerao 
;úm as posslbm ades (..conOllllca,s iH Art. 21. pa,:'u a m.sc~ição ás )rOY:lS 1I . . _ (\.s funções no pO"o que possuirem na 
)rgft\uização interes'ada, e os própriO;; de suflC"ência. e didática, a que se re~ ~ 1,'" Em 19uaJ~ade de condlçoes. o data de n)m?ação, com 05 provento-
:omándantes os nomeiam e exon>!- d d t se] professor em ca I " :am . fere o 3,1'1;. :b- a~lma, de7erã o) C'sn,lÍ-, C:.J.ll . a {} .q~e. a. ." :," tle 1\1 Tenente. 

ds .. t-o satisLlzer às ..... eguinte~ condt- I rater prOVLSOl"lO; tera prefelencra I ~ 99 Os Clví,. qa.1ndo nomeado. Art. 15, Os professôres adjunto::. ., cao 
!m ca.ráter provisório serão seleciona. çôes I para a 110mea~ . • I professôn~s udJlln os «m carát.er pro .. 
i03 mediante prova esclita C~ su!~ O) Quand.J o.flclaI da a':.a: ~ ~9 Será consi~~racto títul~ ex~ VlSÓl:~O, p2fCebe':l(} vencimentos d~ 
:íência com média 6 (seis) rolnima _ _ . ~.' eepclOnal o exerCIC o da ,funçao de padlaó ~<, 
te aprova.ção, pal'ecef ;uma comi",-l ~ p po<sl~lr o curso ,de, )f açao de I prof<!Ssor adjunto em c:lrater PrOVl~ 1 Art.~.) Apt'}.'ildO no c:mctll'so 
&0 de sindicàllCil3J, e pro.l d~dática I AIC1Ul aüv~ do .. Exerclto concluído SÓrlO, por ·dD.s ano;; consecutIVos, I para plofetEm Ild'u.~.o a. que se re ... 
Ital feita publicamente. . na Acade.mIa Mlllt~r das. Agl;lha,s com parecer favorável do Conselho' fere o art 16 a:."Hla. - e de~de q116 

" Ne~ra.s: nas .&colas de sa\.l~e e Y?'I ae Pl'OfesSõres oU do Conselho de I tenha _ob!";do pCll·ecer. favorável da 
Art. 16, Os professores a ... Juntos tednál'la. ou o Cur:,o de VC:l:C~'lCII' Ensi!lO. COH~lssa.o d.e Sind ct!ll:';a, - Os pro .. 

erão ",elecionados mediante c{lncurto por Fl1culdade de Filosofia OflC!al 0111 lessol'es ad)l..mtoL civis ou militare" 
e t:tulos e de prova escrita, com reconhecida; CAPiTUl.O V I serão nomeados pOl" d:c:-eto do Pre~ 
lédia '6 (se'f') mínima de ap1'Ovaçá?, :n cDntr..'t .• 10 I.láxlmo 15 anos .~ sjdente da R.epúlJl!ca o?ede-Clda a. ri .. 

defesa. pU!Jl.iCa. duma mDncgraf~a serviço e 40 de idade ~'no mínimo Da Nomeação de Professôres t g~l."G\.~a cla..ssJflCaçao In"elect1.lal e o 
~bre &- matena, que levele conru:cl-1 se"!' 1-0, Tene.Tlte: . " • .Ar~. 23. Os professóres ':,ID co- ~~me~'o de vag~~ .• ex:stente.s no Ma ... 
lent.~ atua1iz,a~o. "3) ter no mínImo. 3 anos de efet1~ ffilssao e os contratados serao no- I:>l~té~-,o rio EXetl.l.o. 
~ar~ 5l'afO unJco,. Os ~r?f~SSDres vo serv:ço como 1ficial; - meados pelo Ministro da Guerra, me.. § 1· Cada CO,-:JC:Il'30 val~rá ex.clu .. 

dJuntos, eln cal'áwl' pl'OVlSOl'lQ, ~e~ 4) não estar m tricuIado C\Ll ne- ctia·nte instruções especiais. obedeci_ s1vamente pa:a. pl"JenChlmento de 
io submetidos apenas .ao cs.ncurso 'nhllm curso do :x:ército; dos 06 principi:'s dos arts. 11 e 12 da vagas, ou vaga.'3 d.t m::'Sllla matéria, 
e ttt:.dos e defesa públ1ca de u'a _ presente lei. que se venham a dar !lutes de rea .. 
IOnografia sõbre ao matérilX, que re- 5) nao ~()ss\111' cU,rm. de Comandp e . A llZ(ldo o con~urso que o edita.l a.'lun .. 
~le conhecjm~ntd.O atuG·'.izado. F~tado~Ma'or: Tecruco do ExérClt:o,! Pm'ágrafo únICO. Os profe]5sol'cs da. 

CAPÍTuto UI QU(1?~O se despnar às ,EsCOlas Pre-pa- '1 con!erencjs~s, a q~e se refere o , § 2" ~ noltllõ'ação do P, r()!essor efe .. 
ratOl"laS e Colegios Milttares; . art. 14 serao nomea~v.s pelas coma~- &1\'0 Sf'ra fe:t3. p~~'a n ~a exlst::nte 

Dos concorrentes b) Qua!l)oo militar <la reserva !;lP' d.antes do~ es.tQbelec1!~entos de eru)1~ no estabe.ecimento elê f>!1:'.uo a que 
Art. 17. podem C:l: ::orl"e" ao M:l~ 
..,tério 'do J!!xército civis e milita' 
:?:l!ndo as exigênc::l: dos artigos 5º 
~ 7<1 da presente Lei e mais dos 

.18, 19 e 20. 

A~·~. 18. Ao concurso para proLs
r ad~unl;o em caráte~: provIsório 
)derã-o candida~ar·se· os G-~iciai",dQ 
,ército, da ativa, da' reserva de H 
:tsse ou reformados. desde que te .. 
lL<m o curso de formaç5.o de ofici:.l 
• ativa, .lU pOnuh.m o Curso de Li· 
nciado na matéria, ou correlata, 
r Faculdn.de de ril-oSOf1!1f, oficIal ou 
conhecida. 
~rt. 19, Ao conJur""o -- 1. ifofes
r acljur~~o po(~erão candidatar-se: 
rl) pl nfe"sôl'e.') adjunoo.s em caráter 
ovisóriQ __ desde que pO'2"SP"..... o 
1r80 de Licenciado por Faculdade 

Filosof" .J, quando se destinem ft,Q:3 

.abelecimentos de ensino secundá
I" Exército ,_ e tenram três anos 
efetivo maglst.ério no -: ~rc!.t(); 

)) ofic:ials do Exército da atIva, 
reserva de 1" clas.se ou reforma

;, desde Que sejam licen.ciado", ria 
Ltériz'\, ou correla.ta., por F'aculda '''! 

Filosofia, e tenham deseDlpenha
& função de professor da matéria. 
correlata, durante três anos leU-

" ,) civl!! que sejam ofic!aj .. , ou aspl~ 
ltes 8.t oficial da reserva de 2!' elas_ 
do Exército, da Marinha rv~ da 
'onâutica, pm~uam o Curso de Li .. 
lciado por Faculdade ie FllMOfia 
enham mais de cinco (5) anos de 
Uvo exercício d-ocente em estabe~ 
:mento oficial, ou ofíciaJ1zado. 

11) classe ou refo::,mado: no onde vao eles serVlr. : se .~andldatat', r njo f1:'t;vo pa'isará 
1) ser. no mínimo, asplra-nr.1i! a Ofi, Art. 24, A nomeação do professor ~~~~n,a pertencer e;n c:trâter per .. 

ela] do Exercito; . a.djunto em caráter pl'ovi:::ór:o será. • ,e, 
2) possuir o curso de formação de feita prlo prazo de 3 {três} anus, 

CA "ÍTUl ~ VI oficjal da ativa da Exérclt.o concluído findo o qual poderá der reconduzido 
na Academia- Militar das Agulhas por mais dais (2) a:10s. D?pois, até Da E:ro11cra('ilo dos PrOJ(~sso"l'.'1 
N,gras, n,as EsCQ:e.s de Saúde ou V:J- que faça. Cé)ncurso para efetivar-se, A t 2" O ' 

enquanto bem servir aO :vt-::t.Çistério do .r. u, P.-o[p"'.<:or l'l·d\ln~o i'm 
te~~n~~dtar, no máximo, 15 anos de Exército, poderá ir sendo reconduzido, can'Ürl' pl"O','I:só:io :;e;.í, C'xJH\!rado; 
serviço e 4(l de idade. desde que tenha o parecer favorável a) a pcctidc, 

do- Conselho de Professõres ou do b) iJor in,;.IP.Jl'idad0 fl>ica, com ... 
c) Quando civil: Conselho de Ensino do &tabeleci- provada em inspeção de ':'."lJ.de; 
1) ser oficial ou aspirante a ofi .. mento. c) por corvenlência d:sc;plinar, 

c~al da reserya de 2- cla.s.se do E~-ér.. § lº Os profes.sôres adjuntos. em ou' moraI\ ou incampetênc;(1 profl.s~ 
CIto, da. Marmh.a ou, do. Aer<:máU~lca; caráter provisório, ao fim de dois .s!onal n:a. matéria, tl1do comprovado 

2) possuir dIploma: de llcenClad0

1 
nnos letivos completo..s, terão o direito e~ processo re-?ula r de~:.'i mi:\ado Dela 

por Fa~uldade de Flloso~ia, quando de requerer concurso para sua efeti- Dlretor~Geral :lo j~l1~ino do Exército 
se .destlnar- ~os. estabelecllt';entos de vação, independente do cõmput<l de e suhn1etjjo à Jec~ão do ..\liffistro da 
ensmo secundán~ do ExércIto; I vagas ocorridas no m~gisUrio} con- Guerra; ,. 

3) . ~r, no máxImo, 35 anos de ida- curso cuja aprovação el\igirá o voto d) fi cr.tfl'i<J do M~:~tto da Quer .. 
de. lImIte que poderâ se: aumentado favorável e secreto de dois terços dos Ira -: em qual J~e-r ~poca. p,}-'itedor e.a 
para 4~ anos, se o candidato C?Dtar, i profrssôres do estabelecimento. I têrmm~ .d,,~ trcs (3~ pr;me1:"0g anos 
no mímmo, 5 ano.s de serviço publico. § 2l? O concurso obrigatàriamente I de eX€'lc.u:lo cl.t f:Jywao - ·m~~o au",: 

§ 1'" seja. cIvil ou militar. o can.. .'te realizará no prazo máximo de 11m tes 0:0 fIm dv p2no.:1o ds recond\lção. 
didato deverá ter sido julgado apto (J) ano, contado da abertura da vaga Para~ral0 único. O pm!es.sor ad-' 
em inspeção de .saúde e aprovad<? no na cadeira, desd~ qtle nela. ha~a ad- junto em cJratC'r p~ovi5ó.c;o, que fdr 
exame ps1co~cnioo, para o Maglsté.. 1tmt.os em earater _ Di'OV1SÓrlO Que exonerado. Coma j :1CUr--o em qualquer 
rIo do Exérctto. preencham as condicoes para. concar .. das letras ac:rna. n~o p:njerá retorU<.l.r 

§ 29" O candidato deverá ter Mo.. rer exigidas na presente lei, ao i\1agLstetio do :Exérc~to. 
ne.ida-de moral compaUvel com o de.. § 3~ Se o profe-õsor adjunt-o em 

('\pinno vu 

Das Pr01'10C;Ões no Q. lIi. E. 

seIl1penho da função docente, v-erifi~ caráter provisório ~or reprovado no 
cada par uma coml.ssão pare. isto de ... concurso de que trs:...a. Co lut. 16 a6j .. 
slgnada, cujo parecer é lrrecorrf~:e1. ma, poderá permane.cer .no e.stabele .. 

§ 3tJ O eandldat cIvil à d cimento até a reallzaçao de ~ outro A) Dos :\Elitares . 
. o . pr0v,a, e concurso; se na segunda vez for re- .' <;_, -. 

sufrclê-nela paTa. a. Academia Mlhoor provado §erá imedjaíamente exone- Alt. _I. l~O Ingressar no Q.)"LE'. 
das ~ulhas Negras, déverâ ter CUt- l'ado ~ funç~o. e não poderá mais! cf~o Pl'of~&Scl' adjunt.Q efe~jvo, o ofi~ 
80 superior onde. ~nha estudado a t.nscrever-se fi concl1l'SO para p!"otes-j c ~ .... ,da. atJv~ será transfendo iJ'tra fi. 
matéria de$envolVIdamente e provar 50r do Magistério d, ""xército "Te: ~1 va de 1 '.\ clil·~se, no pôsto im.edia .. 
que Já lecionou o assunto em esta- § 49 O oficial da" :Uva. Pl:ofessor talnente súpe~·.jl)r_ ao que tiver. ressHl_ 

Art, .2~. P6.ra- inscr1ção ao oon- d1spensadg do curso de Aperfeiçoa- e e altigo. 
beleclmento .superior. a~junto em caráter provüõório, ficai ~~~o o .4.ue w.".poe o pa.rágrafo linico 

'arâgrafo ú.nlco. Para a. AcademIa curso de prOfessor adJunto, de que mento de Oficiais para efeito de pro- Pal'ágrofo único. O., aspirantes a 
Uar da:s Agulha.!) Negras. em C.-6 trata. o art, 16 acima. o candidato moção a of!cia1 superior. CaEO não, oficial, ~. 51~gundo.> e pr~mejl'OS te .. 
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nenter da reserva de lllo claue- ou r.e-I di-seiiplina'e' de aeôrdo cem o efetivo de qu~ trata o presente artigo, não-I e:~ civts, efettvados''> pela Decreto-let 
formados, "bem com~' aS' p.rime.itos· te- discente de cada estab.elec:mento. ôerão' distribuídas tUl'm'aS. nQ W3, de 24,de de~embrtr~tr 1~. ou: 
nentes da: atLva, ::.e\'00- promowãos. na p - r"'. As t t - " por decretos antenores. sao llSSegu .. 
reserva de 1; classe, a cap:w.o. 'I serv~~ã~~~O b~~~C~~ cúmp~l~:~ ~: dAPí'ruLo.' xm Ul.dQ3 todos OS~ djr~~to:s e p~errogatj. 

. di t rá - h .... rl ~ .. ,,_ ., ti "':) . I "as contidos nao 00 nawele dilllom-a 
Art. 28. O professar 1\ uno o se gas. nao ~,erao .""'"" e~e ~o supvr_ ,I lXls Tr(!}tsje:rêncías rtos Protes;sõr-es Jegl,ll como em tõda a legi.sJa~~ão vi .. 

pt,"?nIovida por t-empo d~ serViço pU-.. I a,. 40., ufunos, te::1QO em Vista a cf;· .1 ~en. te até a' data da puoUcação des .. 
bllOO, de mado a Qt:.z seJa: major;. te~! clêncIa do ensino. I Art: 41. Os membros do Q.M,.E tei" leI. -
n'fllte~coro~eL e c'O'roneL .re.spectlV~l'-' i pcjer~o Sér tram!er,~?_5_ por mo~l\to 1- Parágrafo". -ciIl!CO; Os atU.11~J p:::-o'-
mente; aos 15. ~'qumze), 20 }vinte) e~t CM>-lTULO Xl- I üe saude (... por 1n.te.~ dO ens.no··

I
, !es.sÔre-s efetivos' do' Mílgist~r.i'o· do 

2~ ~:v.nte e c:Jlca)' an-os ~~e~d Dos' V"eneün.éi-iJo3 e vam4{T('r..s Art .. 42. A tra~f-€;ê'ne1a por mo ... ,E.1(~l":ito~ catedrã~iCOs ~- ~~UrftO$ dOe 
'Publl~,. r'é8pe~ta-d:)s os- ...... u ... o::;. e '. &1\'0- 0(:, S1...Jde s.cra f~ta- em' casos Cà:te'Urllt;cos, CfvlS OU- ml11tare:!r, qUe"' 
IlUter. atlclO frxa-àos no Il'tt. 29-, aJmrxo., Art.. 3<5>, E·' m~n ... l~ pa{ia." to.dos 00; comprovadas de molé.-',.tia ,do itl:ter~-I pI'efer:rern' 03, ~lre'it~ e p. rerroge.tivas' 

§ 19 As promoções'. se farãO' nas'J efB'~~oS, o que e..,tabe-l.eez:. o. al~. 3áõ ,~ado, C--.1 de pef:sro de sua ramiHa. da presente .el. serao; para todos os
d.m...fixadaS P.RtU ~s das ofi'ctais <:tos 'I.~a.· Lei !1<! .. l.3-tS, de. 3.{) ~i).l~.neltO e dledtante' recrUerinrepto"- do mesmo e -deltos; inc1ufdos:!i<r Q.M,.E" de a~r_ 
outros QUadros. . ' 1951 (Cod!g~ ~e- ~en,:"~nto-." e v.a,~ ;;urec:er da junt,a ,m?tliéll, ~"g'l1n~fo. re.:..-, df:! C;m\ .0 respectivo tempo' de: setVllÇO" 

t 2~ os. a,lT03 de s"rviço serão'- cou- ~agens dos NLlita-... es ~ ..:" VVMJ, CUJAS ';Ulmnentaçao' bfj,l"XMtW pelo MU11St!()'·j 'ÇOO11CO, . (' . 
tados de aCl:mfo- com" a lt:!tl"'a. b; §:~, di.sP~siç6e.s· se. ,este~derao _a .t~,~ ~ da. Guernt. I Art: 4Y,. OS· atue:'lS prQfessórl'~3;, cI .. 
dO .. a.rt. 9'1 d.'.a- De.cr.e-ro-l-ei. n'?',9.69S:_ de I memoros etetl\!~ QO Q.,M.E. O'lj-unl Art' 41 ir ti" ! - ,,: . ,Vls v.tallclOs, cpm honras de !lli1.1ta-

d t b · I94lt- 'Estatut d ~ zado por esta ler. . . . . -. ans e:r;;"nc..a· por- tn-I (est em ex-e:rcfc:o no Mrtgistério> ó-o 
2 . ~ se em ifO de l) l o os . ... , têré.s.se do: ensmo' só será feita em· lI:2érc1to', serão t' mbérn. incfufads' 
(Mrl:tares). F Art. 3·5. as venCln1.entos~e ag. van.. amos excepcIonais Q"'vidamente jus- I Q'liI! E 'd' Õ ~d _.no 

ta do rOfes"'ôres- ca"edratiCos' e r . '.:- , \". ". e ac r o com Ct respt' ... w-vo 
Art, 29.' O interstício' ,minimn de- gens \ Pcatt'll;á-t:COS Quando: ou ... vI lcado.s pela l?,r~totj:a-GeruI .dO En-I; te1l1!p"O á-e.· szrvfço; com os direita;· as-
permanênc!a em cada pôsto:' é de: ~j:ài r~el',,"tt serão' 00' mesmos que sIno, com an~encla do tre.~~ri9°·. segul'ado~ pelo· §. r~ db arn. 1'4' e; pelo 

_ ,..' ela _ " ' , . te '.. - Parágrafo u,n1~o', A, t.ranSlerenc,a art .. 15- do Decreto-lei n9 103" de' 23 
Ca-prtã.o, . , ..•......•. 4 anos p_-erceber~ 0:3' _o.flCla.s de 19ual .p-aê:s~ será. efetuada para maténas idêntioos I de .dez. embro de 192.7 ' 
M3ijor, . , .. " .....••••• 3' an0'3 ,te do' EXércrt!J .~tivo. e', como i .' ,ou correla·ta.'i àqu-eras lecl(}Jurda-~ pelo . Art, 48.. AoS- t~is P of <\Ô 
'l'enent'e--Coronel' • 3 anú'S 'poderão' eóntl'l1Yt11! pü_ra o m{)Ilr~ o'! professor no estHbel-eci'mento· de ori-I c1v's ·q.uando con~rem ma,i~r ~mr: 

. na. forma da leglslaçao em. V'lgor. I !,Çem. . de 's~viço púb.hco' que. os memij!,o;~ do 
:8) Dos Ot'fiS §":: 19' A$ aJlla.s sup1ementare.. a que. ,.; "Q M E. de sua d1Sf,!Lph.na eaberá· , I r~~"''''''' O' *. "D de al'~ 33 SEl'ão' re~ CIU'~'1'ULO xI'9' . .~ '. I a, Art 30 O ClV1I ingressaI'â no' se Cl.......,· . ""." chefla da cadeira, ficando-lhes asse .. 

Q.l\.f.E., cOmo p,rofessor adjunto etc-- mUlle!Mas d-e caôtdo com o e.'ltabt!...:-- Dts.pos4.l5es Gerais- l,gW:ados. .. os venClmenta:; e- vantagens 
tiva. no põsto· de Capitão. da- r\!3erVa: &ido n? CVVM. " I Art. 44, A corrêlã"çlío das dis---C,plr- e.trlbu~ aO& profess.ôl"e& catedráti" 
de' Iª' classe· <fi. wl'á M' nrom'OÇões.. re.... ã. 2q os. ~o~~ores ~ adJuntoo. E!f1, nas de que. treta- a presente' lei será1 co~" arnda nos- têrJnos. do art,. 2<;1 da-
guIada.$. pelOS arts, 28 e 29, au.rna:. 'ca-~e~, p~OV1S~{l ~ o~_ ~ }omlS~(J __ 'determinada pelo Conselho de Prores. Lelii n Q 2-,142-, del24 de dezembro! do' 

, \. terao direito ti: gratlncaç.ao ~e_ e~lIto sOres- do. estabefeeimento 1nteressado' 1%3. ~-\ , 
C,APÚULO VIU - "p!'evlsta., na. almea_ c áo e,-rt. 1211 der. tendo eJl'l Vista:, a- !egislreção' enr vtgor.. Ad", 49.. F'ica ~ura.dO- a~ tooO& 

CVVM-. . .' , . . .' . os l?rofes.sôres adjuntos- em' carAter: 
Da Rt?[oTma., _ §,. 39 Os., con!eren.Clstas r_ecebera.o, ~t. 45" As', provas de: .SuflO1ê'nCia~ provtsólio, professõre.s em comissão., 

Att di ' . por hora de conferência, im-portáncis. .se~ão l"egulru:1a.s. P<ll"' Instruções_ do' irtstrufo-res ou' profissionais" que. -O' 
- ". 31. O 'relto. de: retorma!, a, á "" d 1;30 dos M . t da r:! ' ....., pedida,_ 50' a'JS1Ste' ao oeciaJ mem!l'm:,' que nál;l poder exc..,..er e mlS ro- , ..... Uerra;, e OS concursos; qualquer outro títufo, exerçam a, a,ti .. 

do Q:~M.E. que ten.4a mais. d'e 30 ver;tclment~ que recebe mensalmente para p~~ressor adjunta, por' d.ecreto vldade de' ensino- ou instrução' !l8. 
«tcinta) an-oo d~ ser.viçó público, dos um Coronel p!ofessor do Q.M.E. do Pres.zdente da. República. Al.\fAN,_ EP e eM na data- da pt'.o-.. 
quais 10- (dez)', :co minimo, de efe· Art. 3"r. Os membros da M'agfsté- ParágrAfo único. O Decreto- e as ml}lgaçao da: presente leL seu al)l"C}too 
tivo-, ex-ercici«)' lltl" Ma-gistérto dO' &er~ ri'O;- civts ou: milttares-, prrder.ão- Instruções a que se refere o presente reltamento- como' IJ1;l!es.sôre&' acfjun .. 
CLto. ac.umuls;r· até d:ais. cargJl3 de mag;:s.".· ã1'tigo deverão estar publlcados 90' as,. se, assi~ o de.se)arem., nas V~M 

Jtrt-. "32. Ir re!ill'ma.. "ex o!!icw;; .té!w. em' ~ljque~ .g~~u.. ~~l'~re u~,o~enta) dias flPÓS a vtgêhcl'~ d'es .. ~~=~~m:nJri;: ei.t:a.tfos, ~tft ... 
seI'k aplicada_ ao oficial membl'.O do_!,nao h.a..ts mcompe;hbllid1rde a-.. ta: e1.. _ \ • .A.rt. 5Q~ Esta lei. entrará;',' em- viror, 
Q,'M,!!,.! . ~ " CAPiTULO xrr ---' C~'l'ULO xv . - IM ~ ~~~sna p'ubli~açáo; reV{)ga~3 
~, que. c:ompIet3X. 64· anOs de' \ Da DLsponibilidade' . Dfs[1Ostç6es xransitórliia. _ ,as; ~sposlçoes em cantrál'lo'. . 

idade' . I.-J.... 'A t - I As C"o-rniss5(!3 de E4ucaçúo ~ 
b} • condeIla~. }por- sentença passa.. Art.· 38. O: ~em~~ ,do Q .. M..~ se"',. t,' 46. .1írJ& .atuais cate~r~tlêos Cultura, de Segurança. Nacionaf 4: 

da' em jUlgado à p-ena corresponden.. rá.: pooto' enl' dlSP'Dmbltida-de: e- adJuntos' de- cat.eárátieos, nllllfares' de Fl1lanças." _ 
te àc de re10rIÍtá para.·os- o(t1ciaÍ5 dÇ)3 . tt} quanda: ~ór: ext::mto o esta:b~e- . ~ 
demais Qne;aros' 'oimellto a CUJO efetivo: pertence~.,. p 

el julgzda m'vál!do oU fisioament. bl quando fôr extinta a discipline.. .. rojetode Lei da Câmara 
inCapaz para o exercicio do M'agis.. de que e prof'.ess.ir ~ - 1 • 1IL:?Of de 19M -
tério; Art' 39. o apr<JV~itamento do pro--- l 

d) julgado ineap-aZ'. moral ou pro.. fes..<1-Qr., que sc· enc-ontre em dispGnibi.- 'I 

fi&slonalmente, em. prDCe3t9O' regu.lar; lid<tde pvderá.. se-c- t.eitcr.:· \. 

rJ e{df)~~~~~ta~ r::i=.~io_a.~ a,) no ~ .da,; letra, a do art. 38, ~' 

I ~. AtrrORIZA G POD-:tR EXEC'DTIVO A FINAN_ 
CIAR. mJ!:[)IA1'lTi' 8l'4PRÉS1IMW -ÀS ~~r .. 

, quaúlueJ; estalleleOlmento mediante· 
funÇÓ~ por mottvo, de -saúde., IM mesma.. di.scipll~. ou correlam, de , 

/Pará.grafo únIca. - A Dit"etoria~Oe.. indicação ãa.- D'lIet0ci6.~G·era1~ de En .. 

. Dl: srsttMAs. púBLIÇ9fi DE. 6»1t,31'§rJMBl!I''"' 

TO os ÁGU.t pmÁyrg; 't nt C!1J1'S'S PR'h 

Vl'Iltl!c!As. ral,dO" Ert.9:!:tro' enviad- às. autoridades' ,sino;.. , 
, competerrtes-, anUitlrrIellt.e, no' mês- de b) no caso dà letra b da' art. 38, : 

fevemtro. ". relaç::tW· .cfQ3 membrm-- da- em dlscípli:na correro.ta, no. estabele .. 
Q,M..'B.. que irão _ atínglir- a- lda<fe' li'.. cimento. a: que- .puWu:t:et;, me~ante 
mite .. de: permamncía. 'n~ Quadro; !ndicação do conseJho de eroíessôrc&
" fim. w. seren reformaão.s "ex ar· . e proposta. daDlretQIUa..aem~ da En~ 
ficiQ-" • sinO'. 

§ 111 O' profs,sSO'"'r em', d:izpm:l.ibilida
de qoo n'" _ sido aproveitado 
nr:, forma; dêste. Bl'tiga; eantinuará Cf 
pertencer: tt(l> Q.M.E.,· até' a sua, re..
fôrma ou. aposentadoria., podendO 
exercer ttmçães: t{l1e, pela, legislAçã.o, 
venham a. ser. mjbUtdas ao pr:o!es~ 
sor, de acôrào oom. o disposl<> no 

CAPlxuLO IX 

1JD Begune de' 'Trabalho 

Ar~, 33. Cada prOfe.;sor será ot~l
gado ao ttm mfni:mo' ãe 12 (do2;e-) •• :>
tas _de aula por semana.. 

art. «J, I, § V Do c6mput<Y de número de 
Rulas. exclulr-se-ã.o'.as retattv~ à 
p'reparn.çãa de aulas, ol":;ani~açã:Q. rils. § ~ O - aproveitamento do profes .. 
ooliza:çito e correção' de provas. ban~ sot em disponibUicl.ade, em outra. ca .. oo.s examinadoras, reuniões do Con- deira, não lhe dará direito a. acumu .. 
~.e-lh-o de pl.'ofessôres e outras: ativi. Jação. ' 
pades -r-elaciona-das com' o ensino atrl- Art. 40. Além das, fulIções nor .. 
buidas a()" praf~or. maia do magistério, 0$ membras do-
~ -t· 2'? A' hora. de aula'. qu~ exêedeI Q,M..É. exerce:rão as ttttlç6es' técnicas 
no número previsto neste at'tigo, será ou té'cniico-adminis-trativas qu.e lhes 
eoIísiderada suplementar, não pod,en.. foren;t espedticaIl1ente atribUídils·JX1r 
do o· seu nl1mero ultrapassar de 3 ato do' Minu:.trO' da. Guerra, nas- e.:.'1:8. .. 
.{três) por semana, _..- ... ' belecimenros :militares do ensino ou 

",.. . . '., ~ outros órgãos SUperiOT.e5 do Exér .. 
'I'" cAPfrur.o li: [élió. """do-Ih ... con;VUtndo Q tempo 

Da FlJ:açtro elo Número a. Vau/U Ya;",'!",.J.:,!unçoes como de ele. 
Art, 34, As- vagas do Q,M...E'. se. ie:}:~aro únlioo. :Aos membros do 

rão !",mpu~ ,lll t$Je.~ii9 " cada ~~, ' ~.Q~ P.Y" U t\lll!l2.~~ 

!l'"t;. 1" O poder ElreCtltivo,rÚlanclltrA, ,em toOO o território lllWIon.all; 
median;e- ettlpt'.éstwo sem juros' aJJ$. m\IDlCq)J~ o estudo e a constr~ão 
do' S'.ste!rul.s. púl1llOOl do _stecfm.nt:o de água p<>tável nas se<! .. mU1lll.ci. 
p,u. • ~ exululd .. as, capitais dos Estados. ' • 

,Art, 2" t'lLr .... atenier. a.<$ nruinciamentos previStos" no axt. 12;' tfOttmi.· 
orlados fundos rotativ:s .. mediante- consignação de dotações. pró-:atias nos. 
arçampn~o.s do Ministério da SaMe <ServiW' EspecW de SltÚde Pública) 
SUPerintendência, o!o . E't •• ,,,, de ValorIzação Eeon6m!ca da Amazaru&' 
(SPWAl. Comissão do Vaf. do São Fmrteis<»' (cVSF') .e ~1M'trunezrtlí·· 

Nacional de' Olltlm ContrJ>,"'" SllcttS (DNOC<!'.· .' ".~ 

. _ Art. 311 ':esses fUnd.D3 !l'otativoS se fonnarão tendo POl' base, um limite 
'm!nimo d.;. ' . . ' 

. O) 0.3% (três décün",,· po:r centi» do t<>ta} da'receita d,..Uniã<> paa-$ Q" 
Serviço EspeCial do Sinlãe Pnblica; . . 

b). 5% (Cinco por ~tO)·. ~bre o: érçamenw' de" SPVEA; 
c) '5% (ernao por cento) sôbre o orçamento &J. CVSF; 
ct).l0% (d .... :, centO) BÔbl. o oT~ament<>.dQ DNoqS. 

, r I' As- oanartiza.çaea d<» =_"" ""'c_ na fOI1lt3'·do are. llII 
serão diretamente re""'lúdaa .. pel.... prefeitm-as 110 Banco do Braail' 11 
cqn.~a. c' ordem da- e;'itidade resnomável' pela concessão do' fi'naneia-mmtó 
(SXSP. SPVEA, DNOCS • CVSF) e incorpo_"" àS dotações n quo se 
retere o axt. 3Q, d:8 modo .a.- forma-i: U1ll: fund'/) rotetivo ~a C-aid:a. 1J.lIl8. daG 
entLda.de.s menelo~a, . '. . I 

. ! 2" Os limites mfn!\1Wli e;'t.bl!l'eeidos neste Mtigo ser'" calcÚli>dos slJ. 
bre as dotaçõe.>- do e.xer~;lo .. ".tenor ao da votação do orçamento, . 

,; :Art, 4" A SPVEll. " CVS!1 .. " t>NOOS' sÓrftô ~nsá'eis pela a.dmi~ 
~iN ,~9 r~wiy9 ~Ulldo rotativo e peli oonce.s.são do6 fjoonclamentos 

/ 



Sexta-feira 17 DIA RIO 00 CONGR ESSO NACIONAL \ 5eçao 11) J'.Orll oel964 BS1 
~~~~~~~~=~=~==~~~~~~~.-------~~~~ .=-

dw que trata ao presente lei, nas ,su9.6 respectivas áreas de trabalho, ca
bendo ao. SES1? atender af'~ ll~u...'1icipiOS situados em ã.reas não beneficiadas 
por dótações constitucionais. 

Art. 59 Os empréstim.'la tt'rãa concedidos sem juras, a. prafO variável, 
d.a 8rÔróo com a. capaciiia.:!e de an.lOrtizaçã-o da metade <ia quota~parte do 
impô.sto sôbre a renda tlevida ao.:. municípios e obS'erva-dO, por ca<la fundo 
rotati'l-'o e para. ca.de. empré,')ti!no, o limite mâ.ximo de: 

a) 5% (cinco por cento) da dotação anual do SESP para -o fundo 
rotatito; 

b) 1<i% (dez por cp.ntQ) da dotação anual da SPVEA para o fundo 
roto.tho; 

c) 15-% (quinze par cento) da. dotação am1al da CVSF para o fundo 
rQrati<~ro: 

d) 8% (Oito por cento) da dotação anual do DNOCS paTa -o fundo 
l'ot4tivo. 

§ 1° Os sistemas de abastecimento de água cnjos orçamentos excedam 
os limir,e~ ora esta.belecidos terão as diferenças financiadas pelo Banco 
Naeioní\l d(\ Desenvolvimento Econôm1co, na forma do art. 32 da Lei nú
mero 2.973, de 26 de novembro de 1956. 

§ 29 Os pedidcs de empréstimos serão dírigldos diretamente ao SESP, 
SPVEA, CVSF e DNOCS, cujas a4miniskações fi~m ínvesti<l.as de auto~ 
ridade e poder para- resolver deflnitivamente a ê.sse respe1to. 

Art. 6'" Os tinanciamelltos conce<ijdos anualmente, através de cada 
fundo rotativo, sel'ão distribufdos de ac'ôrdo com os seguintes critérios: 

a) 1llll..a cidade ou vilo, por Estado e Tenitório, desde que haja so;i~ 
citação de emprêstlmo; f 

b) a.tendido o item. anterior, será. observada, com referência nos Es
-tados e Territórios ,& proporc1onalldade quanto ao número de nluniclpi'OS 
que solicitarem financiamento. 

'§ 1.9 Entre Cidades e vilas de um mesmo Estado ou Território, terá ~io
l'ldade a que ficar a maior di~tállcia do litoral, se aquéle fôl' situado na arI 
marítima, ou a màis distante da Capital da Estado ou Territ-6rio, na o 
hipótese. 

§ 2(,\ Terão priorlda:'le pa·!'a fi. concessão de financiamenlios 85 c1dades 
onde se tenham verWtüuo !ncidências de endemla.s provocadas por pc_ 
luiç:"io de águas. < 

Ari. 7~ Os U 39 e 49 do aJ"t. 80 da Lei n9 2.&99, de 13 de setembro 
d·e 1955. passam Q- ter~ respectivament.e, a. seguinte redaçã.o: 

§ 3{> Os empréttimos concedido:;: pela Demissão do Va.le do 
Sãe Francisco serão .selT juros, a prazo ,'ariáve1. de MOrdo com 
8 capatida.de de amortização de metade da quota-parte do imp6sto 
de renda devida aos rr.unjcipi05, fixado o pra.zo minlmo em 5 (cin~ 
CO) anos e o limite máximo correspondente a 15% (quinze por 
cf>nto) da dotaç[o anual para. o fundo rotativo de que tra.ta. o 
§ 49 d'O art. 89 desta lei. 

L'do.~ dis.::utido e. aprovado por una.· 
nimidade de votos o reíerido rela-
tório, verificou-se que o total dos 
yotos válidos apurac!.os. na eleição de 
Senador, foi de 6,497. 

Em consequência, ~o candidato 
Goldwas.')er . Pereira dos Se. n to.'; do 
pa.rtido TraLalhisf-a, BrasileirO que 
recebeu 6.497 (seis mil quatrocentos 
e noventa. e sete) votos ncmina. s, f!ca 
assegurado o lugar de Suplente dQ 

Sen1.dor Adalbél'to Correia Sena., 
Tribun!U Regional Eleitoral de D1&

trito Federal _ Bra·sUia, em 6- de de .. 
zembro de 1962. Eu, Maria. Dulce 
Braune Port.ugal, St~retârio eo Tri
bunal Regional Eleitoral, 5ub::crevi. 
- J. Henrique Braune. Pr('s:õ,ente do 
'l'ribunal RegJonal Ele~toral. 

O SR, PRESIDENTE ... 

870, 

de ~r·~;fi~[;:~; Obras 
têrmos Que 
d~ CDnsUtuíção e Justiro.. jUI'o .. 
rát:el ao substib.tivo cta Coms3,st'b 
de Transportes, Camunlcações e 
Obrrns Públicas, e de Finanqa,;" 
op"nanão sejam 30lic:.tadas ao 
lrIini~tério d aViação e Obras. F'1. 
b-l'l-CW1 informações sóbre o sub.i
titutivo apresentado. 

EstA r:nda a. leitura do expedíente. 
Acha-se pres:mte () Sr. GolCtw .. E~er A Comissão de Gonstltuição e Jus

:ec-relt!!. rim $a~ffis. suplente convo- tiça voltou 4 fala'l' s(,}bre o suJJ.sbtu
cado para mbs íutr o Sr. Senador tivQ da COnllssão de Trans?::'l"~::sl 
AtlaJ~rto Sena durante a lic~nt;'a C.omunicações e Obras. Públ!cas e se 
concedida ao representant·e da Estado pronunc:ou favotina:.mente aO me.;:,mo. 
do Acre. A Comissão fie Finanças opinou 

Designo, para a. comissão Que deverá pan que fósse solkitado ao ~.~Ln.sU!
. introduzir S. E1;:a., no plenário, a fim rio da Viação e Ooras públ.cas imor. 
de prestar ocomptornlsso regi;nemal m.a!;~es $óbre Q ílUbstitutivo da Co
na forma C.O Art.go 6,9 do Re&:lmnefo mlSSao de TrMSporte, ComUnicações 
Interno, os Srs. Senadores Jose Guio.. e Obras Públicas, 
mard, Oscar Passos e Heribaldo Há, pois, a proposta de diligência 
Vieira. (pausa) '00 Comissão de 11.nanças, que con.sta 

~-,- ~ ·'''1 ~ _ .. , ~~"' .. ,. '"'' f.1!!lt~;~.QJt9J:§C~1!tº ..... nrêStã Q cêm. e Obras PUbllc6,;<; sõbre o Su::st .. tu ... 
1LromiM..()...t...eDJmJ'JJ.taLc..19~m.~ tivo, ~ta pr..oposta. deve ser cbleto 
t-º-tt.1Ll?!t1!C4~lL-:--~ s,: senador de conslderaç~o pr~hmlnar antes da. 
.~l.a:~~eV:~ :!!os _§Fi'! nbe-tura da dIScussao. 
(Palmas) _ Em vo~,ação a proposta da Coreis .. 

sao de Fma-nça.$, 
O SU" PRESIDENTE: Os Senhores senadores que. a apro .. 
Sôbre ames arequerlmento de ur... Varo queiram permanecer sentados. 

gência. que suâ lido p~Jo Sr. 1'1 l:3z.. (Paus!l-). 
cretáí'w, Esta, nprovad~. 

. , . -~ materla SaIrá da Ordem do Dia 
E' Hdo e apoIada o segumte para a. diligência. requerida pela CO" 

Requerimento /19 76, de t.964 missão de Finanças. 

Requezcmo.3 ul~êncb, nos têrmos 
do art. 32ti, n 95, do Regimento In) 

§ 49 para atende} aos finanCiamentos a serem feitos pela Co- terno, pa:;a, o Projeto de Lei da Câ· 
mis.5~ do Vale do São Francisco Eerão 1>re~ istas, noo. programas' mara n9 6, de 1964, que federaUza o 
relatlVos aos 29, 89 e IJ) qUinqüêmos do pl\no Geral, dotações anuais Conservntóri,e> de Arte Dramática e 
e-orrespondentes a 5% (cinco por cento) do orçamento anual da Musical de São Paulo_ 
Ocmiss~o do Vale do São Francisco (Art. 39 § 29). as quais irãO sala das Sessões, em 16 de autH 
sendo mcorporadas às amortizaçôes daqueles mesmQG em.préstimos de 1964, - Lírio de Mattos l.!:; 
concedidos, formando um fundo unico rot~tivo de:;tlllado aos re .. jJ.ll!LIl...J!!oIJ!.J.!L. 
t.~ridos financía':nelltos. 

O SR. PRESIDENTE:.. 

f\rt. er;> ~s dotacpes pre'Ylstas no art. 3'" para formação dos diver.s08 De acô!'"do com a Regimento Inter-
fl3nt.os rlltatlvos serao consIgnada," anualmente no Orçamento fedeJ:!t1 e o requerimento que acaba de ~Cl' 
.eu.'> derlaradas de prime1\<l priorida,de. figul'a!'"á na Ordem do Dia da 

~ o ~ ses.sáo. (pausa). 
:;j 1 Essas do"ações serão au.~omàtica.mente l'egiatl"adas pelo . 

-de Contas. . , lido ofíelo do SI', GoldW1.i50r 

§ 2{> No primeiro s€',mestre de cada ano o Tesouro Nacional re·colherã I 
iO B'anca do BrasH, à conta e ordem do SESP, da SPVEA da' 
du D:'iOCS, as respectí'va-s dotaçÕes orçamentál'ias para os fúndos m""1vo" , 

§ 3Q Mo dotações' não pagas set:,ão inscritas em "restos a pagar". 

lido o sefJl1inte~ 

Oficio: 
Em 16 de abril 

Senhor Presidente: 
d. 1964 

~l:t ,90 t: o aovêrno Federal autorizado a tr:ulJl.ferir às -prefeituras 
mUl..lC!p~<lS, a· titulo gratuIto. 05- terrenps dO patrirrulnfo da União inClUi. 
p~Jl.·.áveJ.S à execução >:las obr2s previstas .nesta leJ , • Tenho a. honra dP. comunicar a 

Vossa:. Excelência, à vista d·o dis~o.;to 
Ar~. 10 . .o. Poder Execut!tro flnanciará também. outra.s arts. 99 e 72, p-:u""5'Zfafo úu.:'Co, 

g-enhanl:t samtaria, nos me.sm0:; moldes que o pr~v-ísto nesta Interna, C!uc, as~um'n-
saldo de recurSQs ao fim de cada eX2rcício financeiro. da represe-ntação do 

Arc. p. Os projetos e as respecUvas obra:; obedeeerã,J às normas Me. de Acre em substitulç5.D l'!O 
nIcas bal."(adas pelo SESP. Senador Adatberto Seno. ado',a· 

I - §.êJ2re o Profeio: 
e 

11 - Sôbre a emenda de PIe04 
1uiria: 

- ~ ConstitlJiROO e JuStiç_cz, 
~la ç(m~1i1u.çlJl1iiitifa"~i; - di: -l&E-
WSlccéio-1~ocj_%...MLQJ.~~Çâ~ 
.. ~lM cam1'mca~õer • 

Obrat, -EJiblicas..l -12.1{~1.~i~-'.. 
l!ll'man~as, pel'f rezetção. 

Assim, os pareceres de tôdas as Cv.
ml.~õe-s são contrárias no Projeto A 
Comissão de Coust\tuicão e Justlra 
opinou peja. .ma can~titucjomlid':'_de. 

A mat·i'rla deverá. ser vota-da. em 
e.scrutinio sEcreto. 

Vou suspender a se.s~ão por alguns 
GOld"l!h. instantes a fim de que sejam adota .. 

O nome p!'l.rlnmentar lbalxo cem· 
Art. 12. Esta lei será regulamentada no prazo de e') {se.s.s;nla dias) '-"';n,"'o e integrarei a b;\Ucada cio 

e entrará, em vIgor na data 'de sua pUblicação revo'>"ad.lS as d;-,p"~;ço-"'01 contrário. ,::-.;:,.....,-. '--"O 

"tif:f,~S'ité~~.OlÚiw"sser Idas as prov:dênc:a.s necessárias à vo-
A omiss6es de Constitui fio e 

justrca a e mancas. 

\ 

tvijMllâ~\'A$E~ A SJ\qSamiV= I. ~j~flOl'~fu~~~~ pOre;(d~~~n~l d~e~~~~~ 
TOS 5UPIfENYE DO SR, SE- Sr Desembar"ador ~ J H e n t' 1 q ti e 
NADOR ADALBERló SENA. 1 Braune pre<>eutes as . demais Juíz~s 

':r:r.rato da A a a _I que. o cOP1pô€f.n e o Dr. Procurador 
u . Regmnal, para, na forma.- d.o diúpos-

tero LH1a4.,!C a~4~7c .. j95G~tna part~ te no art, 109 do Código Eleitoral 
r~ !:'jzg: Q .. ~~_Q tomar conhecimento do l'eIatóno dá 

Comissão Apurad.'Jra das elt'l~ões t"ea.. 
AOS 6 de dezembro de 1962 às 17.:..Iizadas a 7 de out.ubro dêst.e ano nes. 
.oras, na EspIana,d.a dos ~in~8térlOs. J ta Circunscrição Eleitoral. referente 
~loco 6, eIr. BramIIa - D.stl'lto Fe.. ao Território Federal do Rio Branco. 

:l! Si\n _ tação elétri(;a .. 

Não há oradQ,es inscritos. 
Passa~se à 

ORDEM DO DIA 

Comparecem mnis os 81'S. 
nadores: 

Antônio Jucá 
Db:-Huit RO.9ad-o 
Ra.ul Oiuberti 
Vasconcelno; Torre! 
Fillnto Müller 
AtfUo Fontan. 

_ "ESt{~ 'luspensa a sessão, 

-'-

A ses.são é suspensa /13 22 horas 
e 10 mHiiítcl'1 ~ vôlra a ser tlgp!1,Ç{t 
ã'S"221iorQs tt 20 minutos. 

IL SR. FRESIDEN'I'E: 
Está l'ealJel'ta. a. sessão, 

Va.i-se passar à votação em escru
tínio SOCl'eto. 

Os Srs. Srnadorea: podem votar,. 
I (pausa). , 

, Vai-se llnssa-r à- APuração. (Pausar. 
\ Vot.aran-. ~ "nfio" 39 S~. Bemulores 
!& votou ul;im" 1 Sr, Sezr.tdor. 

'-
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o projet.o está reje~tB~ e será I requuJ") ad:amento do d:l1.Scw.são· do 
a:tqu n:do. 1 PloJeLO de Lei do Senado nO 97, de candídaw~ 

) 
r 

---= 

Média. 
, t 'L" d I 1963, a fim de ser feita na sessão de 

E o :-egum·e o p:-oJe .... o reJeU;.:>. 0;,26.4.64. 
P20.Jb'lO DE LEI DA CAMARA So.lfl das Se.'!sôe~, em 16 de abril de -

1 __ -
~ Nª 181. De 1981 19ô4. _ Guido Mondin. I 
. (!{(' :!ilJ~B ti·A CtL'yr"'ôA) O SR PRES1DI~N'I'E: Conservador de Bomba V'água 

COllceue 1eíil;üo da'\ tUTtfa§. :03~ I A matéria se.rá . p~iS. ccn.s:~el'ada: JOV,;I tia CO-,La BernardI,.) F~lho ..•••. uu •••••••••••••••••• f 
Um; c teieq: q tWM ÚJS wiwtD: Ô3"'\ na Ordem do Dm de 26 de Rb: 1\ cor- ( I 
Q.\L~,:,z1 l oào (] teente?" o-I {[-! rente,' . r 
.ciOllli1 • ! Esgotr:da a Ordeu1 do D~n-. . Têcllfco c·m Ar ReJrifJcrad,~ ~.... I 

O (;ongre~.so NnCi~~~~l (~C~r(~:l:j I Não hã oradores .inferltos. r Alcy . ..,!o Costa Oli\'F-iTa ..... ~.' .............................. l 
Art: ~,9. ~~ co:}c2a;.~p,. u:ençaO .à; 5 Naja ma:s h.::\.venclo que t~·nta,·, vou I 

ta ua~ P~&~~\j ~ tele""a_lcas a{)~ ::..L'· encerrar ft sessão, dCf'ignn.r-:do para a I ; 
doca w;" OC cj}l.ó.~e. ae. q'l~14\lel' . ca[,e~ de RZlUlllhfi. a S-egU:llte FOf.óf]i'lIjo 
SOLa, e!iJ teoo o l-el't1[,o!'Jo nacLOU<\J. I 

Art. _2(1 (j(;;'-;:lrão d(.'~sa isenção a I ORJ>EjU U!l ... lll.6- ' 
eo .. t~tq;1~clêllc)à postal e o d~p:;:(:ho Ar;: Sllva .....•.•• ,. ~".,' •...... ,. o •••••••••••••••••••••• , 

t6-1egr~n::o flUe t;ouxerarn a a~smatu~ SESSAO DE 17 DE ABRIL DE lf;Wj . J 
ta do Pre,s;àrnLe e que '.'crsarem_p..<;~ 'I (~~ 
S:tlnt.? do exc u;j.yo l!1terêsse cio Sill- Estofado .. 
UiCatO., f I 

Palagnxfo ún:co. NãQ gozarào da Dlscrssúo, ek!l "\.orno únlco do R-e. Jorge i\fRi'tin.<" ., •••.•.••• ,., •••.••....••.••.•..• , ••. ,. o ••• 

Lser.ção .p:r~vi.st?- n~ste artigo a COl'- querimellto n'1 75. d~ lS64. pelo qUaJ 1'1 
re.;pondeuC!a CITCUlat·, bem como os o Sr. Sen.ador J~ffHson de A<>"ubr Mccar::co<;v.l;stiülfo 
1m~;-~s:;?,s, O P dE' . t·· ,.l' t· '50Hcita. tranSCrição nos Ana~ de'" Se~ I . I 

I r .. ~~<- ~ 3 ~ xectl n'?, uen ~ nuco à? diScurso orofc:-icto pelo 1 G f l' ti ~ 
de 9\.1 0.<,5, b ... lxa.~" ~5 ato.:> f;g,yl.a Sr. PreSidente- da R.f'públiC!l ;tc:unte' :1,e\"o~áymo A CD.:"j_O .'l,E:ve.! ·,···,··························1 
mentares_ que $: f. ... e, em. ncee.sSarws o Congresno Na.cional, ("]0 dia r.l ~.ua Asrro~ bio da SI V:t Camm la ...... , ...................... . 
. u, ex€:cllçac da p .. esente lei, . posse 15 do corrtn',,-' . S.lmáno ROQ.r:guc-,:; ....... 0 .. • .... \·,··········,,··· ...... ·1 

Arl. 49 Esta lei entrará em Vlg'O.t ' t1. (,.. I, _ ~~ _,.-::--. 

n.~ d3.t? de- sua publicação. reyog'aà:rs.2 . 
as disposições em contrárIO. ! Lanterneiro 

Discussão, em turno único. do Re~ 1 
. que1'1mento nY 76. de HH34. pelo qual ! 'Víl!'êrio Frands:co <lt' J ,iuw. 

. Senadore.':! r,ino de -Matos I 
,pendente) ~~ FilinW MUHer ,Lider do SoldadOr 

j~;~~;I~~I~i~li~~~ ão B_loco Parlüment.ar rnd~- . ~~ ~~ ~' ~:Djrt~Ol~~~:ru:;9 ~~c3~C;i~ ~':gi~~t: Ayt'ton Evangle'sta Rocha ., .... , ... ',." .•....• ;.,. "I! 
o Projeto de Le1 da Câmara 

n9 6,,64, qUI) fe-deral1za\ o Comel'vfl, ... 
tório de Arte Dramática e M1JSice-í PIntor . 
~~o, I 'I 

l.om~sr.aD ( _ ~ , , d j~f{;~~~~fj~~::i~~~}~ 3 j Joãl) Feneil'a dn SiH'a ...... " •... , .. : ." •...•... , ... , ...... I' 
t:{(a, pela Díscu..~ão, e.."U turno único. do P<l~ 
com !~oto em do Senho:- recer da Comissáv de Con.sLituição e' V;!}16 ... , 
Senn.f..or Eurico Rezende, I Justiça, sôbre a Me~gt~m n'" 45, de" \ 

lJ ' 't ' °e' "do 11964. ""'111. qual o Sr. Presidente da~, ' 1 P r " ' -, t ' t, a requerlme!i o que \'QL <> • d.J t-''' mva e elra Q{)f ::.:ln;.os • o ...... " ................. ' .... . 

p810 Sr. 19 Secretário. RepúbliCa submete à
p 

nprO\'açãoéldO I Cãrmetino 'l\)~O ... , ...... ,. _ ...•• , ..•.. , .. , ........... ,.,! 
E lido 'o aprot'ado o segulnte Senado o nome. do rofessor H diO Adnlbe!tt' de Souza Barru.; .... , ........ _ .. , .... , .. ,., ... , .. ! 
, __ ' __ 'Bastos 'l'ornaghl paro. _ o. ~rgo e, Antonio Lu',z da Conce1ç.ã.n ., ............ , .........•..••.. ! 

Re Proeurador~G{~ral da Republl~a. /' I 
I Está. encerrnda. a. sessao. _ j j 

Nos- têrmos dos arts. 212. letra I e (Levanta-se a Se:;~a~ às 22 LavadOr de .4ulomót·cZ .~ubsatuto I 
S'[.1. jl;tra b. do RegünN lto lnternó.l horas e 30 m:nutos). I .! 

SECHETARIA DO SENADO- FEDERA~ 
Hlgino J()M: -do &J'ít'1to S<Into ... , ...................... . 

Concurso interno para Taquígrafo-Revisor A U.t:tliCl· de Encaderm:tdor 

Edmir Simõe.'Í lIJpes Conc€ição .. , ....... , .. , ........... . 
I 

Hél10 Rezinc Ferna.ndes .... , ....•..•.••..••..•. o ••••••••• ! 
O lJJretot"-Gàal dn Secrdnrifl do S.elladD Federal ~ c-om'~nicn ,e,os lnte ... , Manoel TI1yma7 da Ro~h&. .,. ',.! •••••• , ... , ... ,.: ........ ,! 

res.' .. ad.c,;; que. na ~ala- d~ l't.~\\l1in{) de COffiL'::sõe.st ao lado tia. Dlretol·.:tt da TQ.~ I Divaldo F'erna.nde.s Pe:re!ra. ., .....•• , •.•.•••.••• 0 ••••••••• 0' 

qu graH3. será dada vista. da prova de Rcv1.são de Debates do C()ncurso In~ , 'I 
terno para, -rl\qlligratc-ReviHtr da Sf.cretarta do Senado Federal, no' dla 17 . . 
(t!ezeS,sete) clt' abri! de 196-1; a par~it da..'; 14 (quatorze) horns, I lm,p-Te$.'wr Típogrdfico I 

Secl'e{al'ia do Senado Feder:H 16 de abril de 1964. -- (a-) Evandro Men- . 
rtes Vranna, DlretOl·~Gera). ,-.; . Mauro Gomes· de Ara.újo •..•..•....•••... , •• t •••••••• , •• 

r · .. PORT/.RlJl .. :{ç 31 DE 19 DE MARCO D]~ 1964 Al'lvaldo Pessoa da. S:lya ....... , .............. u ......... 1 
' - - vtair Gome.,> Ferretra. ... ,.,., ..• , ...• , ..... , ...•.......•.. , 

. .,) nlYe_tor~Gerll:t. no \l.<'O de suas atribuIções, resolve des:gnar Milr!a He~ \\"enceslau Mofeil'a da. Sllvr. .............. o, ••••••• ,. 

leoa B, ueno Brandão, Of;c:al·Leg1S1ativo. PL-8, para. ter .exercício na DlretcwJ 
ria d~"I Comls..';'ões, -, . 
. sec;'etar!a dt, Senado F'ederl\t fm 19 -de março de 19641 _ Evandro Men· Jlec-fini-co de Linot:vo 

dé8.· Vianna, Dlretor~Geral . 

r
------ ---- ,----------------- VaIei Te-ixei,a .... , .. '., .. , ......•..•.... , .•.. -...... " .. " 

" ' l'\teX!llldrl? 50U7.3. dos, Reis .• , .-•..• , .. , •.• , .. , ..• ' ........ , l' 
:a.nGidntO$ ~édia. 

Fu.ndidor ,---
Jo.~. Pe!'C~l'H de Santll .....•........... , ..• , ....•.......•. 

BlbUo tecárlo·, Sub$ titutõ 

M.f\t!o, Celina de Ar&tljQ ~\g\:..eiredo 

Tr04utor·Au.xUiar , ' 

Jo-s6 corretl Ca 1,)ral ............. , •.•......••••.. ~ .••.. ', •• , . 

Alendente de Ell/enu-agem . . . '- I 
Cla.I1ntlo Vie!ra da Silva ... " ',' ...................... ~ ... . 
Ma.noe·l de Oliveira. Cav~lcanti , .......... ' ............ , ... ,! , 

7 

a,5 
8,5 

i 
\ Da.vld Pel'e:Tll Pire& 
I 
! EncadentadOT i 

I 

(llunlbelto Sali ..•.......•..•. : ..... , ... ,.,., o •• ; ••• , ••••• \ 

II,tHl; Curvello ., .••.•...•....... , .... ,',: •. · .... ·.··_·.·.'·l 
I 

/ 

• 

I 

6,. 

9 

8,& 

9,5 

7 

8 

6,5 

9,5 

• 7 
6 

8 

9.5 
9 
9 
8,5 

9 
8fi 
R.!) 
8 

8,5 

• 

8,5 

75 
I 7 
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I 
C<1ndida100 

E:r.pedidor 

Agildi) BaptlsLa ae SOuza •••••••••••••••••••••••••••••••• ~ 
sergio Lu\z $e1xaa •••••••••••••• o.o •••••••••••••••••••••• ! 
Joãql Batt~ta de 01ive:ra 0.0 .... 0.0 ...... , •••••••••••• 0.0 •• 1 
Ljcurgo Manoel Corá. ••.•• ~ •• , .•.••..••••.•..•.•••.•.•••• j 

Li1iOfiplsta-
.. f 

Ivan Pereira l\1a.rçaI ••....•.•••.••.•..........•••••.•..•. f 
8untino Mendes dos santCi5 ............................... ! 
Milton Pereira de ,santltua .'0.0 ................ , ••.••.•• j 
José Pedro de AraújO .......••...•••......•..•..•••...... 
BenhUr Corrêa .' ....•.•...•...................•...••...•. 
Gllbel'to Botelho .....•••••.•.•.••.•...... " .............• 'I 

;01/LpOsilOl-pagúludor j 
Aloysio Ferrelra Ma.ga!hães •....•. 0'0 .................... . 

FranC1I';CQ Olímpio Pere:r:l Mmçuí ........•..•..........•. 1 
José Nunes ôa Silva ................. , .••......... , ....... . 
José Xa,v1er da SlIva ................•..........• ,., ... ". 
A,jCnildo Pessoa rlfl Silva .~ •. , ......................... '\ 

Emendador 

Jonas ROClrigl1e~ de Vat'la •..••.••. o ...... , o ...... , ••••••• f 
Vald1rene Jo~é de Souza ......................... , ... , o • ' •• ! 
Alfre<Jo Rodriguf't Te "eira NetC' .... , ............ , ......•. \ 
Pedro d'?- Alcântara. Rangel . 0 ............................ 1 

1 

Operador de Som SuD.\tifldC' 

./ 1 
Newton Ferraz de Souzu ..........•.................•.• o 

Jos<~ ~!l:ltol1o FirminnD Ribeiro .....•...... 0 ............. 1 
AntoniO d.e Pln:.:. ....... o •••• , , •••••••• " ••••••••••••••••• ( 

Pesquisador de Orr017;e'l1to 

}feuz'], Orla':'lflO Verissimo .•..•••...••.•.••••.••.••••..••• 
Je.nere de Ml.rand ff Par~ ...........•.•...••...•. ' " .•.. 
Jos'! Tl.l.rc{;;.,ú Gonç-alves d~ SOt'zr •••.••... o ••• , ••••••••• , 

Co)u;cralJçáo de Ar. Cond~ciol!ado 

I 

ClemUd) ZeferinQ Alves ................ , ........ : 0.0 ...... . 

sebastião Figue;p Santantl .............................. . 

Bomheiro l!tarflulloo 

Jorge Teixçira Lelte .................................... !j 
HeliD Vi!.rgas Agnterarr ....••..•..•••••...•.•... ' •.•..••••• 
AntonlQ . Expcd.iti) dos Rc-i.s . ~." u .......... ~ .... _ ............ .. 

Méá14 

9,5 
9 
8,' 
8,5 

9 
9 
9 
8,5 
8 
li 

9 
9 
9 
8,5 
S 

9 

• 9 
9 

9 
a,' 
B 

9,5 
9 
6.~ 

9 
9 

8.õ 
7.~ 
4 

Cand:d21.o.s / 

111e"'I.E1f:labetn Sa.i,t<ls •.••• , .•• , •..••.••••••••••••••••••• , 
E1TIL:o. Ctur,poo.;; Rlllf'Il'O •• O" o ••••••••••••••••••••••••••••• j 
W~t1dltlf'r de OlIVeira .......... , ........•...•.......••.... ! 
MHri~ de OUvem) Souza Alf?nC:H ................ ; ........ ( 
Rost-IlIc.a Soares dI' ç.-::sta <-lad~"-1 .•. 0.0 •••••• , ••••• , ••••• " • 

Ce.l:la Marja de Svu;;'.:l. ....... , .......................... 1 

~peraao,. de Te{e'''' I 
Emil!v dos Santos Vieira .........•..............• ~ ..... 
Al'UlUOdo COl'l'e-a (jf' Aj'eveda ,QIt'.1CHO AnE'Xúl •..•.••••• :.! 
Dl."ócll~o Barreto Vlnhrl'" 
Gt;du Marm Ne\'€s COfoH1{\ ,Q:!'1(1JV Anexo) 

........ , ...... / 
, ' , , , . , , , , , , , ' I 

A,'-'censOTlstus I 
I 

J::dr AntlJnrs. do.s S"ln!(}S ...... , ......•..... , ............. : 
M81l'J!Ol Pmheirú de M('l,.;,u .... ., ......................... l 
Vaidlm~l' Silv:i. M(mtt' ............. , ..................... I 
LlÜ6 Dla~ da Silva .. , ...........................•...... o: 
M::moe: lvloreira da Si !In .......... : ................... ,.! 
Moacrr de QueIroz .................... ~ .. , . . ... .. .... ! 
Raltnundl_, Soare~ de 11orC:1e" ..•...........•.............• 1 
Sc\'e:!no M~nOel de OI~yeit··l . o •••• -:., ••••••••• , .......... ( 

C,;\ on Vianna '. ". . .. , .. ,., ................ , ... , ....... 1 
Joaqll:m F1rm1no de Melo ..... , ..... ,., .......... o, •••• ,.i 
Manoel Ferreira ,s.O~ll·€S ... , ... , .......... , ...... J 

Marceta"lro .... 'llbsl1fuío 

i OGml.r-.~,;s Perell'a dos Sf.llt0F. 
Ju,.-ó;! LU;?; cio:; NU.~CinH'ntu 

Hélio Cpagns QUlrino 

.......................... -

1':Je'·,-·Clsfa Sub:J1lJlfta 

'.""'" """"""""." .. { 
,,, .... ,,, ",,' '" '''' ·,,1 

I 
. I 

0hn'.íõ Corrê!-l Pucheco .••••••... , .... o •••• ' •••••• o ••••• , .; 

DUl'vJlC de Ball·Q.~ Si. \In ........ . ............... , ...... o : • j 
i\-hl".O\:'1 Porfirlo Bezeru .................................. 1 

,I\~'t-On.Jgn() da SHra ... " ................... , ..... , ... 1 
AuriwJ Ml'l~des de V.ISt:D.r)':'tlHI: •... , ............ , ..... o •••• j 

I 
QUADRO .. \~H·XO· I 

.il/l/tCe' 

!\ei::\<,II: FerreÜ'a Cio N~bcml['U\O •.•••• o ••••••••••• , ••••• 

I Hell{. f !\'1jICi~co Ros:t .• . ...•.....••••••••.••.•..••••••••• I 
03~ ... U1C d,' Siqueirll P.lna~mcs :....... . .•• o..... ~ .. :: 

s"!ryl\,al ae Vprapem 

BehelllClo Moacyl' da CúSt,l. ............ , ............... . 

, -

I.,' 

, " 
ti 

9 
as 
7 

1.3 

a n.s1l1~. em 14 de aorl' de' .lG64, - A U"mis,úo ~:nmhlr:rlQI'". Ruhen ... 
Pinw Ltuar ..... - Jose PLn'v (.anu .. UQ Lacercta, _ Wilson Menc;;.es Peóru:;a, 
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.·:;OlVIISSôES PER:~fANENTES 
• 

MESA 

~.Jresíden!e _ Moura Andrade lPSD) 

Vtce-Prcsídente _ =~Qgueira da Gama lPTB) J 

1<;1 Secretária - DilJsrte MariZ' !'ODN) 
'}i1 Secretário _ Gilberto Mari.nho IPtiLJ) 
39 Secretária - AdaLberta Se.na lPTB"1 
407 Secretário _ Cattete Pinheiro (P'l'N.) 
19 Suplente _ Joaquim, erDe.o~e (UPN") 
29 SUplente - Cuido Mondim (FSD) 
3<' Suplente - Va.;;concellos Tôrres (PTB-) 

I I _Maiarta 

I 
Il _ llJúwria 

, 

BLOCOS PARTIDARIQ§ 

PSD - 22 Senadores 
PTB· -' l'1"" Senadores' 

39 

UDN - .l/;' Senadores 
PL ~ Senadores 

17 

REPRESEN.l'AÇM PARTIDÁRIA UI - ·Bloco Parlai1~ell~~f. Int!(t1iê1~áê1íte. _. 

fARTIDO SOCIAL DEMOCRATLCÇ <PSD) - 22._ repr-e,.,entRnte~ 

1. José GuLoma.rd _ Ac:-e 11:&. ArtlónlO .Ba bino - BahIa 
2. Lobão da' Silveira::"'" Palá (13. Jene . .sCm de Agular' - E 5ant 
3. Eugênio BaI'lOS _ Maranbão 1}4. o-l1b~rto Marmho, ~- Guanau~: 
4, setiastlão Arch~ - Marannti',) 1'5. Mau.fi. Andraae - São Paulo 
5. Vitorino E'reire - Maranl1ãQ 116. Atnio Fontana ~ Santa Cata(Üla 
6, SigeI!edo Pacheco - p;am 1'1. Guído Mondl - R. G. Sul 
7. Menezes Piment-ej - Cea:á '"l8, B.;nEoito. Vdl1a.d,ues .- M. G:;l'ajg. 
8, WUson GonçalVes., - Ceará -19 .. FUinto Müller - M':ibO Gf.'0 ..... cl 
D. Walfredo Ciurgel - RG. f.\T')r~e., 12lJ. José, E'~hc::ano - ~iá.., 
i), Ruy Carneu'o - ~ün\jba- .. )21. JusceLl!lo Kubl.t.~C"hek. _ Q':oiás 
L Lelte Neto _ SergJpe, 22 .. Pedro LU ~OV~CO - Goiás I _ B'ocos 

Sem 

PaP' • - _ 2- . Senad{n-es.' 
PTN •• : : .• 2.. • Senador .... 
PSB- I Sen,dór' 

PR _ . I Senádo~ 

MTR 1 Senador 
PDC 1 Senado~ 

L,~cnàa ~~ senadores 

10< Sena-dores 

... liDERANÇAS, 

I 

(PTB~ \ (PTE ~ 17 r el}resenta.1t,e.t; .l'rlaiorta 
" \' Lirter - Barros Carvalho 

1. Adaiberto Sena - Acre '--. 10. Pes~o3 de Qué-i)'oZ - Pernambuco Vu:,'e Líaeres: -

~ARTlDO TRABALBlS'l:A BfW,ô'J.. ErRO 

2. Oscar Pas~;s - Acre '11. J~se Ermi.i'1-O' -"'-. PerU4.mbucO-' 19 Victotino Fr~!re (PSD)' 
3. 'VJvaldo Ltma _ Amazonas 112 . Sllv~Hle Pé icles - Alagoas 29 José Felícla.no (PSO) 
4, Edruunjo Levi, - Amazonas ,13,' Va~conce:lo.<: Tôrres - R. de ,}a.-I 3Q J~ GUiomard (PSD) 

Vi«-!,Iã.,. .. : 

'Da'niél Krieger (UD~);' 
Me", de Sá (PL) 

5, Artnur Vlrg!lio - Amazon.a,s 1'__ ne1.!'O, 4º Arthur Virgilio IPTB) 
6. Antõn::'o Jucá. _ Cea. â. g, NE'Uon Maculull - Pa::a:pá ,5(1 Be:.:erra Neto \PTB) 
7. Dl>:: Hu:t Rosado - R,O N'Jrt.ê 15. Amau~y Silva - paJ.'aná ' 6li Vascoticeiios 'rorres ePTB) 
8 Argemiro de J"lgueire<!ú - ParSlba [16. NogueIra da Gama - M. Gerl'lJ.~ 
9., sarro3 Cal'::alho - Pernambuco ,17, Bezerra Neto, - Mato· Gr~o' 

i Rui PalmeIra (UDN) 

J'NIAO, DEMOCRATICA NAC;:;IO~Al tl:JDN_l. _ 15 representantes-

1. Zach'l.d.as de As"umpção - fI,t.ra 9, PadJe Cu·J.:l2an.s _. S. ,E'aulo 
2. Joaq-úlm PaI ente _ Piauí ,11<), O~olpho F'l'ancO - Para.ná 
3, Jose Cândido ...... PiaUl tll. Innfru Bon .. hallsen - S. Catar.Ula 
4. O.nnrte Mariz ~ R.G. do N()orte 112. Antônio_ Carlos - SI Cata.l'ina 

L,der,Lino -de MaIos ,PTNl JOI'-"phat Marlllho lJlem regenda!'. 
l'!Cc Lldetes: 

Aurélio Vianna; tPSB) 

II - PART.IDOS 

i" 

6, Rui palmelre, _ Alagoas 140 . .M11:tol1. Campos - Mma,s "GerAis 
5, João Agrlplno _ Paralba 113. Daniel Krleger ...... ~"G .. .io S~ 

'7, ELU'iCO Rezende - E, Santo 15. Lopes da Costa: _ MafiO Grosso PARTIDO SOCIAL. PEMOCMl'lCO'I' P AR'FIDO. LIBERTADOR (PtJ 

8, Afonso ArinOl} - Guanabar:\· 
.... ,PA.RTIOq LIBERTADOR IPt,) - 2 repr:~'nta\llte3 r 

1. Aloysio de. Carvalho '_ Bahia 2,. Mem de Sá ...... R. G. db SUl 
?ARTIDO -':Ç'R.ASALHISTA NAC10NAL. íPTN} - 2 'representantf:S 
1. Ca·ttete Pín~eiro _ Pal'á 2, Lin:) de -Matos - ~. Paul\) 

PARTIDO SOCIAL PROGRE';lSIS'l:A l!'SP) - 2 repreEentant .. 
L Rat.l <Mubertl' - E, $~mto 2 .. Miguel. Couto. - R .. de .J'l"elro 

PARTIDO SOCIAL, .BRASH ... E:lI:l!O (FSB) - 1. repre.sentante·"; 

1.' A urério ,Vianna _ Gusna,balra 

MOVIMENTO TRABALHISTA RENOVADOR (MTR) 1 represeni."te 
. 1. Aarão Stenbruch -. ruo, de Janeiro 

PARTIDO RErUBLlC.tUvO (PRl _ 1 representante 
1. Júlio' (..eite -.- Sergipe 

. <P S D) ! 
I Lider: FiUnto Müller 

Lider: Mem de Sã. 
. Více:LtdeT: A1oys1., d~ Ca.rv.t1h( 

Vtce LIderes:' 

Wilson Gonça.tves 
Stgefredo Pacheco 
Walfr~do O~l.!f"gel 

!!'ARTIDO SOCIAL PROG.!!·ESSIscra 
1 (psri 

) 

PAATIDO 'rRABALHISTI 
BRASILEIRO \ (PTB) 

Líder: Arthur V1rgf1Jo 

Vice-Ltderes: 
Bezerra N (J1;o 
Oscar Pa6s0s 
Antônio Jucá. 

UNIA6 DEMOCRÁTICA 

Líder: M1guej Coul" 
Vice-Ltãer:Raul G1Bbertl 

PARTTD~ TRABA4ffmTA 
NACIONAL. (PTN) 

Lider: Llno "" Mito •. 
Vice-Lláer: Cttt\ete Plnhetro 
. III ...... pa.rtidOs de um 06 

'. 'Representante 
MOVIMENTO TRABALHISTA 

RENOVADOR (MTR) 

VARTIDO DEMOCRATA CR~STÃO 'PDCl - 1 represotante " fDONl 

Repres-en~nte: A,M'ão Steinbruch 
NACION.U PARTIDO bEMOCRATA CRlSTAO 

IPDC) .. 

l. Al'non . de M't!lo - Alagoas 

SE'" LEGENDA 

l. Josaphal U>rinho .- B""J~ ~. Herll;\aldo Vieira 

RESUMO 

Partido -Somal uemocrát.lco 
Partido Trabalhista' NaeiGnll;l 

'Onioo Democrática. Nacional 
Partido Libcrlad<J." 

Partido Trabalhista Nà.clonal 
partido Social ProgressiSta 

•• rtldo Socialista Bra.sil."O 
Partido Republ!oa.no 

Partido IJIemocrata. ert."'tão 
lI4qvi.mento Trab<> lJ)f~ta. Renov9..dQf 

(PSDl 
(PTB) 
(UDNl 
(PLl 
IPTNl 
(PSP) 
(PSB) 
(PRl 
(PDCl 
(MTRl 

21 
17 
15 
!.\' ,'1 

a 
2 
·1 
1 
1 
1 

6~. 
a -66 

'Sergipe 

Lld"!;: Daniel Krteger 
\ . 

Vice',\Lideres: 

Eurico li Rezende ~ 
AdolphD Franco V 
Padre Calazans 
LoDes ~ta Co~ta 

l\ 

1\ 

Repre~ntante: Amem de Meil~ 

PARTTDO REI-UBLlCANO (PR) 
Representante: Júlio Leite' 

. PARTIDO SOCIALISTA· 
BRASILEIRO <PSB) 

Representante: Aurélio Vianna 

AGRICULTURA 
:eresldents. - senador José- Erm1l1,o (nB) 

Vice Pred'ldent.e ·-Senador Eugênio'Barros (PSD) 
.li 

Tit.ula.res 

Eugênio Ba.rrO& 
José Feliclano 

~6MPOSIÇÀO 

Maiorta 

Suplent"" 

/i'SD. 

1. Attílto Fontana, 
2. ,Benedicto Valladarel5 
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Titulares 

JOSé Ermirio 
Dix-Huit Rosado 

Titulares 

Lopes da ':oota. 
Antônio Ca·rlos 

Titulares 

JúUo Leite 

Supumtes 
Pl'B 

L Melo Bragl\. 
2. Argemiro de Flgueirer 

Suplentes 

Minoria 

OUI< 
1, Daniel Krieger 
2. Joao Agripmo 

SupLentes 

B.I' .I. 
Raul Giuberti (PSP) 

Secretário _ José Ney Dantas . 
..Reu1uôes _ quintAloS_feiras, O,S- 10 horas. 

CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA 

,Preside;. w MUton Campos tUUN'l 
:Vice Presidente - WUson Gonçai'Ves (PSD). 

T1IUlaxes 

.Jefferson de Aguial' 
Antônio BalblU<I 
Wilson Gonçalves 
Ruy Ca.rneiro 

" . Edmundo Levl 
Bezerra Neto· 
Arlhur VirgiUo 

COMP031ÇAO . 

MaiOria. 

PSD 

PTB 

Suplentes 
1. Menezes Pimentel 
a. LeIte Neto 
3. Jose FellcianO 
•. pwn to Mu.ller 

1. A.rgemlro de Figuei:redo 
2. Melo Braga.. 
3.0= Passos 

MinOria 

ODN 

Aloysio de Carvalho <PU 
Afonso Arinos 

1. Daniel !Crieger 
3. J<>ã.o IIgrlpilnO 
~. EurIco Rezende :MUton Campos 

.ti 1:" •• 1. 

Jo,",phat M.,.inho (som legenda) A.rão Ste!nbruch (M'rRl. 
Secretária: Ma.ri:a Helena. Bueno Brandão. 
.Reu".õ.. _ Ijuart ..... fejr ... , àS 16 h"""" 

DISTRITO FEDERAL: 

!'resIdente _ Aurérlo VIanna (PaP) 
:yí~ .. -1'resldente _ PedrQ Ludovlc<> <PSBr 

COM'E'OSlQAO 

TltUla.res Suplentes 

Pedro Ludo\1oo 
tll1nto MUller 

n 
Osoar P.....,.,. 
~dmundo Lovi. 

Malor1G 
I'SD , 

1. José FeU,18110 
11. Walfred., Ourge1 

. l'TB . 'i( 
~ 1. Melo tlraga . 
f I Q. Antônio Jucâ 

rM1norIG 

lU'.I. " 
7(llré!lo VI.nu <PSBI: __ , Lino de Mattos (PTN)~ 

secretárIG _ Jul!eta RibeIro dOS Santos I 
Jl.eunl<le" _ Quinta&lelr ... , til 16 boras) 

; 

l'resUJsnf;e - Lelte Neto <PSDr " 

,Vlce-YfoIiáenU - José =lrlo .U'TB); l 

COMPOSrCAQ 
- J 

Malortc; 

/ 

;PSi' . 
>'- ~ Buplent!ii 

a. jaff.~.on ãe AgUlll!Í 
I. Sjgefredo P""beoo 

'. l!. $ebastlfto Arch"" . 

José Erm1rlo 
Melo E'raga 

= 
pj'll 

·1. Bezerra Neto 
2. Oscar PassOS 

Minona 

OUN 
I. José.. Când:,do Adolpho Franco 

Lopes de. Costa 
L:ineu Bornhau.sen 

2. Zacharias de Assumpção 
"3. Mem de Sã (PL) 

B 1'.1. 
Miguel Couto (PSP) Aurélio Vianna. IPSB) 

secre:âria. - Aracy O'Reilly 
Reuniões - ~atntas-feir8s, às 15.30 

EDUCAÇÃO E CULTURA 

, presidente - Mene~es- Pl:nentel (PSD) 
Vice-PTeSta~nte - Padre Calaz.ans IflTE, 

COMPOSIÇAO 

Matorl(Z 

PSD 
Titulares 

Menezoo PimenteL 
WaUredo Gargel 

Suplentes 
~ Benedkt.o \"aLUl(iaree 
2, Slgefreuo .Efach€CQ 

Pessoa de" Queiroz 
Antóruo Jucá 

padre Ca,1azaruJ 
Mem de Sá, (PLJ 

PTB 
L Edmundo Le"V1 
2. VIVlllCLc Uma 

MmoTta 

"UN 
1. Afonso Al'ines 
2, Milton c,"unp.,;s 

B P.l. 
Josaphat Marinh ... <Sem legenda) lwtun de Ma,;to~ (PTN) 

Sec i:l,l."a" - Vera A.varen$:a Me.!ra 
Reumôes - Quartas-feil'aJ" às 16 hOras 

FINANÇAS 

Presidente - Argetniro de Figueiredo ) PTB) 
Vice-Pre.s~aente - Daniel Kl'ieg;er \UDN) 

TItulare. 
Vic-tormo FreU'e 
Lobão da SlJveil'a 
Sigefredo Pach~ 
Wil80n GOnçalves 

: Leite Neto .' 

COMPOSIÇAO 

Malorza 

1'50. 
suplentes 

1, AttiUo F'oma1la 
2. J05~ CiU1Qmard 
3. gugênio Barros 
4. Menez,~s PImentel. 
5> F'edro LudoViOO 

PTB 
Argemtro de Figue1r<>do 
Bezerra Neto 

1. José "Ermírtu 
a. Edmundo Lev! 

1''''00 de Que!r<>z 
Antonlo Jucá 

Dantel KrI~ger 
Irineu Bornhausen 
Euri"" &ezende 

3. Melo Braga. 
4. O~;oa.r P3.$OS 

Minorta 

YON 
, . I. lICitlon Campos 

11 2. João Agripl.n.o 
3. AdoJpho Franco 

PL 
Aloyslo de Carvalll4 

B.P.l. 
Llno de Mattoo CI'TN)' 1. Julio' Leite IPR) 
Aur~ll.'!. yianna <PSB); /' _ 2. Jos:;phat Mar1n.b.o 

<;ecret4rla - Cid Brügger 
1l:,unll;es - Quart .. -fel!ra.s 

LECISLAÇAO ~OCIAL 
r'"" Presidente - Vivaldo Lima (PTBr 
.Yice-Presldente - Walfreclo Ourgel II'SD) 

Titula.i.., . 
Ruy Carneiro 
Walfredo Gurgel' 

AttJUo FOntana 
Eugênio Barros 

COM<'OSrçAO 

Matoria 
PSD 

iuplentes 
I. leite Neto 
2. JIMé Gulomard 
3. f:)!gefrecto plWheco 
4. l.ob!.o da Sljveln 

• 

tS. legenda} 
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fH'aldo Uma 
Antôn!o Jucá 

Eude<) R~zende 
;An_ómc Carlos 

PTB 
1. Edmundo Levl 
2. pe~~ôa de Queiroz 

l/-linona 

lJtJN 

1. Lcpes da Co!::ta 
2, Zaçha~'ia;:: C1e A.'>5J.nçilo 

BPL 

\PSB1 Aarão Sieinbruch dATR) 
S?C'l'e'ária - Vê'ra Alvareu'4s -Marra 

Reuniões - 'l'el'ças-f~ira.s, àS. 15 norM 

POLlGONO :f AS StCAS 

Presidente - Rui CaJ'nm'Q (PSD) 
Vice-Preszdente - Atlréli·o VIanna (PSB) 

.titulaJr:s 
Ru~r CanH'lro 
S~.~d.:,'.!âO Arch.el' 

, CO:UPOSlyAO 

Ml'lr')na 

,pSD 
3uplentes 

Slsetuao PachEco 
2. LeIte ~\}E'tQ 

PTB 
D:x-Bult R.o~ado 
Arg2illll'O de 1"lg4€lred'O 

1 . .l\.n'ôn:(; Jl1rá 
Z JO,:,e Ennino 

";10;0 AgT:,ino 
Joce Gándido 

Mí 1/ona 

OD'I 

1. Lopes da Costa 
2. .'\tlfônlü CUJ los 

II P L 

Ju!io Lclte " PR) 
S::'r'l'C ária .<\!"!tcy O'Rel))y 
Reumô~s _ Quana:-'-feiras, às 16 horas. 

Pres/.denle - D~:.;-Hult R.os3.dQ tPTB) 
Vice-P1csulente - Antol1lo CarlOs - ~UDN:i . / 

1'1:ulares 

WJlf,'ç-j{1 n'!l'OZel 
S2'J;L~liãú ""rcher 

Antônio Carlos 

COMPOSIÇAO 

Mmona 

1?SD 
Suplentes 

1. Lobão :la Silveim 
2. Jose Feliclltno 

PTB 

E:lmundo Levi 

MP/Mia 

lill'l 

Eurico Rezende 

BP.I. 

. Josaph.t Marinho (Sem Iegenda) 
Secre~âria. - Sarah AbrallãQ . 

RELAÇõES EXTERIORES 

{lI f.;;idE"nte Benedito V">-lladatês (PSD) 
Vtce-.pre~idente - Pessoa je Queiíl!Z (PI'B) 

CCI.MPOSIÇAO 

Tltuln,l'es 
• 

Benedicto V'1.lladares . 
Filinto Müller 
Menezes ri (lentel 
José G-:T1omard 

p.es,s.o.a de Queiroz 

Vivaldo Lima 

Oscar Passos 

António Carlos 
José Cândido 

---: Rui Paim eira 

• 

Suplentes ~ 

ATaioria 

PS:C " 

l'TB 

1. Ruy Carneiro /' 
2. Leite' Neto . 
2. Victorino Freire 
4. Wil.~on GOnçalves 

1. Antônio Jucâ 

2. Àrgemlro de Figueiredo 
3. Melo Braga 

Mjnolia 

\.lDN 

1. Padre Calazans 
3. Joâo Agripino 
9. Mem de Sá (PLl: 

\ 

Aal'8.o steincru('h jl'dTR; 

Secreláno João .BatJsla -CJ.>:',ejon B:'anco. 

}teti,w6êS - - qUint.a& lei:'as • .:\oS :16 horas. 

ts ?I. 

Llno de Mattos 

I. SAúDE 

/

' Pl.;s!)ente _ Si~~fredo Pache~:J 

VIC~ P~·E.t::iji.mt~ - 'J::>sé Cândido~tl _, __ _ 

I 
CO~L O;:jlÇe.O 

Titulares Suplentes 

I S'g,fr,on Pacheco I Ped!'o LudoVlCO 

I D:X'i~Ul; Rosado 

I 
., José Cândido 

I 

"'11(1~ oría 

1, 'V?lfrp( '1 Gurgel 
2. Eugemo Barro:; 

António 

Minona 

USN 
Lopf'S da CClsb 

l3Pl. 

Raul Giuber~i <PSP) . Miguel Cauto \PSP)~' 

sec'erário _ Eduardo Rul B3~'!)C'sa. 

quintas. feiras, à~ lã. .... horas. 

I SECURANÇA NACiONAL 

Presidente - Zaeharias de As.::;11mpção {UDN) 
VJCe-Pl'esidel'liP. - José auiomarô- .PSO) 

COMPGsiçAO 

TItUtares Sunlentes 

José GUiomard 
Victorino Freire 

Silvestre péricles 
O~çal Passos 

lrineu Bornhausen 
.Zach9ritl." de A~umpljà(. 

1. ltuy Cilrü&tro 
2. Attmo FontaJlA 

PT13 

1. José ErmiriO 
2. Dix-Huít RoSado 

, Minoria 

IJDN 

1. Adolpho Franco 
2. Eurico Rezende 

B.P.1. ~ .;. 

Raul Giuberti (PSP) Aurélio -Vlannl\ 

secretdrio _ Alexandre pfaende. 
Reuniões - quintas.- feiras, às 17 horas . 

SERViÇO PúBLICO CIVil.: 

Presidente Aloysio de Carvalho (PL)~ 
. Vice-Presidente - Leite Neto (PSD)'-

" COMPOSIÇÃO 

'l'itlll.'" Supllhte,s" 
Jlazorill . : 

J.';n 
\ 

L<llo N.\o 
Fillnt<l Müller 

- ~l. Victorlno Prefre '\_ 
a.- Sigefredo Pacbeco 

:-

Dix~ "luit Rosado 
Silve.stre· féricles 

Padre CalazanS 

nB . - , 
1. Melo Braga 
2 •. An.t§pio .Jucti. 

Minoria 

:DDN .. . ~ ,. 
• - .Aní'óÍllo CarlOS' 
<êl'J:, 

! Mem de 56 
D.P.!. • 

AMão Stelnbruch' CMTRr "Iliauel Couto tl'SPl . 
Secretário -JoZê Ney Dantas." 

·Reuit16et _. tel.t ..... felras. ,.. 15 ,,"oral 

: 
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TRANSPORTES, COMUNICAÇÕES E OBRAS PúBLICAS 

.r.O~1PO~IÇAO 

Suplentes 

'E) Para efetuar o levantamen- I H) Para o estudo das Mensa
to da PRODUÇÃO !VIINERAL I gel1s do Poder ,Executivo· re-

-DO PAIS e estudar os meios ferentes à REFORMA AO-
• c.pazes de I>ossibilitar a· MINISTRATlVA 

suu industrialização I Crleda por in!ClarlVEl da Câmara 
Cr:aua em virtude do Requenlllenw dos De~ULf:ldOs aprovada~ pelo Seuado 

to n~ 665.6:1, dO Sr, Senadõr, il,::;é em 1 12 1963. 
PSD 

Eugt!nio Barros 
WIlson ~Gcn\alqe.l' 

1 Jefferson d~ AJll:ar 
2. Jose Guioma.rll 

Ermmo, aprova.do na sessão óe H a:e MetnUro.S (18) Partldos 

Bezerra Neto 

I.,opes Costa 

Miguel COi.1W IPSP\ 

x'tH 

Melo Braga 

iil 110na. 

ULiN 

1:'jneu Bornhü'Jsrn 

B P.I. 

Raul Gluberti sPSP, 

se~embro de 1963. 

DesIgnada em 19 de setemtmi' -(te , 
195' I 

P,..o.~rugaC1; em virtuCle do R :,qtle~ 
rllnento n" 1 l59-63. do Sr. Selh"lor I 

1 M~,1Un campos, ap·ro~aau na St;~ao 
! de 10 de dezembro de 1M3. 

i MemQros ,9) - Part,dCrI! I 
I Jose v'eJlClano _ PblY 

Senadures: 

Wr,son U{)t:.çalves - PSD 
Lelte Nf't-o - PSD. 
Slgl2tred{/ pacneco - Pêl)o 
An,wmuo óe to'.guelredw _ Fla. 
E[~mundO L,cVJ - PTI.:S 
ACfv(pnél ~~'klnco - t. UN. 
J03<' Agnp )~lO - U U.\ . 
P.uJ'l':'llc Vwtlna _ Pl$B 
Jo.saphat MannJ)o - oem le~tr.\ia. 
Deou!<:Idos. 

secretário _ Alexl1DVrS Pfa<:'I1'ler 

,Reunióe: '_ quarta&- f"lnloS. ~$ 15 horas. 

AtttllQ F\mc.ana - PlSU. 
Eug!':IUO Harros - PbD. 
JO,s ... Er011no IR.e:at,(}l. - I' ['a. 
B~Zl"'ra l'oetQ _ PTB. 

I' Ousla.o cspsnema IPres:deD!€.l -
?flJ 

Aaertl:l! Jurema - psrf: M,·)v Braga - P'l'l:\ 
LI)\Je.s da Costa - U U!'l' . 

M;JWn (Jampo.s lP~e.s!Cier.:et 

L~erte V'L ta - ULJN 'S"o.,t:·:) 00 
_ i peH> epUtfli:lO Arna,rtu N0g'I(.'1 a, 

COMJSSõES ESPECIAIS UU', 

defl·ne e regula a PROTE- d INF1.AÇAO E DA POLlll- Secretaflo: Auxlllar L,".""I", AJT\:1; .dQ Ceraeira _ p,j}ol. 
A) Para Revisão do Projeto que I' C) Para o (.studo dos efeitos JUliO Le)' •• VleePr.1 - PH. 

a ,PL ... U 8..exandrc Ma.rques dI;: Ac'U· 
çÃO AO DIREITO DO AU- CA TRIBUTARIA E CAro ;IAL' Ouerque Mello. Jualél fávo," - PlJC. 

TOR .. I SOBRE AS EMPRJ:::SAS PRI- ".unJo • ., ó" fe'," á.S 16 00'''. Ewaldo PIn'O - MT.'. 
Crinda e:n virtude do Re(juerlffiNlto VADAS ! - __ o .-- ----

n' 400-62 do Sr. SenMol ,",t"D . CO~lIhSõ!~S ESI'I!:CL\lS 
cempoo aprovado em ZQ de la,e.rcl Criada em VIrtude do aeque,.'men. F) Para estudar a siluac50 dos· 1;,t,H.A O ESTU 110 ()li: 
ele 1962: I ~je~:a."3~~~~v~go s~. ~':.:,;;;" d;"i'~~ TRANSPORTES ~~ARIl i·1 PIW.mTOS IH<: E~B~;\i. 

I>eslgnaele em 22 de novmbro de t .gó&to de 1963. . - I MOS E FERROVIÁRIOS ()AS A CO:\STITl: tC ÃO 
1962. I DesIgnada em 13 de agôHo de 1963 Cr!aa~ em Y.lrtude de Rf-'C)"jí'l' !I.en- l 

Prorrocaàa ate 15 de d~zem~ro (!e Prorrogada ~ vurude do RelJul'\rl-' to nY 152.15:$. do S: t)PlH,(j(J! dV;-f' 1) Projeto de Emenda à Cans .. ::::0 e~s~:U~I>r~~~~q~: rr:;n~~ ~~: I menta Q9 1.1.61. de l!}lja 00 .::::enoOI! Ermmo. aprovad~ na se~a<. Cf l.:s ~t titUiC.30 nq 4 61 
zomb"" a. 1'962 Senador AttillO Famá-na. lipruvu..lo novemoro de )963. I· 
". I d ~. . QU a C" ·u ... •· .... om'··· ,'E:\TL,il'.:'ol. em O de ezembro de l~uJ. De5igoacta em 13 de novembrQ :.lf l a;. :-; l H(!;..:> o:. 

Completada em 4 de laneiro de tus ot)~ lU .. \(iIS'. UA.IH,..;, 
1963. com a desIgnação Cós ::;enn~res Membros 15) - Part1dos t963. 

Elelta em 21 de lunnc Qe I!J'.iL .. Senadores VascuocelO.$ !orres e Atttllo Fontana _ Presldeotf Prorrogada atl' 15 de dezemt;lf'J Oe 
EdmUDao' Levi. PSD. t964. em vutude do Re-qHl:'r"{ta'r,l.{ \ Pru:T'J~i1Qa: 

prorrogaàa até 15 de dezembro de José Fellclano _ IVice.?r.) '0" l 162-ti3 do St Sen(ldO't JuJ:L _ V,. lb de de:cembro de '9,,2 DI' t 
1964 em virtude do Requenmento nt'-! PSD, Leite apravado em 10 de del.em,)T(,; Requ:r;"mtmto til/V 61 ap eUj .4 Ot' 
mero 1.19S .. €3, do Sr senador Meft.ct-I l-:te 1962 àeumLr(. ae .9tH . 
••• Pimentel anrov.do em I" .le ós-. José Ermtrlo - Relat-or - ?l'B. Membros '5\ P'rt "M 
-- .. '" I - "- I........ _ al.e 15 de ae:zemom dE' 1!.J':{ ')I-{) 

'Zembro de 1963. Adolpho Franco - UUN, AttU10 F'untann _ PSD H,equt: HM'nfQ nu 62. apt em ,;J Clt-
Membros 17) - Part.idQ& Auréllo Vianna _ PSO. .t... uSO. ll"mOrC de /90:.! S:getn .. U'V Pacheco _ ~ 

GUberto Mar1nho - PSD. Secret,árla: OfiCial Leglslatt'/lO - aLe )5 de dezembl'c de UH:4 \,?elC 
M P '- tel p0l.) J~e Ermlrlo - PTB. 13" . enezes &4I~en - .., . ; PLr3. Julleta R1beU"Q (106 santoe. • ReQuertmeotA) 1 o 6~ apt em Hl ·)t 
Heribaldo VielI'a - tlvN, !rtneu Bornnawetl _ UlJN. Ó'e2em'Oru de 1963. 
Milton CampQ3 - UDN. ! I 
Vasconcelos 'Torres - .,p'rB. lO) Julio Leite - PRo completada em 29 de oUt~l!:',:'{' . C!e 

A1EdmO'.SunIOd~A ~~_':-lhoi'T_B·pT. 1 P.8.ra estudo das causas que Secretáno: 'Awdlltu· J..ct:st.,t1vC' 1962. l~ dé aUiH .. óe l~ti::!' e ~a 1t; 3,"J,LJ 

, ~ _T~ u difICultam a PRODUÇÃO I pt,.'lli. AJe'andfe M. de A M'''o ao 1<63 

AGRO PECUARIA e suas re- -- I Membros na, - p.,·t"j,~ 
B) Para estudar a situação da percus~ões negativas M e.- G) Para o E'studo da situação J ,- .,,.," a~ A"':", - ,,~u 

CASA DA MOEDA ~-"tçao do CENTRO_ fÉCNIC.O ;"1:. IO~'~"~ ~~u8IJVe1." '" a. ,'''1 '" 
Criada em virtUde 40, ReqUeTlmen· Cr!a<la em virtude do Requer.nlOn. AERONAUTlCA E DA Esco·1 Ruy Canlelro _. PSD 

to u~ 561 .. 63. do Sr. SenaCiOt J~Hter~ to 09 569-63 do Sr, Senadot JIj~(> DE ENGENHARIA DE 
lIOtl de AgUi8!r1 aprovado em 1 .. tle .Ermlr1o. allro~ado na sessã.o de 2() Ot' LA j l:3e:wdlcto va{,Bdflrét: _ P:$I..I. 
agOsto de ISa3. Designado em 28 d. agOsto de 1963. AERONAUTlCA, DE S JO' I \l\i,bon U<Jnç.m. -.3 n, ao./ .n 
"gOsto d. 1963. DesIgnada em 'lll de agOsto d. 19i3. SÉ DOa CAMPOS 'lHo,,' _ PSV. 

lPronogada até 14 de março d.e 196~ Pro:-rogada p~ 1 a-no, em vU'tu1e \ Criada em virtude do fteq-l.ler1mtD- Danlel Krleger _ UUS 
(90 Ól&.a lem V1rtude do Requer'men- do RequerImento nQ t 197-63 110 St'-, \:.() nq 768.63 do Sr Senlldut tJa'l"e I 
to número 1.1M-63. do $:- .. SenaDor I nhor Senador Slgefredo pachE"co' Calazam. ap~ovado 'na seSSâ.'D :ie 13 ~~pes Qa COsta '29 CI!: JU1nlJ:D 11' 
Jefferson de AguIar aprovftoo em 10 s.p:ovado em 16 ~ dezemilro Ot>lde novembro de 2963. ' J )9021 _ UL>N 
de dezembro de 1963. 1983. I l\1iltUD Cam'pos IVlct'.P:e::'lJC,l,:eJ 

Membros <'n - Partidos _! Mem'~. (6) _ PartIA-- 196D3e.s1gnada. em 13 de novernbril de 
v...... UViIo .'3.erjbaldo qleira:' _ UUN. 

Jefferson d. AgulM <l<Tesld.~to J""' FellClaOA _ PSD. I 
<IOÇ:U Prorrogada nU! 15 de dezeHl"Jro dE RUI Pa.meu-a _ uu~~. 

P5D. Slgefredo Pacheoo (V1cePr.) - 1964 em. virtude do Requerimento "u- SIlvestre Pertcles 123 de I 
WIlson Gtlnça.1ve.s - PSD. PSD. mero 1 15g~63 do Sr Senador Ant-ó. 1963) a1~·1 ~~ 
Ar·~n. VlrgUlo - .~. ~ nlo Jucà. aprovado em 10 de :tezem· B "to 23 d Ii ti 

w.J.UoI. t;' UI José Erll1trlo (~re.s1dente) L~"'J;I. bro de 1963. ezerra .'ie f e abr e 19d:1, 
- f?TB. Edmundo LevI - PTB. 

Adolpho Franco - UDN. 

EurIco Rezende IVtcePr<llldent~) 
UDN. .. . 

LOp .. da COSta - UDN. Membxo. (6) _ Partidos 

Aurélio Vianna 'Relator) PSD. José Felielano - PSD. 
Nogueira da Gama _ PTB 

,- SecretárIO: Auxlllar Leg!alativo Ruy Carnell'o - PSD. 

Afonso Cels.o - PTB. 

PL-IO, Alexanáre. Marq~ .. de Albu- Ant-ónlo JUcA _ PTB. Barros Ca. ... allto - !'I1l 
JosapllAt Marinho - S/legendA. querque MeUo. ár Cal UDN ! Aloy.lo d. Carvalho 'P,e,: .. "ntsl 
~.tAr!O: OfIciai Leg1slatlvo, . ReunlO.... ~ •. 'f. ttltas A.I" P.. azans -. ._ PL, 
pu-e, J. B. Caste)"" Branco. • bor.... JOlIIPllAt Ma;!/>hO ~ i!llegenda. •. Mem de Si - PL. 
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I) Projeto de Emenda à Cons- L) Projeto de Emenda à conS-j - ate 15 de dezembro. de 1964, pru> 
t,·tul·ça-o n9 7,'61 t't ·ça- o 9'61 Req. 1143,63~ apwvad-o em :0 Qe 

I UI o n· / dezembro de 196;J. 

:IQlJE OISI'()E SOIlRE AS MATo:- (QUE MODIFICA O REGIME DE I Completada em 29 de outu~'o o. 
"'{til.!; 1M VO.Ml"I<:'l'l':i'i(';lA P.R1VA· VIS(;.RIM1NAÇAO DA.S RENUI\S~ -1962 :l3 d€' abnl üe 1963 e 2:& ~e ,u-
Tl\' 1\ UO SENADO, 1 .. 'IIt.,'LlJINUO ' lho de 1963. . " 
A::' OI!: l'i.{OPOlt A EXONt:;ltA~AO EleIta em 2U .... de uovembro tle l~tJ), . > Membros _ Partidos . \ 
lJu • ., t..:H~i"E,s 1~l<~' !\1J!SSAO 01- PronogáC1a; - I' 
PLOr.'l1\:H{!j PEIH\tANEN1'E - E . . .Jefferson ae Agumr - PSD. 
,A.t" .. \O'l/t\K O E~'l'A.6ELt:.(,:Li'1i'~N- - a~e lf) üe ~.ze!llbro d~ 1962 p~L{) Wuson GOUl;tl.lVeS '123 de âori1 de 
'.l'U' ti KOt\lrlMl<;N'l'O E O RtoA-- t{:cquCt'1._nt.v bU,)-tH apt't!lji;ld,o em H 1Vtr _ p"D 
'1'i-t~\1t:;N'~'O LJE «.t:LA\--OEtS Oi-I ae uf:ZellllJJ'(J áe 19ô1; . i$! al~ 11' _ c 
PLOl\i1lTU;Ab COM l'A.íSES ES· - aLe. J.';} ue c.e;c\etUoN de 1963 pelo fug_ C ti e :::;~velr P,,::?' PSD 
'l'Kl'NtiEU:H)S,. aequeruneuto 1ij:.!-Ó;J a~trovado e.'lJ J2 GO.,ad" Ma d ~9 d ' 

Q.e ae.::-emo-ro d.e --1962' li, () • on m I::! e vutu",ro de 
Ele.tta em 4 de O-Jt·J.~r ode 19i1. _ a.te 15 tl'e ae.remOf() de 1964, ~eJL 19o;!1 - _PSD . 
i'rorrugWlu.; ftequenmellto 1.141-63 ,aprova:lo em MJ1.Wt? Campos - (JDN. 
- aLe .t:I de dezembro de 19ô~ pelo 10 de de:.:emUro de 196;J, fiellb,tlcto Vt~L:a ;- LJDN. 

'Req·;.ermü:1.iLu 3U7-61., .ap1'. em L4 !l.~ MemlJJ'os (16) _ partidos Lopes d~. COSta. -, UJ.)N; . 
(l ... ,c-:'nltJr(,j ue 1961; Jetterw-o üe Agwar 123 ae abrU JOu.c ~gllpmo '23 de abrlJ de U/63) 

- ate lo de ci€zemb-ro de 19d3 -,t)elO ' - UUN 
Req 1 n~~~83, apl' em 10 de al~Zetll~ de:., 19631 - PSU'tej PSD ,t:.unctl Rezende \23 de ab'li!, dE' 
)JnJ de 19ti3, ;~neze.s Plm-en -. 19631 - UI.>N. 

I.J-uwtn€waa em 29 âe outuoro De" fihlllto MulJcr - PSD, Silvestre Pencles (23 de a.bril Oe 
10ô:l e :.l4 de ao:'H cte W62. Gwdu Mooeun (29 de °llUJb:o de 1963; - .?TB 

1952) - P.::5Q, Ndgue1l'a na' Gama - m 
, M-t!rnbrOs t161 - PMtldos au~ Carneiro (23 de abrU de 1963 BarrOs carvalno _ .p.rB. : 
~ Mene4~ t'l.lll€Ilte.l - PtiU. - pt)O. ,AloySlO de Carvalho _ PL. 

Wu:;un -Uon~alves \23 de aoril de- ' I)aIlJet Kneger (Relator) "':" OlJN. Miguel CouUJ _ PSP, 
19.jJ~ - pre.sJdente - tlSD. Eutlco tiezende l23 de abrU de Cattet.e Pmhelfo (23 de' abrll de 

'- j.,Ooao da :::511velra - PSU. L963! - VV1\!. . 1963) - PTN. 
f Ruy üarneiro \23 de abnt de 19ti3J Milton Oampos - UD~. .. _ 
_ PBD. HeribaJd:;l Vlerra - UlJN. 

GUlflu Mondlll f •• de outuoro de RUJ ,Palmeira -DDN. O) Projeta de Emenda à Cons p 

l C-'-'4J _ P.::31), AmaUf)l SlJva - '23 de abru de I -" 1 6· 2 .v -, I tituir.ao n' I .-
l!:UllCQ. ~~ezende '23 de aonl C1e 1963) _ PTB. :> 

19:.i;), - Ul>N, Sarros CanaJllo - PTB. i08IUUA'1'OR-IEDADi!: oe CONCUR--
Danwl Kneger - !JUN, A~geUl.ro de !"lgue1reuo - P'rB, SO PARA tNV~S'l'll)URA EM 
.Ml1wn Campos IVlce~Pre.siaeol.e) Bezerra Neto 123 cte--abril ae 1.963 CARGO lN1ClJU, 'DE CARREIRA 

Milton Campos -- UDN. 
lleriba.Jdo Vlflra V.ice-Presldent.e _ 

ODI<. 
Menezes pimentej - PSD. 
E'UrtC(} RezenOe 123 de alUi lde 

1963) ...:.. Relator - U.tJN, 
Sitvefltre f'eneles 123 de -a.btil d.~ 

19631 - PresIdente _ PTB. 
Nogueira da Gama - ?Ta. 
Ba1":'os Carvalho _. PTB. 
AlOYS1Q de Carvalho - PL.' 
LLn~ de Ma tos - PTN. 
João Agriptno 1,23 de ,abril de 1~53) 

- ODN. . 
Damel Kfleger - UDN. I 

Q) PrôjE-to de Emenda. à Cons~ 
titUlção n" 3/62 

láUTORlZA· o ,TRIiWNáL SUPE
RIOR ELEUORAL A FIXAR -DA
TA PAliA A RIlAUZAÇAO 'OI) 
PLEBISCITO PIlI':VISTO NA 
EDENDA ' CUNlH'ITllCIONAL N~ 
4 - ATO ADJ~IONAL), 

Elen..a em 1(1 de }U~O de 1962. ' 

prorogaçào: 

- até lI) âe dezembro de 1963 pelo 
Requerunell'tÓ 're7 ·ô~ aprova-do em 1.2 
de dezembro áe 1~2,' 

- até lã de dezettlbro de 1984 pelo 
-Rcq1:i"enmenec 1 H1l a-pro-vado em 10 
de 'Í!::'l.eIDoJ'O àe HIS8 

Comptetada em 23 de abril <te 
1963, 

_ UlJN, - pTB. E PROIHlC;ãO DE NO~lEAÇOllS b o ~o_ 
lie •. oaJd\o Vlelra _ UDN. aloYSiO de Carva.lho _ PL.. lNTER.iNAS I . Mero rtJII. - ,l;"arti~ 
, d n,., OU.... L1..no de Matos - PN; Jeffecs"o ae· AgUIar oS .... upe.s a V\.I5 ,a - ;." EleJta em 10 de mato de 1&62. ",'" 7' .- .' 
Sm'estre 'Penc!es ..•...• ,) - n'B Prorrug",cia: Wl.LsOn Uunça,ives .'23. de .a,!)tl] ,dt 
ViVi:l.1i..1Q Luna - p'rB,. _ até 15 de'· deterul)~o de 1962. pelo 1963) - PSD, 
Anúl.ut'y Silva 124 ce abrt.! de ,'.963) 1 M) Projeto de Emenda à Cons· Req 185~62 apruvaóa em 12 de dt. Ruy Carneiro - PSD. 

- pTB, t·t ·c- q 10;61 zembro de 1962 Lobáo da Silveira ;- PSD. 
Vaga do Se~dor Pmto FerreU'a. I UI,. ao. n . '. Meneze~ PllnenteJ - PSD~ 

(2,;; de a~nl de ~9031 '.- .t{.e1tl~(.Il .tAPU(;AÇAO· DAS COTAS oe IM-I _. a.té 15 de-dezembro de ltt53 pelo -ps~!;e Neto 123 ele .BJ)rU Oe 19ê3) ,-
P 1 B ~ POSTOS PEbTINAlJ4S AOS MV- Req 1, 144-€3, aprovada em 10 de' de... MBt- Ca~l"OS ~ -f"""I""n'I\T,' 

AlOYSlO de carVaiD-o - ,l;"L~ . NIClPIOSJ. ." zembro c:e 1,gG3.~ . v.., u J:' -Y-V.I.. 

'""mo ue Mfttus - ll'I'N. Eleita em '.18 de dezembro de l.9"'2. Hertbaldo VIeira -' ODN .. 
Prorugada: Completaáa em 23 de abrtJ de l.963.. JDão AgriPlno 123 de abril de .lB63) 

K) Projeto de ..Emenda à Cons, 
titUlção n9 8/61 

ME."mbros _ '2artlt1o.s _ UDN. 
- ate 15 de dezembro de 1963 pEolo JeHersOD ae ~g:Ular :-. I?"SD. Eurico ' Re~eQ!,le {23 de I;\Dril de 

Req. 'miJ-6'J "<l,prov9.do 13m 12 de de- WHoon o-onç!i.lves \23 de abrU de 19631 - UDN. 
zembro de 1962, 1963) _ pSO-: . Daniel Krleger _ UDN . 

. (SliH~~ t;XON~~AÇii.O. POt:, P~O- _ até '15 ele ó.eze .. mbre>.de 1964 pnlo Ruy Carneiro - 'PS. SUv~.stre pencles \23 -de abt1l ele 
j>OISI.:\ 00 lSEAlllJO Oh \..illK"b tteq ! 142~63 apí'ovado em 10 :1~ uU.. Menezes P!.lllentêl. - P'sD. . 19631 - P"1'B 
De àU~SAO OU'LOLUA l'lt,A Dl!. " , . . . lvlllton Campas :- UDN, Noguelra .I!a Gama - ,P'I'B. 
<..:A,;{.lí'ER PJ.<.;Iitl~ANUNTE)., jt.Ubro d~ 196~. Herlhaldo Vlem'l ~ UON. Barros Carvalho _ PTB. 

. Completada em 30 de março de EuriCO Rezende \23 de a,l>t1) de Mem de Sã - PL, 
EleJUl em 5 ae Duwuro d.e 1961.' 1062, -29 d.e outubro de 1962 c 3 de 1963, _' ODN. Aarão Stem",brucn -: MTR •. 
Prorrug-otaa;., . .. abril de 1963, 

. - ate li) de dezembro de 1962, l)eJ.c Membros (16) - Part1dos- João Agripino 123 de abril de 1963 ' ~ 
R_ equ.""menr.u """.-61, ~pruv.oo em L< Jefterson ae Agm", _ !'~D, .. R) - Proj'eto de Emenda à <::ons-961 \:o' - Vlce.-Pre.s~aet'!te - UDN. 
OI:' illDelro ele 1 ; _ _ Wilson Gonçruves (23 de abril de DanIel Kneger _ UDN. tituição -09. 5/62 

- ate 11> de Ja~,?l.rp f1e, 1~3j pejo 196~) _ eso. 
Requerunenw 7131 -ti!::: apruva~.>J em l~ Silvestre Pértcles "123 de a.bril &! (DISPOR SOBRE A ENTREG'A AOS 
de dezemoro de 1952; Ruy CarneIrO _ PSD, L9{J3," - PTB, MONIC1PI(JS OE ,30% DA aBRE .. 

- áte l5 lJe dezembro c;re 1964, DelO L.obão <ia Silv-elra _ PSD. Nogueira da Gama. _ PTB. CAD4,ÇAO ttOS t:STADOS QUAN-
Requenmento L 14U-ti3 ,aprovaClO em Grudo Mondin l29 ,de outubro de Barras Carva,lho _. PTB, . DO EXVEUER AS RENDAS MU-
10 de o€:zembro de W63, '. (962) "._ PSD, 1 d C h pT_ NIC1PAIS). . 

. Completada em 3U de marçO de AJ.oys o e arval o - ....., El lt 1 d t _:I. ... ~n!tfJ 
1962, 29 de outubro d.e '1ll'6~ ....... 4~ de MiLton Campos _ UDN; Aurélio Vtanna ~23 de· abril de e a e~ 3 e se eu.wr-c w& J,cr\J08 .. 
'fllJL'Ü de 1963, Hertbaido I/ietra _ UDN. 1~63) - a.elatOI - PSB. Prom>gac1a: 

LOpes da COSta - ODN, .. 
MembrOS 116) _ Partidos . I João f'"grlploo l.23 'de abril de HIIS3) - até 15 de dezembro de 1963 pelo 

M oro".s Ulmentel - psu ·1- UDN, .. P) Prol'ato de Emenda a comi- Etequerlmento D' 1.147-63 aprovado " .... " ~ elI1 12 de tlezemb-ro de 1962: ' 
Ruy varnelro '23 de a,bru .:te 19b'3) EuricO Rezende (23 de abrU. d-e tituição n 9 2/62 _ até L~ ae uezemb'ro ele 1964 oelo 

.-,- - f'reswente - PSD. 1963) _ OUN . RequerImento, 1.147-6' 3aprova.1io eu; 
j Lo~ao da S~Jve1.fa - PSD. Silvestre Pé~icles (23 (le abrll d,t; tlNS'j'lTUI NO\'A Dl-SCRlMINAÇAO LQ de dezembro de 1963, 

Jertersun de AgUlbJ i23 M 1l.1I~a d.t 1963) _ P'1"B, , DE ltENDAS EM FAVOR DOS COmpleWa em 23 de ilbrD de 1963--
19631 - PSD,. lVlUNICtPIü~),. Mem~rOt\ - Partld<ll! 

Cuido Mondin 129 de outubro de oNgue1r3 da Gama - PTB. Eleita em, 23 d-e ma.io de 1962. Jefferson de Aguiar _ PSD. 
19ô~h - PSD. Barros Oarvalto - PTS. P"ro.rrJg·ãçã.o: '_._ Ruy Carnero - I?SP. 
, Danle; Kneger - OUN. Josaphat Mar'inilo 123 <1e a!Jr1l de _ <'a.té 15 de dezembro de 1983 tle10 Lobão da SJvertl - FSD-. 
'Eurlco Rezende 12::1 de a.bril de 19t)3~·_ S, reg, Requerunento ·186~62. aprovado em ".12· Wll.son Gon~alV'eS ,4...28 de abrU de 
1963t - l,1DN. AJoyslo de carvalho - .pt., de dezembro d.e 1962j 1963\ _ ?SD. 

Milton campos.- OON. uno, de Matos - ~. :- até 15 de dezembro de 1964 ':V'IO Le te Neto 1234:GSl - ·PSD. 
Heribald.o V1eira (-V~çe·Presldent€) Requerimento L14b-63 a.provado em Menezes punent.el - Pres1óen1+ 

- UDN. 10 de dezembro de 19f,í3, . ' Milton CsmJ}QS :... uPN,. 
',Lopes da Co,ta -. UDN. N) Projeto de Emenda à Cons- Completada em· 23 d. aorU <le 'Heriba.ldo "ieITa - UDN, 

i Va.ga do Senador E'mto F'&""relff\ tl'tul'ção n 9 11/61 1953, -Josaphat' ,Marinho -- ~23 .• ,63) -
(23 de abrIl ôe 1962 - Relat"ul - VIce-Presidente '"; ODN, 
l'TB.' . tCRIAÇIlO DE NOVOS Membros - part1<1os Danle; KrJeg .... - utm, 

.. Bezerra .Neto (23 de !U)rU de 19f3) MUNIUiPIOSJ Jefferson Cle t\guiar - PSD. Vaga do 5enbol P1Dto i'errf:1ra 
_ PTB. ., .c gt> WHoon -Ootlç.al'\·es- \23 as aD..'1l 'éLt Eurico R.ezende ~23.4.63) - ODN. 
, Amaury Silva ,J,23 de abril -de \.96i) j Eieita em 2B de março ua, 1 '013.' 19aJJ - PSD. '26.4,6;' - P1;B" . _ 
_ PTB," I Prorrogação: Ruy Carnelro - PSDJ Nogueira - da Gama - PTB. 

Vivaldo Uma _ f"rB, - até 13 -de dezembro.ae 1963 nelo Loboo da Silv-e1l'a - PSD, Barras carva.:bo _ .PT:B~ 
lUoysio de carvalh<>- ..., rI., . Eteq 194." ,,"prov.do em 12 ~O ,it- Le'" Neto 123 de. abrll d. lV:!ll1 . Mem de Sá - PL.. 
Wno de M~too - p'm," l zembre d. 1962, -- 1'5]), M1n$ couto \23,4.U3l, - 1'S1', 

, ' 



S) Projeto de Emenda à Cons
ti:tui~ão ri9 6!S2 

(A1JMENTA l'ARA Q!J/l'l'ltO ,() NlJ.. 
l\1ERO Dll .íl1l?1tESEN1·IINJ:;;;~ 
DOS ;;:S~P.!}(!S li: ·00 D1$1'l!ITU 
FEDEltAL NO SENADO}. 

Ele1:. em 13.9 62 
Prorro~ada : 
- atá 15.J2 63 pelO Rcq'.rer~mentc 

rC:O .. S2, uprovado em DI 12 6'J; 
_ at.é 15,12 64 pelO Requerlruentc 

1.1~8-63. aprovado em 16 l~ 63. 
Compretada om 23.11.65. 

Me::nON3 _ Partloos 

Jetferson .de Aguiar - PS:C 
RUY Caruelfo - PSD 
Lobto da. Silvara - .a!:!!iltor 

Pro 
Wilson Gotl!f.3.lVes .(23 4 '63) 

PSD 
Menezes Plmentel - PSD 
LúJtOD Campvs ~N 
Eu.baldo V:t~ra - ULN 
';"-5aphat. Mar.rJ:lo - ,2S 4. 53> 

tTDN' 
D:lrJel KY1eger _ UDN 
Eurico Rezende - C23 4 63) - Vi

ce-Pre&ídente - UDN 
•.. vaga do Senador Pinto penetre 
(23.4.63) _ Presldente - PTB 
, Noguei1'a da Gama - PTB 

Barros Carvalho _ P'I'B 
Mem de Só - E'L 
Júlio Leite (23 4.63) - PR 

.T) Projeto de Emenda à Cons· 
tituição n9 7/62 

(REVOGA A EMENDA CONSTITUo 
. C!ONAL N' 4, QUE lNS'fITUlV o 

SISTE1.1A paRLAMENTAR DE 
GOVl!;RNO E o ART. 61 DA VONS· 
TITUIÇAO FEDERAL, OÉ 13 DE 
SETEMBRO DE 1946). 

Eleita em 6 12.62, 

Pronogada: 
_ até 15 12 63 pelo Requerunento 

'lIn~62. aprovado em 12.12 62; 
_ até 15 12 64 peto Requjr1.mento 

1.149-63 aprovada em 10 12 83. 
Completada em 2~4 63. 

Membros _ Part1dQS 
Jefferson eie. Agulttr .:... - PSD 
Ruy carneiro - PSO 
Pedro Ludovico _ PSD 
Wilson Gonçalves l23 4 63> 

PSO 
Benedito vaUadares - PSD 
Menezes Pimentel -' PSD 
Milton Campas - UDN 
Beribaldo VIeira. - ODN 
Eurico Rezende 123 4 63) - UDN 
Dantel Krieger _ UDN 
João Agripino J23 4 63l - UDN 
.I\.!1laury Silva (23.4 63> - !'TB 
NQgueirs da G.a.ma. _ PTB 
Barros Oarvalho _ PTB 
Mero de.sá - PL 
Ra ul Oi ubert1 - PSP 

U) Projeto de Emenda à Cons
tituição nq 1/63 

f';'::tAaA~A:O os IKUL!:-~~!{:<:S E a-lE
NC:-t~S Z ':'11P-3J\L!:O EM iN· 
D:JS:Bl.t~S (NS!l!.U3a~S). 

Designada em 23 4.63 
Prorrogada ate 15 12 64 pelo Re~ 

quertmento 1 150-6S aprovadQ em 10 
de d,ezembro de 1963. 

Memoros _ partidos -
Jefferson de AguIar - l:'SD 
Ruy Carneiro - PSD 
Lobão ds Sllvetra - psD 
Wilson Gou~alves - Reta'<Ir 

PSD 
Menezes Pimentel - PSD 
Leite Neto - PSO 
Armmry Silva _' PTB 
BezerrR .Neto _ VIce-Presidente 

P'l'B 
Vaga do Senador Pl:oto Fertetra 

_PTB 
Silvestre Pérleles - PTY 

Mgemiro de Flguelredo - PTR .1 Y) Projeto de Emenda à cnns.\ 
Eurico Rezende (23 453> - ODNI ~'t - - O" 63 
MUton cam.pus - aDN '.LI Ulçao n <..,/ • 

Daniel 'Kr~ege.r - UDJ(j \I~ ... S?CE Sô.blnt 'O ,C\!I'OS'rO n!t. 
Josap.na1 MRTIl:!be - Sem LCgl}..T).&.1 '·.:rNDn.S 'E ·CO"N.SHi..",AÇ,.oE8 

IlI'IJ$on Gonçalveo - P8D 
Jooe Feümano ..... PSD 
.Bezerra Neto - PrB 
Ed.mcndo 'uevi - PTB 
Argemíro f'lgumndo - PTB 
(\l,ele Braga - Pl'B AloYSIo de Ca.rvalho - -1'1-

DesIgnlUia em 31:'5 '63 
, - f1'otr.Jga:ia t:.~f' J!) 12 (;4 tJelo Re-

E;1.ll'l!'t. ae.ze:::de t23.4 63\ _ UDN 
Aloysio de Ca.rYll.1ho _ UDN 
!..!"U1so Artnos _. UDN V) Pro;e:lo do Eme01da. à Ccm,. quer,men'o !;toltero 1.:M·B3, 'f"" 

t · . - o 2/63 I· \"00 ·em 10 12 .3 Josapnat Marlnbo - aetatQr .... 
ltulcao 11, 

• \ MembrOs "-: Partidos 
c:a:tEl~O j,,:)!; p.:!:;.?~lm.t.!:::SJ .,. ~ d -n ... ef~c:;r.son -e A;;"J.lar - p;: 

Sem L'egenda 
A'.lrtllo Vianna - PTB 
JÚUo Lfolte - F'R 

Designados -em 23 4.63 Ruy CarneIIo - PoSD 
prorrOQa.aa: Lobáo da Sjlveira - psr 
- a.té- lb 12 64 pejo Requerimento Wilson Oonçalvt',s - PSU 

1.151~63, a.provado em 10 12 63. Menezes PImente1 _ i?SD 

Membros - panià-os 
Jeffer5Jn de Ag'..llar - PSD 
Ruy Carnel.l·o _ Presldente -
Lobão da $:. \leua - PSD 

Leite Ne'o - PSD 
Amaury snv:-l - PTB 

PSD Bezerra· Neto - PTB 
. . . Va~a do Sêuador gumb!!rtc 

WIlson GonCJ~\'t.'5 - ?SD 
~Meneze5 P:tt:.en'.el - PSO 
I:IeribaJdo V~ctra - Vlce-pres:ieo-

te - PSO 
Ama u.r:y Si.!vn _ I?TB 
Bezerra Neto - PTB 

••••. \I~i2;l do Senador P1D'O Fer
reira _ PTB 

Sllvestre pencJes - PT:a 
Artur' Vlrg illo - PTN 
EurIcO Rezt-nde l23 4 63) _ UDN 
Milton Campos - Relator _ ODN 
João Agriplno - ODN 
Jo.sspbat Marinho - sem Legenda 
Aloysio de Carvalho - f'L 

W) Projeto de Emenda à Cons
tituição 119 3/63 

(DISPOR SOBRE A ADMINIS'l'RA
ÇAO 00 DISTlU'l'O FEO.RAI •• 
~lATg!l1A DA (:OMP";'I'€NClA 
PRIVATIVA 00 SENADO" ,~ 

Des1gnad8 em 2 5 63 
Prorrogada ate 15 12 64 pelo Re

querimentD 1.152·63. aprovadQ em }O 
'de dezembro de 1963. 

Membros - Partidos 
Jefferson de Aguiar _ PSD 
RUY carneiro - PSll 
LQbã.o da SUvelra - psr 
Wilson Gonçalve:!l - I?SD 
Menezes Pimentel - PSD 
Leite Neto - PSD 

Nedel" - PTB 
Argemiro de FiZ\lél.reàc 
Ew'lco Rezende - OUN 
M.iJton CalLpOS _ I.i"DN 
..oan.:e.I. Kr:.ege:r _ UDN 
A..oys,o 'de 'Carva!bo - pt. 
Jooapbat Ma .... inho - se. m.!:"er-<nda 

1 

Z) Projeto de Emenda à Cons. 
titUição fl9 6/63 

IINEL/W!B1LIOADEI 

Oeslgnada em 2 10.63 
prorrogaao ate 15 12 64 oelo Re· 

quer:mento número 1.156·63, apnJva.~ 
do em 10 12 63, 

Membros _ partidos 
Jefferson de A.guiar - PSD 
Ruy Carneu-o - PSD 
Wilson Gonçalves _ PSD 
Jose F'el1ci!lno - PSD 
Wa1fredo Gurgel _ PSD 
Argem1ro de Figueiredo - PTB 
Bezerra Neto _ P'I'B 
Silvestre Pér-teles - PT'B 
Edmundo Levi - f'I']j 
EurICO Rezende - UDN 
Mílton Campos _ UDN 
AJoySío de Carva lho - UO~ 
At<mso Arinos _ lTON 
Josaphat Marinho _ sem Legenda 

I R.ul Gtubortl - PSP 

1t!1) Para :3;:'t'f3r fi a~:.Iis.:ção. 
pela Ccvêr:1O Fe~" ai, dos 
ac~r\!os :ie conces,sion árias 
de servo ços ·p-úb!ioos e a 
importa'lâç de chapas de 
aço para a Cia Siderúr
gica Nacional, 

Crtada pela ResOlução Dómero UI 
de 1963 asstrutda pelo SenhOr NeLsOn 
Maculan e mfds 28 SenhoTe$ Sena
dores lapresentads em 30 de maU. de 
1963>. . 

Designada em 31 de maio de 1963 
- Pra,zo _ 12.0 dtas, até 28 de se .. 
tembro de 1933. 

prorrogada; 
_ Por l11a:.s 120 dias. em virtude 

da aprovaçãc, do Requerimento nâ .. 
meto 656~63. do Senbor Senador João 
A.grlptno. DI'! sessão de 18 de se:em
oro de 1963 (21 horas). 

_ 1>OJ mab um ano .em virt'lde de. 
aprovação d'l Requerimento nilrueTo 
1.173-ü3, dO Senhor Henador Leite 
Neto. na 6e.5São de 12 de dezelrlhrn 
de 1963. .' 

Membros _ Partldos 
Jefferson de AgUIar - ?SD 
Leite Nett"J lPresidente, - PSD 
NelSOn Macula.n - PTB 

Amaury Silva - PTB 
Bezerra. NetQ _ ?Ta 

. .• Vaga do senador Pinto 
- P'1'B 

\ 

José [,elt •. - PR 
João A.grlp!no IReta.totl - ODN 
Jo.saphat Marinho _ Sem t.egenda 

Ferreira I Z-l Projeto de Emenda à 
Constituição "q 7/63 2~) Para apurar fatos aponta-

", Vaga d>o senador Eduardo Oa .. 
talão IVlce~PresldeDte) - PTS 
, , . vaga do sen.ador Eduardo AsA 
i:imal _ PTB 

Eurico Re7,ende - Prf '1. 1:e 
MIlton campos - UUN 
Daniel Krieger - UDN 
Aloysio de Oarvalho - PL 
Jo~pha' Marinho - Relaror 

Sem Legenda 

X) Projeto de Emenda à Cons· 
tituição n9 4/63 

(CONCEDE IMUN!Dt",OES AOS 
V~RESDGRES) 

DeSlzl':ada em 20 5 63 
Prorr<Jg.ad.a até 15 12 64 pelo Re-

-:tuerlmento nCtmero 1 153-6:::1. aprova .. 
do em 10 12 63. 

Membros _ Partldos 
Jefferson de Aguiar - PSO 
Ruy Carnep'o - ('S1.) 
Lobão da Si1ve1r~ - PSL 
W1!son GoncaJves - PSD 
Menezp.5 Pimentel - PSD 
LeIte Ner..o - PSD 
Amp, UTY Sl1va, - PTB 
B~zerra Net.o - ?TB 

..• Vaga do Senador Plnto Ferre1rlJ 
_ !'TB 

Silvest.re Pértcles - PTB 
Ada.tberto Sena _ PTa 
Eurico Rezende (23 4 63) 
Milton Campos - ODN 
João AgripIno - UDN 

ODN 

Atoyslo de Carvalho· _ PL 
Josaphat Marinho - Sem Legenda. 

ITRANSFEI!€NCIA PARA A RE- dos da tribuna 'do Senado 
SERVA 00 ~m.IT"R DA ATiva' e outros, relacionados com 
QUE SE CANDiDA. I l\.R A CARGO· irref!ularidades graves e 
E~.E'l'I\'O), ( .... 

O 
corrupção no Oepartamen-

Prorroga4a até 15 12 64 neto Re~ to de OrrelOS e Tel gra 09 DeSIgnada em 2.1 63 ) C' é f 

quenmeneo Cl~mero 1 156-63. a.,prova- Crlada. pela Resolução nnmero 32 
"lO em 10 12 63, de 1~ti3. asslna.d~ pejo 8enhoI Jef .. 

Membros _ part1do,9 fe-rsOI\ Cie Agular. e ma1s 33 Senhorp.s 
Jefferson da AgUiar _ PSO Sena(llrel: -apresenfada oa sessão je 
Ruy carnelro _ E'SD Jt ó.: outubro de 19631. 
Wilson Gonçalves _ PSI) Praz-o - até o fIm da ses5âo leg:s .. 
JoSé FeliClano _ l?SD al:jva de 19C3 
Walfredo Gurgel _ pRD I:JrorrIJ:{aç'lê Pt)T 90 dias Iflt.é 15 1a 
Arger:qtro de FiguP1rfrHi _ PTB marI;'O de Hli.41 e-m v:J'~, ... de do Re .. 
Bezerra .Ne'() _ t="TB lu~,'lm,~ntc n'Jr!Lrr,J 1 ::1:; H3 ia .~e .. 
Sllvestre Pérlcles _ EYrB onor BE'na,dor VI' .'$(\n G I~C 1 .. r~ 
Ed..'11undo Levt _ PTB I1p .... o', rr..(j{, na '!.e.s.t ,!\0 de 10 c:.e c.i.c~;n .. 
Eurico Re/ende _ UDN ")tO dI' HH13 121 3i}). 
Milton Campos _ OlJiJ O">l'!\!uação em 6· de dl't:'!T .. lJrc d.e-
A;oysio de CAl'"Valho _ PL Ha·~ 
Afon!'=o Armos - UDN 
Josaph~t MarInho _ Set..1 Ll!zend: 
Júlio LeIte _ PR 

Z-2 Proieto de Emenda 
Constituição nÇ 8/63 

(AUTONOMIA OOS i\lUNiUtrIOD 

eSignada em 22 10 63 
Prorrogada at.é 15 12 64 P(fJl Re

qUf.r;mento numero 1 157~63, aprova 
do em 10 12 63, 

Membros - Partidos 
Jefferson de Aguiar - f:1SD 
Ruy carneiro - PSD 

r.1(X~I"'OS IHI - Pfl.rtlo.,), 
JJ'oit '~qn dt A.g .. rt'u -.. 1'.50 
Lel'.p Ne!o - PSO 
~~·'ll fi'ont.1n!':l -- PSQ 
W!:~t,n Gun~li!Ve~ _ rlrendente 

'.5D 
A,í'! '17 Virv,Ulo _ PTB 
Be7erta Ne"-o 8 II 63 _ Vtce ?n:'u 

,''';entE' - P'TB 
MPllt'! Braga. _ PTB 
Jofu A.trlplr,o - UDN 
D~t;.tel K.rleí!er - UUN 
EV:r,co Re?,ende (23 4 53} _ aON 
Aurélio Vianna - PSB 
Secretáno' AuxIliar f....f'~\<;laUvo. 

FL-9, J Ney Passos O:'lntas. 
Lobão da SilveIra. _ PSD 



.~8_7_0 __ S_ex~t_a-~f~ei_ra~1_,~==~~~[J~I~A~f(IU DO GON~SSO NACIONAL (Seção!r) Abril de 1964 
~o"" ____ ~=~-=~~~~~ __ 

!' 

ATA DAS COMISSõE~ 'CI6Q - fia Câmara), que "Cria uma cumprimento ao disposto no art. 811 Procedida, em ,seguIda, a. -sle-iç'ão e 
!!.iL.(;!..!!!:!.2...li.!L!!I.I"~w.~ Escola de Edui::.ação Agrícola, no Mu- do Regimento Intel'no, instalar 0$ apuração de votes. verifica-se O se .. 

C . .. dA· It nicipio de- João Plnheiro", apresenta seus trabalho!) e eleger, em escrutinIo guinte resultado: 
QmiSS~ªQegnçu Ill'a parecer favorável que, submetIdo à secreto, o Presidente e VLce-Presiden- Pare. Presidente: Senador Dix: Ruit 

ATA DA 3:\ REUNIÃO. RE.J\LIZADA votação. e aprovado por ummlIDldaàe, te da Comissão. Rosado. . ._ 
.NO DIA H DE ABRIL DO ANO p-ela: Comissão Nada mals l1a\'endo ' "' d -~ Para. VlCê~PreSlQente: Senador An-

DE 1964 a trat.ar, \... Senhor Pl'csidente, às de- ~teg;'a~n ~ C(}mlSS~O e Redaçao tÔl1io Ca.1"lo.s. ; IJ 
. zessels horas e quinze minutos, en~ o:; se" \lm~es . ,Se_Uh(Yl:es ~e~na,dO,!es. 

AQS quat01'2.~ dias do mês de' abnl ceLTa 05 trabalhos e, para, constatO, eu., co~f?l"1l1: màJcaçao dos le;::.:pE::ct vos Proclamados eleitos OS senhores 
00 ano de mll novecent.Q.3 e se~senta J Nf PMSOS Danta ~ Secretário. paI: t..do.s, , . Senadores acima mencionadas. asSou-
e quatro. às quinze hor·;l.S e trinta \' la'v,,01' ': :"'~,,~onte a~<', q"ue Unl" vez T.tulares - Ma'lOna. - Suplentcs_ me a PreSidência o Senhor Senador 

L •• o?I',-:<> \AO, '" I I" lf d li 1 PSD L b Antônio Ca,rlos em vírtude da ausên-
min~it~. na. Sala de reuniões d;lS lida e upr;vàda. será pelo SenhM ~ 1 '~2"1 r: .. ? ,urge - - o- ao eia do Senhor Senador Dh: Huit 
Comls~o2S do Senado Federal reanc- Presidente a"silla-da. \ U! '::;;1.\ _.l~a, Rosa<io, 
se f:"xtraordinàrinmente rt IComissão' ....., Sr-oa"tJao Archer - ps)) - José 
de~ Agricultura, sob a presidência. do FeUc:ano, Consultados OS interêsses "dos mem .. 
Senhor Senador Jooe Ennirio, Presi- D:x HU't. ROsado - PTB - Ed- bras presentes, d€'"1iber3J~se que as reu-
-dente, pl'eSe!1tes os Senbores Senado- rr.t!l1do Levi. niões ordinárias da Comissão se r-ea. .. 
xe..<; Argem1ro de Figueiredo, José Fe- Ç;omissao de Redacão! Mlnol'ia Jizaráo à &quartas-feiras, Uxand-o . .se as 
liciano e Lopes da- co;sta. Auselltês, ATA DA P. REUNIAo REALfZAU>l. Antôno Carlos _ ODN _ Euri'Co Re-I dezesseiS horas para o seu iniCio, O 
por causa J'u,.Uf,i,C::tdo... Os Se,nhore,' I' AO,S :;- l"""de Senhor Vlce-presidente, no ex~rcl"lo 2i) DIAS DO -lVll!.S DE MARCC ,~. ., ...1- • 'd"-' f ~ 
Senadófcs EUgemo Barros. DIX-HUlt., "" -no \NO DE i9ii4 JulIo I:.cite {PR) _ B P.I. _ Jo- \.U:t PresldêncLa:., tSlg~a. a unC~Ont;l.rla. 
RosadO, Antônio CarloS e Júlio Le:te. saphat MUfmho (S/leg,). ,Sarah Abrahao, afrelaI legl~latiyo 
Abert8c a sessã,o, a. n~a da. reunião (lnstal<1çáo) \ Achem-se pre-séntes OS _ Senhores PL-8. pt;tr~ funCional como secretária 
anf.{'l'jol'" foi lida e aprovada sem reg- S"enadores Walfredo Gurgel, Júlio da. C<ltUlSSaO, 
trlções. O Se'1hor Presidente. em se- As dczessei.s hor:\s; ,e trinta. minuLo ... Le;te, Sebastião -Archer e AntõDJ{} Nada. mals havendo que tratar, dá-
f,uida. concede 3, pal€lvra ao Senho! I dll dia vinte do mês de malço do ano I Carlo-'i, a~su.umdo os tra'balhos .oI se por encerrada a. reunião, lavrando 
Sen'ldor T.,otH'" d aCo<;ta, que, l'ehlt3<1- de mil noveeentos e sessenta e qu(t-! Senhor SE'n~dor Seba,c::tlã.:l Archer na eu, Sara-h Abrtlhão, Secretária. a pre ... 
do o T"""jeto dI" T,?í. da rfanara fl" 7. tro. na S9.!a d.a~ t;omjs~ões, r'e\)nl> _"". forma do ~ 39, do art, 81, do Regi- sente ata, qüe, uma vez aprovada. 
de 1[3>14 {Projeto de Lei n9 2.267 ~,a COlniszão 'de R-.;dnçáo, para, dando menta Interno. (será a.ssitHlnll np.lõ Sen:i..or p-l'esidente:! 
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A'l. ,!Ml! •. Jl', 
públicos; 

CONGRESSO NACIONAIl 
PRESIDÊNCIA 

.Collvocacão de sessões conjuntas apreciacão de vetos presidenciais 

'Parágrafo úmco do art. 39 ~ 
I!.rt. 57 (pule. VIaS vetadas). 
Parágrafo ún!co do art. 69• 
AI't. 99 , .. 
Art. lO, 

.2L=.-'le.to __ (ParcjalLlW_~,jj,J10, __ dLL~J1L.'!l1:P-"oL!l!LQ@l~r-'U!,_Il~" 
.mero 38-52._l}D_1;teJ1gl9JLqy~it~t.tLp'.Q!.m.J!.LcifL _<!ireJtQ financei1:.fLRarfl r;!a
b_o;:qçfuJ~n!.9J~L.®s-º1'oomentQS_-eJHMru1J;~_VniãQ. gcs EstadQ§._Çill~ 
MUni<;iRiQS," ,<\oJ;>WkilfLl-'eder!lL. 

Senado Pedernl, 31 de março de 1964 
Aura fIE MOURA ANORAl!e 

J 
4 
> 
6 
7 

2 

2 
2 
2 
2 
2 

Art. 14 (poJa\1'as vetadas), 
Art. 15, capUL lpalavras vetadas). 

6/1. Sessão COlt junta 

Em 22 de abril de 1964 
Ordem do Dia 

·leto~ pre.s1Clcnchi.it.: 

,'/I Sessão Legislath'a Ordinária. 

5" Legislatura 

em 23 de abril de 1964 

Ordem do Dia 

_ \to~~l) - ao proJd{. de Lei (fi? 2.182-B-60 na Câmara e n'? ;U-59 
no Sl'rJ lG.O) <l,ue esLabo:-lt\,:, plazo para o provimento dos cargos públlt:OS 
\te.ldl. Ht"l..l~,0rio, ,so)) n5' 1-ô4, da. ComIssão Mista,.); 

Continuacào aa. aprecia:;ão do veto presidencial (parcial> ao Projeto 
de Lei n<? 201-D-50 nra Câm~"a e n\' 38-b:J no Senado, que esootui normaa 
Oe dIreIto fmanceIro para elabo!'::-çao e controle dos orçamentos e bal'l.A
ços da umão, dos EstadOS, diJS MunicipiOS e do Distrito Federal ltend? 
Relatório, sob nl! 2-64, da. tlmm~sãc Mista), 

:r·' ,yarcl,;,ll) _ Coa pro~eto óe Lei (n9 201-D-50 na Câmara e nQ 3B-5~ 
no titl111doJ que estatui nll"tl:a,s de direito financeiro pare. elaboração c 
('.ontrôle dos orçamentos e oa!ar.ços da União, dos Estados, dos MllUl.::Í·
pt·J.!: e do DiStrito l"eder:t1 üUldv Relatório, sob li" 2-64, da Conll,ssão 
Mi~tal . 

Cédula 
n' 

ORIENTACA::> PARA A VOTACi1O 

Dispositivc a que se fE.lel'e 

{;édwQ. 
fl' 

J, 

OlitEl<'IAÇAO PARA A VOTAÇAO 
D,sp.o.m;",'o a que se refere 

vetQ n(l 1 Plojeto que @tabezece 12l1!1Q....P.ara Q pro-
Mmell1Q dus cargOs públicos. 
r.ro'aJitlade Co projeto 
.v.ata _n(" . ...2-=-=-l~wJet!Lq1LlL2St.al.lIi vorma3.d.e-dlr.eÜn..Jl
·,'-<!.tiçJiinLlWXiJ_CUlllQLªF-ã.Q_ .eJ.9JJJLolQ. J!OS. 9J.:mJtl.~1!.tos e 

1 
2 

3 
4 
5 
G 
7 

§ 19 do art. 15, 
Art, 43 e parâgr~fo$. 
Art. 79• N. I (pa.a\'r3s vetadas). 
§ 19 do art, 55. 
Art, 58 (palavras vetada!'). 
Parágrafo único do art. 64. 
Al't. 69 (pal(lvras ve~a.Qau. 
Art. 98 e seu parágrafO 

SENADO FEDERAU 
~'SESSÃO LEGiSLATIVA ORDIZ\.\I{L\. DA 5~ J.F!iISLATITBS 

DiRETORIA DAS CO~1ISS.Qi.S 
(

quatro, na Sala das Comissões, Pre-lque, decla,rando instalada. a C!?missão i :pal·a Vice-Preslden!e: 
.sentes os Senhores Senadores Ru-y I Mista, determina seja procedIda a 'I Deputado ÜItimo de Carvalho 5 votos 
Carneiro, Bezel'l'a. Neto e Antonio ~eleiçã~ para. os CR1'gOS de ~residente I Senador Antoni,) Carlos •••• 1 voto 
Carlos e os Senhores Dzputados Altl- 'e Vlce-Pre31dente. lV'.spectlvamente, 

~
~~~~z~~~~,~~~~~~~i;'~lO~~MacradO' _ Rui Santos e. u~timo ~e 'atr~vés. es~rutínio secreto, ~or cédulas I O Senhor presidente, a~&: agra~e .. l' ~~~l:'r,'~!~:~;1Jrrle~;u~,nn~e-se a Comlssuo !~.'lls- UIllnOmtnalS, previsto no aI tigo 81 ~o cer a seus pares a sua. elelç .. o, deslg-

de o.preciar o Veto p:l:r- Re~imento Interno, por. cédulas um-I Senhor "'enador Bezerra Neto 
Presidente da Repu· nOI'111ais. previsto 110 art!go 81 do Re- na O ,:I_ ., 

ao Projeto de Lei da Câmara nO gimento Interno, pa.ra tanto desl?"" :Relator da matéria ~:eclpua a CO" 
de 1952 (Projeto n'? 201-E, de 1950. nando o S,enhor Senador AntOlllOfmls.são Mista. 

r' REUNIÃO. REALIZADA 
DE ABRIL DE 1961 

As 17,20 horas, no dia. t.reze d:'! 
abrll de mil novecentos e séssenta e 

Casa origem i. que in:::tHui nor- Ct1,rlOS, E'SclUtmador I' 
para elaboração do Olç.a- COncluída a votaçuc, apura-se o se- .!1~da mRlS havendo a tratar encer .. 

União, dos Estados e ào<; gumt.e resultado: rn-se Q Reumão, lavrando eu, Enric,," 
MI~~~Cil~~~·. ênc'r. ' I para Presidente: IJilCY Auler, Secretário, n presente . no prece1to R"~:'- , 'd o' _ 

a PtesIdência o Se- Senad-or Ruy Carneiro .... , 5 voto" At~ Que, :rma HZ aprO\B a, .era as 
último dõ.! Cal"\'(llho Dopnt·ado último de Can'ulho 1 voto s:nadu. pe·o senhor prcs:dcnte, 
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2' REUNIAO, REALIZADA EM I' 
DE ABRIL DE 1964 

AI; 17,30 h01"as, do dia. qua,torz~ de 
S.bl'i! de mil novecentos e sessenta. e 
qua~ro, na. Sala das Gomissões, sob 
ao prcs:dêl~cia do Senhor Senador Ruy 
Ca.rn-ci.ro. presidente, presentes OS Se
nhoY€s Sem.dores Antonio Carlos e 
Bezerra Net.o e os Senhores Depu
ta.-::{ls último de Carvalho, Altino Ma~ 
cha,do e Rui santos, rtáúnc-se 'a Co~ 
m-s.::ão, M~ta, incUmbida .de- apr.cciar 
o Veto parcial~ do Senhór Pre.sid-ente 
G;J. República a<> Proj-eto de Lei da 
C~mara n? 38, de 10'52 (Projeto- n~ ~ 
2{}:~E 50, na Casa d-ê o-rigem). que 
m3t:tui n'J..""111-:113 ge .. ""2.fs P~_,.1- elâbo~ 
r·3.ção do orçamento- da Uniã~, dos 
:E'5~<t.dos e d03 Munlclp,os. 
~ Inici3.:pdo os t,l'uba h!Js, o' Sennar 
rl'lõ.sidzntc cO:Qcede a. p.?Jr:.vra 
nhor, Senador Bezerra - Neto 

qualldade de Relator, tece :~~~Eí ções -con..subSt9.nciàls . ~em 
circu:tstsnc~al1do a _"ori$e~1 
ção -da mat.ér:a nas duas
Copgr.e!:so Na-do,l.1al. -b-2!Il. CIJ'il10 as 
zões nas quais se funda..'ll€ntog o Se· 
nhor Pl'-el3idente da RE.pública parai
nu uso de suas ... trbiuiçEies. constit'..i
cionai.-;, npôr s'eu Vct() -ao proc$SO ',.em 

"beb. 
Em dis:cussão, ,não havendo ·que1tl 

ma'..g desefa fazer uso {la palavra, . 
Se:nhor Presidente determina. sej:i 
&!nado o Relatório, '. 

E nada. mais havendo a ,tratar, 
cerra-se. a Reuniã-O, lavrando eUl. 
_rico J-.::..cy. Au:ei',·, Secr·et.ári-o, a pre
sente' Ata 'que, _-uma. vez aprovada, 

, será ~sinad'a pelo Senhor Presiden~, 

.:: XP E D I E N T E 
OEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL 

• PI~E:rOR .GERA'-

ALEÊRTO DÊ BRITO PEREIRA 

• ,tfliFe 00 SIlRVIÇO OE. F'UaLlCAçÕEe CH2F~ DoA &EÇ&O DE ~EOAç:XG 

JIlURILOFERREIRA ALVES'- FLORIANO GUIMARAES 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
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~mp~tiaso nó& QHcJn~~ do, De'Çar~meot,=, d~ Impr:;f}$8 Nacional ~ 

. B_R A SiLfA. 

~--~~--~. ,~~-------------
AS SrN~A TURA S 

rúNClONÁRIOS 

Capital·e Interior 

RúARflCo'ES i: ~ PART~ICULARES 
~--- ,--,Capital a_ liILcrt!lr 

_Semestre " •• ,~.:.: •• '~" Cr$ 50,00 Semestre ................... - Cr$ 

ànil •••••••••••• __ .. Cr$ 96,00 Ano .•...•.......... Cr$ 

Exterior 

39.08 

76,00 

Ano- . ;.~ ... ~ ••• '~ .•• "";; '-0 Cr$-'-:~36.00 AtÍo- .... _ •• ~ .••• :~ ...... .... Cr$ '~108,OI~ 

'~ Exoetuad'as as para.o .,exterior, que serão sempre anuais~ es 
ass,Íllaturas p~!ier"'8e.ão ,tomar, em ,qualquer época, por seis meses 
ou um ano~ 

_ A -fim de possibilitar a remessa de 'valores acompanhados d., 
esclarecimentos quanto à sua aplicaç,ão •. solicitamos_ dêem preferência 
\.remessa por mefo de cheque ou- vare postal, emitidos 8 -favor da 
J4soureiro do 1lepartam_snto de Im]~r~nsa 'li acionaI. 

Cos assinant!3s somente mediante ,solicitação, 

- O custo do numero atra~ad(} serã acrescido do Crf'o.tO Ii p(1J 
i'1Sl'cido d-e,corrido, cobrar.&e~ão mala Cr$ O~I)O. 

!Razões: 

Os inoov-enien!.es de'\'ido.s ao s:stc.."nn 
vigorante da. pluralidade orçamemâ. ... 
ria são indiscutive:s. Aprovando 
norma repressiva à.5 violaç:.õ~3 d.!) 
princípi-:) da universalidade, ê::te Go
vérno-a.per:.as2,bN canÚnh.o para a CD!l
cretizac;.ão d:> desidel":tlon. que se pro--:
pôs - entrelaçar terdas as decisxes 
num conjunto ITpres€ntativo de pla .. 
no lxm integrp~·d.o cem vist~~ !J. s:
tmação cconámin .- -par::\. ss.neall1~n
to das finan~~as pública.s que esta I) 

Pais a rec amar. 
Entret:m7:o. o- ca.:lÍter s-elet:v.") em-: 

prestado p~Ia redação dD pôlrágrafo 
únic-O- Sltua de fo::m!l. alÜ'3.gón:C;t OI 
amplo e indubitável c~tendiIll2SL{) nr
m<:;õo à Luz d:) arLg'o :;?, que demon~
tra o alc~mce t.ot-al da influência gõ;-; 
vernummt:;.l sõb-re a ec::mo~lioa, em 
penz.ita sinto-nia oo.'-t a regra ccns
tituclonal da universidade. " 

Aém dLso, é flRg-ri'nte a" CúEsão 

\ 

com as nO!'h1as s3.1ntares' ditu<::'as. no 
Rl't go 7" as qup:-is olJjcllXá!l1 que -o Ul'~ 
çamento pl'e'~';.s.t-a a U1~1.e:_r.l r:eln. 

1 Qual, em· casa0 de "C:efic:it", ,seja êle .~ 
I coberto, 

_L>v3 exclusõe.s d.) pl1ré.zr-af.o únic:) ~'ã9 
endereçadas as c.perw;;õe;.; de c~:.tdit(} 
por antecipaç_!.i de l'i;ce:ta, às e:::"1i.s
sões de pa-~el moeda € a. OUtl'3.3 en
trr.das comp:nsatór:k1.'" no a~ivo e pas~ 
sivo iinance:ros. Qt:anto às primei .. 
ras, não h9.veré ,qus,isquer .diÍvidM -a 
SlLSCltru.'" uma ,y:~ que. trn.<;.~1c':'·Dnal~ 
m$te. hú algu!l5 X,;eI"cí~:os, 05 OJ;çs. .. 
me.."ltm da Unifi,,}' v-t--m in5CJ.'evendo e 
--p:'evendo limitação. pira scc-ü."'fo da. 
admin:stração firi:ancêir!\. em tlis. cpe,_ 
rações. Por nã,<)- a1iterarem ~ o pn.tri
mômo, as operaçõ2.s c-o.;n1lensatÚl.i::H 
estariam "ab' initiQ" re::;.sa:vad-as do 
tl':-.tamento Pl'€C-cr!!z?{!Q .. perRnte a- in~. 
telígência da regrl:.. da 1Ulive!"saL~'nde, 
.razão bastante p(i.l'a ser de-sr:.e,::-éS .. ' 
sár-ia ,a excepci,cnali'dacte inscri~!l r~o 
disposijjvo vetado, -

PortantQ, r~t.a. pôr relêvo, à a~U-
, cabUidade da l'egl'à qlllllt'l a €luis;;Õcs. 

do país votand-o ~n antepro~ ouvri 0. MiuUiério .~a Fazenda, ... que ~::~e }ó:~:{) ~ cti:::1?~_H~~~0 serlã,- opo~',~ 
jeto à~ ~orm3s fil1anoel!'-a~· para a Is~ manifeiSt~u sug'ermdo um sUbsütu., .1.', e>~,· n G e;;:::OI; ',"j:" ~ M,!"ga /3. 
padIomz~ao . dos seus .sen'lÇ'J's p-e- tlvo ao prDjeto. elabaradQ pelo .Con~ .19, II da ConsthUlçao l:õedc,al. O 

. ;Relator: Sr - Bezel'l'~, feto.. culiares-'~ .. ' '- Isell10 Técnico de Eccn-omla, e Flllan- I,l .. ,~ .... ...: ... ..:!, L·":";,,,,) C'(L1_l ... , .. e~?n,al, 
No US!) da. atribui-;M que lhe Encerada â Conferência, fo.ram SU2s' gas, ,.' _.. II!ontes de. ~ran:ta. ~l;t "comentan-os, 

f-ere 03 artigós 70 § I"', e 87, item II,- 'I remetidas ao PreSIdente da ' _ ' dO a ConstitUlç .. O de 19'--1:6. temo Ir, pá.-
da. Constltuição FedereI, o Senhor para. se"em pOr êle euca. A CO~lSSao _de FIllanças_ g.~ma- 'Igina 13, ens!lla, quanto à alYertu':'a de 

~ !Pre,::,i(iente tia. 'Re'p-úb1ica a.pôs ao cong;esso Naci-ona~ que ~o em:tlU entao 1?eu par~cer cem,cIU- OpE1"açÕe3 de créd1to c emis.SôG-s de 
parcial ao projeto de Lei da Câmara - a-~ conveniênc1& de SIVO sobre ~ proJeto:" copUlando. pela curso fOl·ça.c.o, de que tmta o art:gt> 
n ' 'OI, dn 1"5() (n' 3" de 1952, no Se- em lei facilitando a s~a ,a,provaç~o" ;n-o.s ~erm-o.s do .sul?s~ t 65. VI. da Lei M~or·. .; 

- '"" o , . l, , tltUtlVO origmarlO di) Conselho Tec-' ; , , 
nado) que institui normas gerai.') p:1ra poht1Ca _ do palS. nico' de El!on~mja e F'inançSB A I -'" 
elabc-ração dos orçamentos da União. O encamüi~amento prev;sto ~ Oc-nstitu-ciOill'.11dade e a jundicidade "I ",A f }~l ..1~serla.- cc.ngto'~~~~el~~, 
dos Estadas 'e dOs Municípios. . Congresm Naclonal, entr~danto, nao d ' ' ' f' nh '-d ~l.j.' 0 ... 8, u.u ?rçamen ,$,. 00;0 

fe(. fe;to e a. evid-ênci:\ do problema o .. u~tlt::tÍlvo oram,' r~-c~ ecl as eXlSllsse o art!go 73, § '1". II. 'que 
O PROJETO ", I • 1 ~ t' " d pela OomlSSao de c-onst;twçao e Jus- permitiu a ínsercã-o' da. 'reo--!'a, ju-' '-

o MSmlto meu":cm<ldo na, ci~~t"~i~~~g:V~e~~~;se;:. e~cn~~~~erên:' tiC,a., em 30 d~ !lovfen!,br~ :;e.}:52. b-· ríd:c::t auto!'~'zativa, da emisSão rio 
.sõbre . ~. -' '.... . '49 ,to ' . . DQo. o. p_enarl{l, OI o.e~<oCIUl) su s- Ol'~il'nent-() ti.:t Repúb ica' quand{) 

emen~a, veiçu a o projeto, através de leIa, em 19 , YO 11 a lffipreSS!onar os titutiYO ao proj?to pe~o Senador Jef- d's"'·~ ~''h_; d .. - '-. . "70 t' d;·' - ., es·ud'r"~·,,s· ',- -~, =.u).n o e ..... ceca.o ao prlllCJ-
.f>etb . o.~' gOlS: • .:po",;:oes; n~mu~Jo-.:: " _.-----.. '- , ferSO;n d eAgui~J,l', _.que atualiz~u.e re- p:o d~ qUe .só se' im-erc '11[) orça ... ,' 
sas: a~lupadas sob os ",egu"nt~s tltU, -'I ,Justamenbe e.s.z,a at~nção- dos téc- ~un:l1J'O substItutlVO ,da conus,sa . .) de menta o que se tem p:Jr lei em 
los. .... . . llJ.CD:3 para o aSwllOO (; que -enca·dea- lFn"nças. E, em 7, de d.ez.e.m~rl? de ~entido fo?ms.J, qm:. se p8':":e aln-

I- _' ho o.rc,.:lmento. . ria. 05 fates no· <:entid..J da formula· 1952, às ,COullssões ae Gonstltmçao. e butir no or'"'"n1enz-o "o mc"l~ de 
çâC? do pro-j€to, na Câmal:a. por ini- Justiça e ~ _F~nmças emi,tira~ p.1J:e· c;}brjr o déficit", Um dos mo'; 

II - Da C011toaiJilid.ade otatiya, dos deputa-dos c'JJos nomes ceres favorave:.s ao sub~tltuilvo ,Jef· d1)S de tal cot-.erturn. é a é!ll.S ... 
lU ,_ DiSiJ-JSições Gerais "m-encioI:"3.:::C,s. " ,~ fer~?ll d,,z Agu~a:', o qual obteve ap,ro-.! são. '- if 

~ "IT 'CÃO DO PROJ=O vaçao ,no plenano, em 11 á~, deZ~IJlDro " .. 
JU-T"-C'ÇAO"" '"" TRA..'\l n~ ~.s. lO'" 1°"2, . _ As em'sEõe:s, pal'a que t,enhaú:l oruGEN! E -:::; .. :i."X r.. - - _ _ ih, , , 

.DO PRQJE:TO .,'- '.,. t' . . f base em lei,: isto é,. para que_ se -, ~·9 ,projet.o lIlJC~OU sp:~ raml!!lç..:.~ na. V.nltà - enCo, o projeto 'à Câm9..ra I~ não po'ss,am. - cOr!..S:del"al' aL{}S ~;.n 
O -p-r-njeto foi ,apresentada na ~~Câ· CI""ma;.'a, em, 4 de ~ ma1.) d:, 1950, data dos DePut8.dCS,' em, 17 de deze, mbl,'o -d, e I' exercícb de de1e5u-ç§.(} legls!'.1t~ytt" 

ffiftra <lOs Deputa-..'tO-s, no dia ..... 4 "'"de de sua <ap-r-es,entaç:?~. '_ ''- _. '" -- 19S2;~ .sem!o' -aprovado' -em- 5":-<de março. portanto. - at<o~ ãdminjst~.'a~jvós 
maio _de 19'5'0, pelos Senhores Bem Encamn:hando às Comissões.- de de· HIG4. .. , ilegélias e· c,ontrários à CO!'lS~:tuj~ 
(.:O!1d~,._E~a:· !eniar:.,des,_ C;aiado~~-l00nstifuição e Jl}-stlça e de Final}ça.~, DISPOSIÇõ,El3 \lErliD~<\s' E AS" ção de lS~6, _ratig,() 36, §' 2~. ê 
dOI, J0<10 'D .'\prey, _<JUrandrr PLes,{obt-cve' pronuU'!:lamnetos -i,a.v<orav€-LS , R AoZÕES DOS ,VETOS I preciso Q'.lé c.s tenhaa pr.eceôc1o 
Mar~\-l~l Anunc.aç_lD, __ Jonas Corre0. d-êss-e3 ÓTgU.0:5 Técnic-o-s. tendo, a cc· ". ,lei. ----= lei f::ita pae.Q Cong,::~;sEO 
.lU:dtubal 8a-ares. 'Paul~ ~ Nogueir_a', mi.ssão de Finnn-;:;.-s oferecido ao P!'o- Em mem,agem ao 'Senado Fe.:!eral, I NClOual, com a .!anaç~"o de Pre.;. 
Camp'Js Ver,gal, José Linhares, Joaoll;'!~O treze 'emendas i'>;.;:r{jifíc:ltiva.s. datada de 11- de març-o de 1964. () Se· sidente d Rspública _ e tal l,ei 

,Ad:-c-dato . eCar!os 'M:;;:deirr.-s. .' A segu;r, foi o projet-O apr::>vado n.~or,. ~re.:;idLnte da Repúbl:ca deu I nf!.'} hoJja de:xado al'bitrio ao Po-
'ltsses' p:.trlamenf.ares jusí)ficaram- a" pe.o Plenário da -Câmara, s~ndo re· c:en~la de que, re o~v5'ro. vet~r, par- cer Executiy-o: A Lei é a le-i que 

~ ;,,- A""'.. ,-' • .". metido ao Senado em 31 de ,ja.ne~ro clalmente. a .p:opos.;.çao, expondo as l auto.~iza n. emissão, fora do O;:ca. 
pr?"s,..-!,\?","" ~"m'-o_venao longa. seBe de 19G-2.- E a Me,:a do Sena.do w1i- -l'azões ir'..sp.ra-d-::I-ras dêssts vetos, Eis r ,men!i.1, - Ou, por fôrça do 1iI..!" ;{g.\t 
de oons1CI.;;"açoe.:i. citou para a maté:'ia o prOO1uncia· as palavras t-extuais _da m:?usagcm: I 73, § 19, II da 'C0ustitulção de 

Aludiram, inic.1.L.'T .. ent·e. à 'I1erceir.a me-nto, 'das Oom!szõe:s de Cons.tituição "~ncide o veto sô)Jre as di<:iposiç~es ,1946, a regra juri-dica auto.:za-
Conferência de Té-cr.icos em Oônt-ahi~ e Ju.stil;a e de ,Finan?,!~. ooa.:x,') re·acionoada.s; por contrãnos I Uva d~, embsão insel'ta. no OIça-
lldade P,Úb,li,ea e A.s.sunt~s Fa~endários A, OCID,'iSSãO d-e const'.tu:ção e" Juso\aos inter~::;.ses nac!olud.s, p-ela:s razões j mento, se, :para. cchr:r défice o.r~ 
reunida no Rio de Janeiro. em 1949; tiça. rr-conheceu a constitucionalidade a~seguir espostas: - 1 çamentário. Nõ..o,·,se pOO.e invo-
con·i. a. 1}'..·€Se.!1Ça d= l"élpl'eesutante-J_clc da pr()po-sição ,em pareC'21' emUic!a. O . 1) o parág-;,'afo ún'ço".<L al'tigo 3: I -car o artigo.- n', parágrafo pri-
tcdo {} Brasil, que, a~enedr-am <Ia ve~ 19 de novembl'0 de 1953. le n,") artigo' 5'1, a exp:-e.,!'53a ~'Res3a!. ~€iro, II" da. COnstituição de ., 
l!hcs nnse:cs da ,JOOp-artiçres Pi.'sca·l,<l:'1 }2n _1957, quando exzm:r.ou o pro· 1 \'a':;a 00 pi'l,;'ig,.:.tÜ Uni:!;} 4o-':artigo 3(1· 1946, se a Enil.ssão não é r:al'!l. 
<:te tôd"'{:l as CifCtUlStâ-r:cias, admini,s- je~:o::, );i,ec~dia no .Comis;'() de., ,F,n~nç;lS j d~stu, l:()i"'~, ' ~ - cob-l'ir 0_ déficit.' Fmque a. r'!~~-a 

;~ 

,-" 
'-
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jurídica autorizativa de emissão fins especWc05 e ficam sem aplica'" pública., inclusive. em relação às ope~ I ção de -um trabalbo técnico elabora
~omente é de permitir~se inSerta çã.o pOr não pOj·el"€m Soer grupada.s rações extraorçarnentária.s. co~st1- do fora. do Legtslativo. i.m-endado
no orçamento .se 'O é como "mo- para ,sat:sfaz.9T preJo menoo um ou tuiria.ru., p:l'ém, sério inoonvenIente Ueua Casa lio COl1gresso e depolS re ... 
do de cpbrLr o déficit". alguns dos itens das pNgr':l..-rn2·s e1a- determillar-se que as ord~l1S de paga- fundido no Senado Federal, com /la. 

" à -..1_ berra,dos. menta somente pC'derão expedi,!·...se em adcçJ,o de sugestões o~~jgill.Íria.s do 
,Q~to ao vevo ~re5~ao uu ar- Dà..a.se modo, entendo não se ter Ca- documentos previamente processados .Conselho Técnico de Economia c Fi .. 
~gD 57, ~ de:ccrrenta ". c.. & na;t-u;al d9. racterizado a p.~SeJlte :ei apenas sob pelos serviços de contabi11da:;e. Cir- nangas - tor110u...se o projet-o, ao su .. 
Jr.1!1tl&11açaO do par'~rafo uruco do Q plisma. de à!ploIIla legal de oo..'lSO- cun.stânc'e..:. cc.orrem-em. QU~ a o:J:;~n bir à sançãe, presidencial, o re.sul1ad() 
ar~:g.o S". IUdatão de dL."Positivos vigentes, 90- de paga,menta não pDde aguardar, I últllno de um complexo e prolong.3.dQ 

lI) o parã.g;ra.f.o 2" do art'go 6". rém c~m múltiPlas. f~cetas em que sem grave p:ejuiZ'Jo para 05 ~"e1"Vlços, prOiJesso, em que intervieram pSJ.'1a.. 
Ra.,ó::,$: ultrapa.,ssa os lun.tes do proces:o o contrõle contábil antecilXl.dOo. A mentare~ e :écnicos. Carece a.-ssirn ne 

.~. atual, ln.ovando para adotar os podo- rigidez da norma cr;a. depeI1d~ncj,a impol'tâncía05, para. que os S::nhores 
./<-5 "l!1c<L':;'Çw.s espzCJJIC;!.5 <1.3. RJt- n~s camptzn:es d~ instrumento de antiecc:nólhic.a. e insllpc:tável para (t Ccngressistas pOSsam medir as ra .. 

c~~b, n.) tcç::mte. aQ ozç:m~co F'e- I admiD,;st.r~çt..o e con~.rôle razoável maioria. dos t.etViç.c3 ex!sten~e3. dz zões alegadas pelo Senhor Presidente 
(,:TO..1, ::::..!n:Jern c~rca. d~ .. 42 r'D_ do t~- pal'a c:llldicicll:xmento <los prc-blemas âmbito federal, esta,dua~ e' municipal. uR Re-ptiI11icn. em justificativa aos ve-
tal. 'I.i..s vUlculaç,C.:;s.. Ja e;3õa? .. n;;p- I a sc]ucie-nru' a cccrdenação d3 sua X) a parte final "nem fi, , responliá- tcs apostos, referências aos deta.Jle.s 
d~ qU2t pOl' pr .. uclfllOS COnsJ..l:"U~lO-1 ativiClade. fhumceira. veI per do.,s adiantament·:)s" do a,rUgo I hi.stóricOJ$ dt~ origem ele cada. '.1.ma 
na...s, . quer P.o~ nD:n~as e.5Lab:e1 et:-ldas P...:'.r~..ndo c!'e~ ccncepção e do tato 69. da.s di.."1'os1çôas vetadas, as ditas ra.. 
em lClS e.::pecla:s. N.ao há polque al~ de existir esqUeJna (artigo 13 e anexos Razões: zóes, reprodt13idas neste relatór.o, re .. 
ier;u' 1),. st;:..~mát...'-cg. ví.2:mte, p-:CC.u.ríi.!l- 3 e 4) p3..ra a clas:Ucaç:'o da receita . pre.::entam em' m LIl b-
à-J-';:" ad )~iJJ", .apen!lS.. COmO b~e de! e da des-pen.9., S"2'm qua.!ql1er quebra O preceito ·N·a vetado corut~. ,da ~e- 'd'~" SI me~ o O me , I)~ .5.1 
c.:J:ulo d~ dotações ~ ap~raç;:l.f) <.!<> :d:Jo prillcipi..) constitucmJJ. da. especi .. gislaçào federal vigente, mas J~ p:S_jSl 10 esclarecedor sobre a. Ula..têlJ..a. 
bJ...:'.r..'.(o do excrcl<~:oA aptel'l'or. ta:n~.o llização. ctecid.-sc pela impu31lüçáo dos v,a.;ece em alguns Estados. l~~':\olVr:- CONCLUSAO 
lllai", que nJ., prevalenc. la do crlte~.o (rI,~,...n.~ltl~' .... ,. .em· oa nlO~"'.onadM. mente a numerc.w.s srevi-ç.:s da União 

.., .1 ~ .. ...,.l-"-"""~ '-''-'"' ~ Uh tU·' O "'eto presidencial foi apôsto e;n 
P:cpcstJ, ccvrrer.ão drasllcas .lcç..u;oes VI) o ar!!.o 43 e·- dos o·~ s'us pa_ (ornou-se um €mpec Q EU:" 1':::19>.. sem .~,..... _...... - - t á', tempo útil ~ fundado em 'llJ\ ,,"os. na., 'ierrJJs dcs~.nada.s. Pl'illClP;vJ.l1 en- l:á?TSfM e a. exnres3iío "ob~-decld"" as fWldamen o V ~ 0.0. . _ d 

I" OS I - V..o> t"" '<oJ C "0 t 1 e to noo CO"''; con.s~ era dos contrârio.s aos ill;.ert;.:i.::C3 te a mve.stlm-ent:}s llgau o3 a p.:.:tn à1SpOSlÇÕeS do al'U'6í) 43" do artigo 79 om. ej.el ..... , a pl'6C 1 ...-v ~=- . . 
d~ -desem:O!VUU3UW reglo!ul e a <lU' I I. ~ t~tUí gar91ltia eletiva. contra. as m:tl- na.cl<maUi. 
tr:$ sew:es rElevantes e e3~traté!pcos Ra~õe.s; ! versJ..;,ões, p:::-..s, ~e a um só re&!lcn· Es~ã. a.s.sit,l, O Congresso Nacional 
da. eCGm;rrua naClonal. Es.::.a.5 redu" sávei permite conceder um (J"j dois habilitado a se pronunciar sõbre O 
ç':',;s F;,eão amda. mais flgravarl2s, em! A despe.to d3. tenaz luta encetada ádia.nta.menlA."'\S, sem qua.lquer limite, me.smo, na f.')!ma estabelecida pela. 
t-êrntC3 l'eO,1S, se se cousld-era o não de::de alg~ms decênios pe Q setor pÚ ... não p-e11l1ite ccnceder mais de dois, constItuiçãO Fe<ieral~ . 
8jl'':;L::tm::-n,o, em moec!a co:n:nte, das \bllCO em m:l:t~'Tia. financeJl'a. na.s ,sUl'W embOra. todos de valor inSlgn.:firante. 
,':ncu::,ç6z.s da. l'ece-~ta. à taJ{a da In .. três esferas de govêrno, pOUC:l.S vêzes NlUnerosOs órgãOs, sc-bretud:) feilc- Sala das (Xlmi.ssões, e.,'1l 14 de abrU 
f!aç':'o, nf..o a VigCrru.l :.e em ~x3,·C~ciO êSte apresentou orça..rn-ento equiUbra- l'a~s, VeêIl1-:se forçados a operar nor.. de lS6i. - .Ruy carneiro, P.res~aente. 
an~e'f!'or, mes st:n, àque1& prev2...Jta do, visto serem n.,nnalmenbe supeI ... a~ malmente sob o reg.lll/Ç) de .::_ • ..:.....1" .... -1-: Be:erra l-v..cto• Relator. - An.ionlo 
p::.r-a o ano em que se ícnnt.11a a p-r-o- d% os incrementos de arreca.da.çao mentes, em face w. naturez.:t ,J.J3 p:ó- Ca.rlos. - Ultimo de Can'a{!7.o. -.:. f 
p.:::;ta crçamentáris.. pela. <ie..,.proporc:,onalldad<:l da contra~ plios f€:del·ais e das con<1igõe,s das AIH Machado - Rw santos.-, 

liI) os anigo.s 9\1 e lO? pa,rtida dos gastes pttblicos. .áreas do interior onde C..e\'C'ID atual'. -__ __ _ __ 
Po:""tn.nto. condlciontr~se como dis- E n:i.o dispõem, geralmente, de groande 

Ra:ões: po::libmdail~ para nOlrB.s d~Epe&1s os n(uner-O de .~el'vjdc·re.s ctpa.z:s {l'e ad .. 
CJ ccncei~"$ da tribut:J, lmpôsto, provâveis exc~:)S de arrecadaçp~"O em rninistr.s..r aodiant:unentcs. !'I!essas cem .. 

tnca e cons.bui~á,o de 11l21horia l!O:J.s- exerci"c:03 marcados pelo déficit. sem dicões, ta:s ó:gãos teriam seu func;a .. 
t'it-u:m mo..téria ti? projeto de Cá .. ig:o Qua.qu-er 1nCl.nin.If:ção. pOr. mil, p:t.ra nâmeuto faci najo se a um me~mQ 
T:l.b~tár~o N&ciolla., aprt.';el'üapo pelo o êquJíbr~, constituiria fuga. à rea.1i w responsf.",el pude&€m sUnultân.'3'.1.luen. 
Ex.2CU1iVO (Projeto na Cânu\:ra n° .. dade fL.'1anc€il'a. te conceder mais de dOiS ad.:cm;Uh-2u" 

ãIA DA 27" SESSÃOg EM 17 
Jl&j\BRIL DE U4 

Pn.ES:!Df!:NCt.'\ DOS 5 ... 13 l\!Qll
nA A~a, ... ~,l.~....A.O~ 
mA "c, GPII)Q il"40NDIN 

4.83-!.A, de lS5;;'). Tais concenos a.5w Sall.:.nt~-se ainda a irrea.l1~de e o I tOa. Esta solução nria pennltb:, m ... 
SUIll'2n1 unp:u- releytmcia. artiflc1aJ.smo no tocante àS eslL'llati- clusive, ma cr dLScrlmina~ão dos re .. 

As 14 heras e 30 
aCnl1m-s!~ Presmt~ os 
Senador;;s; . . vas da l·ece:ta, a. que poderá ser le-lcUfS03 de. tmad::-s a. p:oG .... z:n~"" es~ ... 

R:ltó2.S: '\i2.da a, Mi:nín:.strnçáo flnancel1<l. eMa clalS, em lugar d.as usuais dot::tções 
~ red?~á d-o atÜ"'O 15 e o d·Sp03Wfac1m.te algumas defmiçõa-, c~mprc~n- para "D::;spe~ de q"l;llqu;:.r 1"'3 u...?~ G':-ldvaz~ Sa.ntoa 

!lO~ seu §·<1~ conccr;.7e1!l d-ccíSlvam:nl.e -d,das nOS ç2.-rág-:afos dQ dlSP\lst.lVO za." •. que a~!!Cult:t.lll a aná!ise e Vem Ad3.1b~,rto S:ma 
pu-t!J. o desvirtuamenj'o de outras nOl'· vetado... ~;;" prc,plci~~? ablll"os. ~ J.:;sé Gu~omtJd 
roa1 sÔ~l"e a estrutura, e fWJções da <e~ua .. 'lto a.a .v~to. ~a. expres.:;",,? obe~ O s~.l!;cor que nao pre..':;tJ, c)ntaa Vivaluo Lima 
lei dQ; OIÇolme-nto dc::das as d13POS:Ç02S do artigo 43" do adiJ.n+..nmc.nto no prazo legal con w Ed..'Uuu:.o ! ... evy 

.. ... . 110 inciso I .:ia al·tlgO 79 ê decorrên- side:êa se em a.lcance. Bast.aLá. nO Arthur Vil'gilw 
Coiocad.) em plano inferior o scnt:d,) c.la na.tural ':':a impugu.a.ç:..o do artigo interê.:se da a~iniStruçfro, m::nõ(r-se Za.eharlas Cle A3SUmpçaQ 

ipTcgram..í.tico, e €.yid.-en~ian~~o apenas 43 e seus ps"rágr!lfos. êste prece:to. ccntid.o na pl':m!."ira Mtura Pa..h.j, 
(h5 de.sc.'"o;'ramentos, n .. cras tues, o oarte d-,. nrWgo 69, vetJda a parte fi· sebastião Archer 
a,cessórlo passa. à c;;nü.ção de ef!:en~ VJI) o § 11;1, do artigo 55. Uni do dispGsi:íro. VicL.:rmo :E'l'eire 
ci!ll. Serla h<lnlo:o;al' procef.!io C$l· Razões: Xl) o artigo 98. JoaquIm. pa.rente 
!plcm.;>n.~r, pôsto à mar:;em pela. .. Si~elrecio :?J.chcco 
mniJ-ria da.s nanC;es, conduzida Q Ocorre ev:deu<>c incoveni{nc1a. ~éc- Razões; ]..!,l:eneze.s Pilllentel 
meru:lU::lção das~ metas il"lsa&ls em nka. em fi}~s.r-!'e em .~l d~ c c':.l."ater A conceituação de dh'iê,.:\ fund~da WLs.}1l Go, .. ça.vcs 
t€.rmos .de unidade de. tra~a ho Pl:a.

1 
~el'~l, e a.phC~!el" ~s •. tres e~~e:~s d~ 1 deverá fazer-~a m. 01..ltr3 leI r>!l3.t!va W:ufredo Gurgel 

ca""~ ati\"dade ~m2tiaa 8.{} setor pUw ",:O'Ve..'PllO, se cfUact~r;.<; .. -C'as 1<h7n",lS dos 'd;~" c .". da C!t ~l '.iá eXlSte Ruy Carndro .... • . . _ , . recibos de arret:ad&ç-:~ ao etC .::0 TJuü.l 0, .. ~ 
lJlico. cas" ,a discr:nun.'lÇ3o .c:e acs.. '- . ,projeto em cuuo no ccngrc.:,..so. Arg2mlro de Figueiredo 
p~J., n:z le~. se .faça. no mínzmo, por Trata-se de mat.é"!'ia. de caráter nl-j Ad.?ma~~, a divlda fundada on C'Jn- Jeao Agr~p.no 
elementcs; e caneei:'u:mdo como ele .. tid!uneute regulamem.3.r, que n;io cos- Eolidacta núo .se carac~etlza ap:llJ:s Ermirio Qf' MO:MS 
menr::l.s os rlescl.ob7'r.mento~ dl de~pe .. vém cr.lSt-<1Jiz'.ll"-se em texto 12gaJ.. e,s. j p~lo prazo de l·e,gaLu. lUas tamJem Rui PalmClfa 
sa.. cem. pesscrJ, m~ten~l, sel'Vl";?s, pecialm:mt.e pela c:rc:':'lnstánc',Q de pela natureza dcs tí c ulc3 qua a r":''Pre-, Her~baldo Vieira 
obr~s e outros me:c.s" os vetadD;.3 dlS ... .::entar di;;-c~p1inar matéria sujeira a,os sent~m,. e quo ,s:'o, tndicjonaJ e .<f~ A:oy,sio de CarvalhO 
pC'SlUYC.s 1ndtUll'am u. nprovo.çc.o doe 'mais dln.·m;co~ Tl"o"'r~OS tecno ó"'i- ...,."lIn"'lote as a,n61iCC3 da D'vida PÚ- Josapnut :~arinl1o 
le:.s crç:u;nentá11as ~:;ce :CiYament~lrco.s no camp'Q da ~roe'éan.zação de ser- bÜCn,·e ~ obr.gfç6z-s do TesOtira, para. Jelfcrr,on ~je AgUla:-· 
discrlmmati\!'..s, ca.:n tctl;;l..s as. roca ... VlCOS. cuja emlS-São orn se eÀ"l76 autol'i7ação Eurico He~.2nde 
'Vemê:w!S-3 . ~cmpNVa.d!lS, à ,sacledade. VIIn no art.:go 58. a exnressão ".ou legis.lativa, tant? na. u~.úo como nos I AI-:nso Armo.s 
pel:l. (J-;;p.\:nenc:a Ulliversal. , ,nio". Est.r:dcs e M:.micipiJ3. Au~fho V.arlUa 
P;-ev~do-s-e contra TlOSSIV~ inoi?~ J ~'" . De outro lado, a emissão da t,etre.s· Bened.cto VaLadares 

servfnc (l das Dor!llas. de ::p:~-:t.aç_o Razo ... s. do Te::o:rro, a prazo ínferior a doze UC;5U;;il'a d:t Gama 
da ce!p~ ns fase ae e_ .... C1l\-.D, Da A ·obr.iIT.a-ç:ão de pall'Slnenr.o, a~'!'.. m:?Sfs, tem-se reve.::<lo recu:"so de MQJ,ra Ar:d.ra,de 
~o~lro~e.s m!zrno e ~terno. sem pr2~ rente do ""empenhO de":> despesa, depen- acentu~do valor pràtico, p::tra c..ten::l.er José F,;I;cL:.no 
JUI.:O C'l cç:w·. Co Trlb:ma.l .. de Contf1.S de sempre de tnplemento ou condf .. ao ínsufic.éncia de t{'soa:atia" inc:u:-o..ve PedrQ Lud::l\'ieo 
ou 6r~D::> equ17a1ellte:. au:::~~a.dos pe~J. j ç:io. Dj-p~r contrà.riamnte, c:;mo faz I as dec:;·rre:nt-:.s de deficits de txecuçã.J Lo;;es da Costa 
CO?~abllldade, ensejarao. eV.l.ada ~. dI" o di~:s:ti\'o, p-:r isso parciaJ.IU2nte orçarnc.ntária, Não convém, port:ulto, Fil.!.ni.o ML:ller 
2U!ç~o ~gereda pela excesslVa po~me~ veta.C:o, constituIria êrro técn!co subs# car.Jc~er:z.!l:r a jh'jcia. fundada como a Beze.rra Neto 
nonzJ.çao das verbas ,;" em . c.eft.os ~~- t:l!lCial, Citpz.z, entre outras COnse.. de exigi.bLidade .superior a doze nle- Mello Braga, 
pec~c3, eL:n.nacto o ~_;::~ud!c!O de. c.u- auências. à~ induzir terceiros em ou- ses. Não ccnvém, ta.mt:çu;'X), cc:no 'faz Irineu .l3oul11au.sell 
:n.hC'lTO~ Pil~1iCOS> a VlaçaQ ~) conJun- {z·cs e;ros, plr::cularmente qU:l.ntQ à o dLspo~:ti\'o v~tR~O, .!oncsi~uá .. :'<? com Guido Mcndin 
to e o con.s.euquente cumpr.mento do l'l<~gc:.:abllidade c:t1 "nota de empcw t:)sse- nesse crltel"1o de eXlglb1lldade, DanieL Krieger 
pogr~Hlla. de traba.ho. ura". aIill-da às finali'dades de atendp.l' a de. Mero de sa - 39. 

p-CTtanto, a c.ollcentrD:\~o de recur- Estf'.ndo n. nota de empenho reves .. ~equi1íbrics orprnentárics ou. fi fln'ln_ g sÃ PRZ5IUW )ITP: 

mln:.Jl05 .. 
Sént .. c~e~ 

los em mtla. ~~a rUÍJnca. por ex::m w tida dos reauirito~ da regu.:.:aridade, é cia.mcntos de Ob.-êlS OU serViços. pÚ/lIl. . 
pl?:: de M<l-J..erj~ Pe.rmnnente; p~r-I çs.cifica, poi~Qnto, o imoJemento DU .a coso EMa. conc~a!lnvão e11"C~J:rl3.. por A lIsta de presença l·zgistl'a O cc-ra_ 
nlltlra", o .,e.::~.al>eleClme.~~o de lc~1:er10S c:i.léliç:o. Infere-se ser' a alternativa exemplo, o lnnçamento de emi'résti_lpareCimcnto. d,e 39 Senhores SCllU-do
de pLfCl~nc ~ sem fCl'lr qua.qu~r rc- int.:lxtuha e desc3.b:da. mos flmoados que visassem ao tmsn- res. Há l1wnem regimental. Decla
~a constH/1l:c!On~l. ~e2unúo as lleces-, IX) o pa.rág1'afü único do a.rUgo 64, ciamento de guerra ou a simptes con- \ ro aberta a .sessão. 
Sld~dea e d!Spon.~nH~?_d~ em con- j f.oUdação da dívida. anterior" Vai Sel.· lido a ata.. 
It'ronto com a l',an.::lç...!o !Im preços do I Razões: . 
merca4o. Et 'I Lei ORIGEM DAS DISPOSIÇOES O SenllOl' 29' Secretário lê B ata, 

) n S'í.'US <'Ir, g:os 8S e 100, a VET";'DAS da. sessãD anterior, que é apl'ovatia. 
OutroESim, não ccorl'e:á o que 

If~~ ~,cc::J.tece. qucoio as do~a,;,üe~ 
,çe-à.idas t()rn.a.:n~.se insuficientes 
,~ 

:1'50- acert.s.dam21,~e escabe!ece l'igorosru ~. . sem debates. 
0"";11-11 rl'"';J:-ltcG Ün.~::m~!'S Q a s~gurar o Iniciado na Câma.ra dos D2')1.H·ado~, 
p:>.r&. completo conlrô..c d.a adrnin!straç5.o' hã. Quatorze aJ:lOS atráS, ~b a nspira.. ªão há, e:q;edlente nara le1tW'a.. 
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l
o Relator, em reunião anterior .. No \ sará as tragédias do analfabetismo, Além de não l'esolver as dificuldades 

. entl.lnto, o Sr. SeulJ.dor Josaphat, qlle continuará. com a· mesma percen- ma.is prementes do Estado, COMO I~S~ 
~á., sób;e a mesa, reQ.uer1IJiento q~~ . Marinho requereu vista para o exame tagcm de anos atrás, devido ao ritmo tI'adas, energia elétrica e lnstl'uç6.o, 

Tfol .ser l.~() pelo Senhor 1· Secreta 'da m-atéria. por .prazp certo, razão I explosivo de nosso crescimento de_ ainda as agravarão mais na primeira 
l' . : \ por que, em virtude de fato nôvo, 80- mogl'áfico. Dividir, não evitará no década~ no' t-erreno da tr1buta-;~,o e 

E' lido e e.,provado o seguinte. licito o arquivamento do l'cquerünen- 11 reglme mflaClOnáno, o enrlquechnen.. da criação de milhares dJ cargos nlém 

PRESIDENTE; 

.' o j to por mim formulado. to maIOr de ::.rupos econômicos pode .. ·dos eleüvQS, com graves :mplicações de 
Reauerlmento n 78 de 1964~ . 1 roses, ante a..;; agrura!.- de um povo, de outra.s despesas. , .--~ I O SR. FRF;SIDEN"TE: ! uma Nação comJaUda em suas ne_ Ai temes para exemplo a. Refcnl1.'1 

Nos têrmos do artigo 255, le~a D, cessldade, como dIvidIr, não melhora_ AdminístrativR enc:lminluda à As· 
do Regimento Interno, requeiro te- 0. ~e~h?r Sel1a.d~r J~!ferson de Irá o nível do pa<ir?"Ü mOt'a! de alguns 1 sentbléia Legislativa pelo Govel'fladot 
nhanl tramitação 'em cQnjuntQ os se- AguIar tehra o seu !.equenmentQ, I1 de nossos homens públicos. rF'ernandO Corrêa, cUja Rprovaçíio c 
guintes projet(X<;i: _I Há oradores inscrItos. Dividir, pois,. não é 11 solução. E implant.ação .se nos aJigura imperlosi:'. 

Projeto d~ Lei· d,? St!nado uI? . 96 ~e I Tem a. palavra o Senhor Senador I se o tôra, de há muito nenhum Esta_ porém, virá ela de início, acresce:~ ru 
1963, que dIspõe sobre a part!c~paçao l Vasconcelos TorreS. (Pausa). . UI) grande estaria üub.'listindo, fôsse despesas com a máquim1. burocrá.tica, 
do tl'aab hador nos lucl"os das emprê- i Não está presente, J Süo Paulo ou 'Minas Gerais, Ba.hia ou . até a consolidação do plano. 
sa.s. sõbre a demooratizaç':o d? c·apit411 I Ama7ÁJnas) . . 
destas ·e a participação do traba:ha. Tgm a palavra. o Senhor, Senador Não se' l'esolyc as dificuldades do Acreditar-se que a. divisão tl'aril 
dor rural na exploração das proprie- ,Jefferson de Agu~ar. <p,,'usa.). I povo, cOm divisões territoriais. Nem a beneficios la·rg"<1S e amploS ao pO\"O de 

d t I h · ,. dois ou três Esttào.s, em que se divi. 
da es lespec lVaS; I!õ: JEFFERSON DE t\.GUIAR: . }.<;tona, nem o Geografia, nos dão 

Projeto de Lei da Câmare. nO 333 de ,O, R, exemplo disso, muito menos a verda- diria o nosso território, é argumentar 
1952, que di:põe SÔbI:€ a parUcipaçf..O DesIsto da palavra, Sr. Presidente. de e fi. lógIca. de maneira quase inranW. E" qUI~rel 

I 
t'apor o sol com o peneira, ,come, ,-:;. 

do trabalhador U<JS lucNs 'da emp;.>ê· I1 Tem a palavra o Sr. Senador Lopes Na conjuntura atual dos difíce.s diz vulgarmente. Como )'á expômos, • 
sa.; ~ , acoMcc>.mentos braSlleu-os, dlVidll' um -

ProJ:~ot de Lei da Senado nl? 28 de aa Costa. Estí!80 como o de Mato Gro.s.so, não certo, positivo, evidente e claro g:IH 

I ao povo em si não interessa a di, 19-51, Que regula a partcllpaçfi., ... obrí- - O SR, LOPES DA COSTA~: I slgmflca ap.enas retalhar no pl'esenh visão. ..... 
gatóna e d reta do bapa1haQor n:> S' p' 'd t S. S d • 'I te, m~s sobretudo amput~r no ~uturo, Ao examinarmos os seus aspecto~ 
lucro d3S el11prêsas, ~ r. lesl en e, r.:> ena Oles, () rlestmo de suas asplrz.coes l'aClOna s ~.< . . 

Sala das Se.."8Õ{,~~, em 17·de abJ'i: d2 ~'e ha. qllestão da u,v 0,.0 c.o mEU E_-
1
' de um grande Estad.> cômo fôrça ~~ ecoJ1on~.:cs e fI.nancen·os, chagamO>i 1 

1964, - JeffersOn fIe Amâar. I t~d?, vaI.ta a. 5;:1' d!scut~d3., ent,e VIda. respeItado e de<:lsnu no selO da conclusao segumte: . . 
I v:;t~·'0:3 Haeres poli~lCos. Nes.ta oportli-I Pederação. .' Toma.ndo por base a receita arre. 

O SR. PRESIDENTE: I n;dao.e, ':!ueto de:xar .reglst.raào nn. Tc.dos .'."~bemos que na paisagem das cadr.da no Estado, em 1963, que atill. 
O re-i.u·~··im:;l}to será incluido na ~ ?asa~ o n;t~U PO!1t.O de VIsta a respe,to i~junr:ões da politica_ democ~'áti~a n3- giu FI. importâ~cia de quat1.·o bllh,?ef 

Qi:dm 0.0 Dia, da próxima .sesSfW. : do a~sun ... ).. j,c.onal. os fa\'or~ e os p~evl!églOs pc. I de c:·uzelrO.3. Iremos. en9ontral' 7IJt;: - .. . _. I' (Lendl)· s~m na prop:.rçao. Vel'LlcaJ. de uma arr€c2dados ~lOS mUDlcípIOS que f:H'~ 
. O ~enh{)r 1'1 Secretan'J lra pl'o~ejer' bo.l1c:{(l't política e da. c::mstituição es. mariam o Estado do Sul, e 24% no! 
à lill~ura ~e outro. fequ21·.mento. oe, Como Senador d~l República, eleito ~ tadual na. halança econômic ae fi. do Norte, que teriam em núme::,o! 
Qut?r.a. ~() nobre &n~~dIJT •. Jcfer;:on . pe:o voto lY1>;l..joritál:io e como ma- ! nal1ceil'!l. do Pais. ap:'oximados de 4.50 a 750 quilômet:Oi 
de ~gu a,.. I toJ!·os.sense. criado e adrcudo na eon- I . ~nt~s de p\.nsar··Se em qualc,:uer dL qw:dl'ados com 650 e 400 mil habitan; 

__ E' lido o .::e""uinte: '~""\:. "~vénci-J. diária com a pais<lgent dQ VH:30, temo.? ~e pensar nas neces"id:t- tes re...:;.pectivamente·. Isto é, uma eon~ 
> (;o "' ilomem simp.!es da cidad.e e do campo, de;>. e sofnm3ntos do povo. pensar, tribuição per capita, para· os cofres i:1e 

Reqyerlmento n9 79. de l064, Icabe-ri1e.o direito e o dever de. com le.stlldur e trabalhar ' para resolvê.los. Est~.d{)., da ordem d~ Cr$ 4.700,00 clo~ 
• ~;<\ 'stncer:óade . e pela fôrça da lógicoJ.. O .p~vo matogr05fiense, COnto povo sulistas e de Cr$ 2.500,00 dos n(ir, 

. Nos. iénnos do arbgo. 171-.-\ do Re~ i ;111alis3r e mostrar ao pOvO o signifi- IJra.:.lle!1'o, tem fome d.e. progresso, d'~ tista..<;, 
~l1n~n~o lr:t.e.rr:.~. re~u~n';: que,..o Pro- ~ado pol1ti-~o adn1Ín~~raLivo, econô· ~em, estal'". ~e .. tranqUll.I.~ad~ e se~~. \ A .nÓ2SO ver, dado ao ritm.o. do de. 
J~to_de ?e~O u~ao 11· 40, de_ Hb3 tqU"2, mico e soc:'Jl, e as repe:-cursões que /l::l1:ça. ~ proplla expellcnCla da hb. senvolvhnento do Sul ser maIor q·le 
dlE,poe SO'lre e. l·epl'e~en~:1ç~l,) do se-·; [l. medid'.l da divisão tenitoá3.1 de tOl'llt e da n:ltureza, desmentem Os os municípios do Cent.ro e Norte, de_ 
na?? p;:del'al em. Confer~mci3.s ou R€-; :'"i\fI:1.to Grosso, tr.lr:':un <l.OS de~tinos de /ra~~ !lrgumentos .dos .que ap~eg~xl.m vido (l. fatores diversos, pl'evê.se que 
·umoe." . no y-x:e:"io~ oU Pl;'a at;ó'nder ;10:::.311. terra. ~"?,lVIS~tO. Nunc3.: Jamal~. se medIU a esta percentagem venha ainda a, sl~r 
a Connl€S 08 GovenlOs est,range:!'OS), fOtt.;ft o.e um J?O ..... ~, sena .. pela ua I alterada. com algumf'~ vn.ntagem pal'a 
cujo p:-3.z:J", na Cemi,ssão de Comt..- j , Não €~tou com os dito.", nQl'tistas g-ral1deza: terr:.tonal, economlCa e mo,· o Sul na presente anecadação orça.~ 
tu:ç'::o e JU.3t~ça já se acha e:gotaé'o .. 1 (m3.~06Tos.s:enses do none.l', co.mo não t'al. .. Ida p:Íra o cot'rente 0.110 ......... ". 
'P~"Se IW est:::do da COll1i~São qu~ fi) es,ou com OS do SUl. po':s almho-me O que de fa.to 1~1t.eressJ. a.o.povo (ce Cr$ 4.420.52G,365,{}O. Admitindo um: 
e..'iSe orgão :€ seguü' no despacho ini-. entre aquü€s q'H~. r:n.atvgro"'s,mses ,éste sabe que mtelro ou. d!~ld:i.do o ,eu Isuperavit origin.ado pela inflação nu· 
cial de distribuição, . ./fiéis, sinceros e l1on~stos, são con~ !E.st.s.do), e obter, a sol~lçao de sua'!:; ma Receita previSta para ...• , .. ", 

Saia dr .. ~ Se.;>2ã2S. em 17 ~e abr:ll-lrál':oo ao seu de'::l11embrftl11ento. l!ln~:~stlas e que ~o p~d~ra çcorre~~pero Cr$ 6.000,000,000,00 ·no cor~ep~e ano;, 
de 19{:4. - Jf!l/crsOn de AgUiar. I E dísso náa f·'!to l'::serv,;]., p0rque se \ esf~(.;;o de sr:us fIlhos lCSpOllsávem. ~s tudo leva a crer que os MUlllClPIOS que 

O SR PRESIDENTE' 1 vive uma époctl. neste pai.S, em que Ihno~;."s. sOluçoes, como de t.OdO O :r;"als,. íria~ fonnar o ~stado de: l':'!~to Gros ... 
~. ____ o Ias definições t.êm de ser e'aras., pre~ .OJ ...... Já. se esboçar:t a ~(mgo pt,:zo. ,so ao Norte, nao cons€O'·ul.rD.O ultra. 

~te ye:ruer·mento depend-e de \ c:sas môrmente aquelas emitidas ctecol'l~nte do !at{)f mflaçao que atm·· II passar a casa dos 25%. 
apoü1mento. I p::los' homens de responsaon:dades na I geTmO';-:!s <h,J.raml ente os EfstUdOS pobrc~, Reatn1ente os Municípios do Sul , . - . b1' b" ·1'· ' ... v5 os pa se.:; que so l'cram na pro.j . , 

O SR. JO:SAPHAT MARINHO: I I vwa. pu ICU. .aSI elht, p"!.'ia carne, sit.laçáo idêntica de cor~ deshutalll de posição geo?"rãfica cxc~·. 
(P"Za o"'rlem) S"nl J p~ 'd~ S011, por~(lnto, em pi."ncipià, contra rupção jnflacionária, passaram por e.5. le:qte, tendo por· f!ont.em~ os dOlor· 

t ti ",. I.. t .~-. 1 r . .;€s. '':;:,n-!tod'::-5 0.3 ql1e e.dvogn.m, com sinceri .. ,se;;. mesmos drrImas. Imô1iS~del:jen~olVidOS Estados ?a F~ .. 
~'"".,e> .... J~ ll~l\.~cRh;cm,e~nto., o le-: dade ou segu:'lc.a'", intenções, a qUal-, _ .. 1 • deraçao: Sao Paulo e Parana, cUJo 

q .. l .. _!me..'llo ,s(LlC_l.ou, o queu j d .. _. antes a J'''''tiça Na·:) serla JUsto, nem .ÓglC{), sUpO!'- crescente progresso nes.3a última de" 
p q,ue" lVl~ao, sem f"\!.e ......,.., se que as dificuldades do povo o de ' d t' d 

O S~. PRESID-ENTE _ O J'e:l'.l·e-· v~ 'dade e'O d:reib do povo, tenha· .t .'_ U cada, vem refletm o con .tnua ame.n. 
• ':> ""'c::. OI· ." • ,~ ".., ••• d' .. C€l as 1:egloes, dec·:>rrem da grandeza. te TI'} S.ul de .Mato GN"'~O. Além dlS' 

:tlm .... n o v_."a Soar e·) p1'(Ijdo -de Re- S" felio O1Jv .. r :nas suas lelvm ICa. I territorial de seu Estado com n"o e' t' fé ,-<o 
01;; ') 40 d" -" c~b' . ::: ' J 'd ~ te . . • a s - sO fOi o Sul com suas euas r\.o-';"" s uç_o ll~ . que k.pO ... ,,0 re a le- ço~~ malS eglwmas e urgen. s. :na.. cabível e aceitável. supor-Se que 'd t b rci d com a COllS" 

pre.sen:G.::;E..~ do semI. do Federal eml Vivemos mcmellt06 drAmattcos lao ato de dividir 1mplicaria uma me .. gran~ emen e. et;-e 1 a o , 
. conf€l'éncias OU reuniões no Ext-e:'iM ~omo Nação e g nessa soberania. como Ih 'a d' 1 'tod t O truçao. de malS o.e. 1.000 kl1ôn:e~ro dE r to' ~ ,t ~ ... ~ ~. .- ; d' .,,- on ra lCa, em cs os se ores. ferrOVIaS que atravessanl van05 df 
~.~Hrosa.aoap_.:1a:~· da. cconomV·i;"'~~._onOde€SC,roa.!'s- I povo, eXlgte unl~O e.e ....... no~touno lVl~"~:a povo rnatogro~5ense, Q,.ue não se iluda, seus importantes Municípios. Não SI 
f>.';:~. _' ~ _..... ., · ... w ~. ".0 momen "j nao .... p ~ v.... uma vez que a diVIsa0 só pode inte. ~ h o 
tllUlça') e Just ~a Ja s~ ach~ €Sgo.! tratar de questão de tal teor.. ressar a uma minoria. faland~ no térm1.t?0 ~." .construçoeh 
tado e o nJo~'e S3nadol' .JefferS:Jn de O qu€o interessa realmente é resol- Ao povo' só jntere~sa um ambien- :lt~ 19'66_ de rodovJas dIv~~saMs, verda, 
Aguiar s-o~icita que a matérh p.J.S:,e I' ver e.s dificuld'ades, é encontrar so- te de paz e concórdia:', e' uma oportu. dcuas e.:>tradai de pen;-l-laçao. comr 
ao estudo da Comis.5'::o qu,e .se seguh' lução adequada aos pl'obleme.s báSicos nidade de tr - uno as B~,-3:1-, BR~1.6 e BR-.. 3

t
';'·R

com oSms.el!:!' 
à de Jrcica. I' 'd· ~ ti 1 e as .... . J ramaIS as quaJS perml lIao 1lS V· 

, ;>l· ~ • do Esta.d.o. DlV: n' t~ao re o Y,_ Ao povo mteressa, ':lma el~vaçao res fnéilidades de transportes para ( 
O SR. J03APHAT MARINHO _ . hemorragIaS da mflaçao nesse l;;~f co~stante d~ s~u padrao. d~ Y~<4, e rápido escos.mento da produçã.o des. 

DeseJana que o 110b1'e -autor do reGue_l.ncelerUdO que tudo _c?r:.ompe &--de ~ ~Ol ,consequenc1a ,a. mu.lt1pllcaçao do ·fias ricas regiões. aos grandes centi'{l~ 
r:mento eEclarece.::se se o projeto de que. m.ata, que de.::flb.a n. <;lm?- ~~s lendImento 'p~~ .. ~aptta.. , .. êcnsum!d2feS, l:gadas como elüs se en. 
qu~ se e'ata é o que foi ontem rela~ braSllell·os, . levando, ~arnbem. ,. Ao povo lr._~ ,!l-, a lU8llell'a, ,co •. _ contram com a Ponte sôbre o Rio Pa
t:::.do na comls."'fta tle ccn.<:t.ituicão e :B.dm:nistrações e..,taduals e .::1i.l11;lCI" reta e honesta de seus ha~nens publI_, l'anâ, no Pôrto Epitácic. 
Jl!~"r;;:1 e co qw,i u"d· v1<. ~. I "p3.is, as suas fuu:õstas consequencl\"'o'S. cos, da9ueles a quem CO!1fla, em hora 

..... " . _.1 ,.,.. Dividir, r:ão npl.acará 9- forn~ .q~e deten11ln~d..'t, a sa}vag:uar~a de S.U9.S E. o fato Ilrinc!l~'ll 'de g-ra.n:1e si.g· 
O SR. ,H::Fr;':Rqi:'-l" DE AGI!I;,'\.R~campeia. em vastas rcgioes. Dtvldrt, prerrogo.tlvuS COll~t1t;UcICmll~. Ao po,-:o nificação econõriÜca, cuj:!. concl'etiz:l" 

'não contribu.irá para o aumento ~e mteressa., a escola p~ra o fllho. o ah- qr,o está programada pan o quinquê~ 
Se-::J:c r;·~..;id::-!ltc, pEÇO a p'3.1avra 10l'-oduc:lo nem C.~)i1b:)l·ará, para ~:l.1n.s.l- mel.1to. p-.1.ra a famllla, o ~raba]I;o que nio de 66 a 70, é que, os si~tem~.5 

yc1n ordem, I ~lS" OS Efcit.as dr:!5ticos de uma long:1 o dIgnIfICa e a paz que o mcentlVa na cn~r9=~t.ico5 (1t. ~.l}mc<:::) e vrn'.J:ln1m"·" 
O sn, rgl~.3H)EN'i'E; • _ e::t-icgeni o Que tl':lrà, fatalmente. por conqlli~ta dos beneficios que a. ciência, €starRo em funcionamenl0 e abaste~ 

. . falta. de provitiência governamenta.l, a. tecnica e o sRber. p1'ocuraram ce:ão de ene:'gifl. elétTica tôdn. a reg] 'in 
Ti'nl fi 'P:::.la-... ~·'1, "Çc::'I o::ct.'2~n 0. n-ob:e I c!·j"e m8.~s tg'lda n3. economia nacio. p,arn. um aproveitAmel1to útil e pro4 resolvenco em difinitivo eSSa que.stfó.o 

Stn'1.do.' Jaffc!'~on d~ .-\g'Ul.C>J.'. nal. Di"\'idir, não melhor"ar{~ o.estado flCUO. do: espécie: F.or~ dai, o~ptoble, pr:madial de vital importância, para 
O ~n n"~,'I"~nQOx UI: AGUIAR,!pi.·ecário de no.s~8S rcdpvias ~ nem ma. Ílca n:- contmge~cIa d::tql~eles que o seu completo desenVOlvimento. 

'. ' • .1: 1'". • .' ... _ . {;_:. ! l'e!~olverá l)... carência de et'~el'gul. elé- es.pe~·~.m tl'. )r.nvelto própl'lo. obter Abandonemos a divisão e com o 
(Pc~a or-d€T!/. Sem revisão d.o I t.ricft. Dividi!', não eliminará e ?":l!l vant?-gens de o:'dem matel'ial e con- p·ensamento voltado para () futuro 

oradOr) -- 8l·. P;e.:idente. oetent, na. amenizará. as do:'cs da classe média, segUir eSTrear para o seto!" de SUgS gr.:!ndioso do no.s.zo S'stado oon1 a.3. 
reun!ilo da Com·.':'f::1o de Const",,'ção aUngida·Illa.:s duramen1J pela ,i~fl~, inflllêpcias, <..;. proteclo,nismo ~ .confa. suas imensas rLquezas, ainda por ex~ 
e Jm:tiç0.. (\ projeto foi relata.d-o pe:o j ção. angustiajL<t éntr~ ~a1ários rl.,>rvelS bulac;<:es de ordem praem polItrca, pIorar e trwbalhemos únldos e frs .. 
r,{)t.~e S€T:.Gd"::' Eurico Re~e!1de, «pós 'c uma ascensão vertlgmOS3. do cw;ro Entt!O nos .~u.rge, de pronto, R, per~ tel'nalmente. 
mn :: .. v:>.di';io de 'l~s~{\. do.nobre S~n~doT \ de_vida! ~mo t~mbém em hlp61.!,1;.ep~·lmt.'1: J A Quem intel"~ssa a 'divisão Lutemo!) pela emancipélção fconô .. 
\YllE'Jll Gonç·{llves, que concordou com. alguma, de llllLena n=l1hul11a, su:::.n_ de MG.,to Gl'o.~to? mica das regiões Leste, CentTo e Nor-
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. ~ do Estado nA.o menos J:jcas que a.s 
4emais; 
I Lutemos Irmanados 'Para a eonquls .. 
ta. da Amazônia. MatogroSl3ense: 

dimenta. a lei qUe visa o desmembra
mento e a divisão do meu Estado~ 

Era o que tinha a dizer. (Muito 
be ) "., 

o assunto deve seI' d.iscutid<>' e de- bati por essa di:'po.sição, que vigora 
liberado em sese.ão secreta. na Inglaterra, q.C,e vigora na França 

e que é lundamental na sU.u!l\,ão em 
Msim sendo, .sollcito aos senho- qUe nOs encontramos, pa,ra obter !-,rua 

rcs funcionários as providênc'Q& indis- reslauraçã{) finan'~eira. Lutemos p1\m levar QCS nossos ir_ 
mãos do Norte, as estra.das de pene 
tração em condiçO-es normais de trá 
fego. como as BR..29 - 3D e 31, hoj 

PRESIDEi\7E ' 

Sõbre a me.sa. COmunicação 
sel' lida. 

que 
pensáveis ·a que a seSSJO sereta. se Sr. Presidente, no Ato Institucional 

vai; realize. é estabe1ecíd~ e),sa norma, Assina 
I A sendo, parece.me necessário ouvir a 

em situação precárias; E Uda a seguinte: 

Em 16 de abri! de 1964. 
Lutemos para que se inlcie um~ 

nova era. da navegação flUVial e la 
custre, na. desobstrução de ·nosso,!! rios, 
qUe sel'viram outrora. de estradas da. Senhor Presidente. 
civilização do nosso progresso; Tenho .a honra. de comunlcar a V. 

Lutemos _para a instalação de sis- Exa. e por seu alto intermédio. aO 
temos energéticas que visem f\.~' 01· senado' Federal, que, nesta. data, fUi 
ver êsse problema. angustiante ' e empC~sado no cargo de Ministro de 
está dificultando a marcha do de nã Estado da Justiça e NegóciOS Interi<). 
volvÍlnento nessas regiões; < A d d· to t-Lutemos enfim, para dínam~nar o 5r~,ct!e c~~tifui~~~. o rspas no aI • 
desenvolvimento da. área que .seria Ao fazer esta. C01l1un:cação. que en
considerado (J Mato Grosso .lo Norte, volve a do meu afastamento temperá
com a sua. vestimenta flo~·istica. com rio dos trabalhos do Senado e me pri
o seu ouro, diamante, ba:JMsú, cereais, va. de agradável e honroso c<mvívio 
pecuária, bOl'racha, café, algodão, COm_ dos meus nobres COlegas, peço a VCS
preendendo UD'lA área superior a '" sa Excelêncja .se d1gne de manifestar 
>t):<'IO.OOO kllômetros quadrados,. para. a todos o agrado com que rece.bel'~i. 
depojs pensarmos na divisão. Sr. Pre. no exerci~io daquele çargo. as mspI-
61dente. - rações com que me· queiram diStul-

Nestas condições acreditamos e com guir. 
lustas l'azões que os representantes do Atencio~as saudações. ~filto'Tl Cal7l-
povo na Assembléia Legislativa do ~ 
Estado, saberão pensar maduramente Co' , 

Sóbre a importâncja, do assunto e de. O SI: pnE!SlDE~'l'F.: 
fenderão com patriotismo e dignida. Havendo. Co S1', Senador Miltun 
de', a preservação da unidade mato- <;ampos assum1do o cargo de Ministro 
gros5en",e, votando contra a divisão. da Justiça e Negócios Interiores, con-

1\ ~~e:~~~~~~~~~~~ 'Comissão de Constituição e Justiç'\. jnclllsíve para que ela adote um pa.-

I 
recer que sirva a todos 03- demais 

'O projetos em andàmento. ::tcs quais tal 
COillPARECEM MAIS OS SENIl -, pl'eceito fOe deva aplicar. 

RES SENADORES: Aprovado ésse parece.r, a Mesa JlO_ 
derja, ex officlO fazer arquivar t.->dos 
os projetos he~lSfls condições ou as }::N-_ 
pia::; Comi.'Osôes opinariam imedia.~.l
mente pelo arqu:vamento. 

O S,.. Afonso Arinos - V. Exft- ll'.e 

Oscar Pas~os. 
Antônio Jucá. 
DixJiuit ROsado. 
D!nal'te Mariz. 
Ra,ul Giubel'ti. 
Va-sconcelos 'forres, 
Lino de Mattos. 
Attilio Fontana. pf'ormit~ um r"pmte,? . 

, O SR. MEM DE SA - Com mUlto 

o 8ft pRESIDENTE: 

Está, aberta a ses:,ão. 

prazer. 
O Sr. Afonso Arinos - Dentre M 

vários proJfj:Cs s!-,~ hoje ).:ela ma.
nhã despachej oriundos da Ct:nk.s~o 

. de ConstitUição e Ju~'Uça, havia aI.. 

iili~~~II~;~rrrfrrfrr~'lq;Uie~padeCiam do mesmo vicio. O 

pmj::to nbo era p,'opriamenle inCO!1S".. 
,titurional na oCiI.sião em çue 101 ela.. 

mas as..':;lm Ee tornou apóS S. 
do Ato a que V. Ex~ se 

L'e medo que concordo plenlr
co ma sugest.ão de V. .8x(í !loO 
de a Comissão d9; Constituj_ 

e Jtlstiça elabora!' um ~atecer 

Em disCltssão .... (pausa) 

Se nenhum dos 81"S. Senadores lllti· 
ser fazer uso da palavra, encerrani a 
discussáo. (Pausa) 

Está encerrada. 
En1 votação. ~Paus{() 

que nJl'va de llOrma geral a todos os 
ouilos p·o.le!H)S no mes,mo s(>~'id'Ô_ 

mais: ontem tive opol'tunidl:l.de 
de pensar ate que ponto o" projp-tC6-O exemplO dessa atitude jã se ve~ forme é d.o conhecimento dos 51'S. 

rlficou na reunião da Asscciação dos senadores e foj por Sua EXcelência 
Municípios Matogl'ossenses. realizada ccmunicado a esta Pl"esidênCift, tarns.
em Corumbá, no dja. 26 de outubrQ se nec~sãrio cOnvocar o seu Sup:e!l. 
do ano passado, na qual foi aprovada te, Sr. José de Faria Tavare.s, o Que 
n divi.-: A

,) do Eitado, em dois. Senã0 a pre.sidênc:a faz, nesta oportunida~ Os Srs. Senadores que 
ReQ,ue1'ímento q\leiram 

-----I ~entados. vejamo.:.: dos 64 muniCípios ex:istentes de. (Pausa). 
no Estudo naquela ocasião. deixal'1lm 
de tie fazer representar nê.sse conclave, O SIt pnESIDENT~.: 

importam on diminuição ria re.., 
ceita _ como existem alguns _ não
implicariam, a contrário semo, n& 
mesma dificuldade. Seria um ffiôo,."!O 
de fi Comissão de Constituição e ,1!lS... 

l ;j,i;;'l~~;~be~ 6.preciar êsse !l."pect
;() d\l 

Muit·o obrigado a V. E~a,.. 
O SR. MEM DE SÁ ..:... Eu é que 

grr"jero a intervenção de V. Ex:;t-, que 33 MunicípiOS, COnl uma popUlação O Sr. 1,1' Secretário irá proceder à 
fiuperior a 350.000 habitantes, e das le:tura de requerimento de autol"ja dO 
31 comunas que lá estiV"eram repre_ Sr. Senador JOSé Feliciano. 
f>entadas, 5 delas com mais de 150.000 
habitantes, votaram contra a medida 
~ duas, Cuhbá, e Aquidaulla, ti.veram 
a.') suas votações divididus. Daí se 
conclui, pela fórça da lógica. que a 
nletade da pOpulação .ao Estado, já se 
manifestou contrária fi divisão, E tu~ 
do faz crer, que numa campanha ple
biscitária de orientação ao povo, já 
se vislumbra a vitória do NAO, pois 
os ma.togrossenses para flCa.rem bem 
com 88 próprjas consciências, essa 
com;iência que é incoercível e imutá. 
vel, saberão dizer aos dlvisio1Ustas 
apl'€ssado.<; a rczposta final, a f1m: de 
que se ponha, para ,sêmpre uma pá de 
cal nêsses desejes com fins ine~pli
~áveis de uma minoria interesseira. 

Sr. Presidente. na.sci em cuiabá, 
Cüpita.l do meu E~tado. onde vivi du
rante dezoito anos, Cursei ali c Co
lép;lo $aleFiano santa Tereza, onde 
formei o meu caráter e o meu senti
mento de cristüo, 

pcster!orment-e, fui para Cornmbá, 
cidade central do Estado de Mato 
Grc.s~o c, na convivêncil:\ com Os ho
meo;; da in ciat.iva privada, tive en.~e
jn de c['n~tI'!lir o meu patl'imôn'o eC~· 
nômico-financeiro, depois de muita 
luta, 

Nesrü Casa, SI'. Presidente. tenho 
pOr vár:a~ vêzes elogiado os llomell." 
que, no !-;1l1 do Mato 01'(.';50, cOnsti'oem 
c ctade.> pregl'essIstas. Homens que 
são vet-dade'rds picneil'o.~ e Que, no 
tT.ab~]hD 'nsano, de WI a sal. têm pro
curado f'ngl'andeCCr aqllêle pedaQo de 
Bra~il, conseguindo, com !.o;so, elevar 
o [o'..stndo no conceito da:) demais Uni
dades da FedU.1ção. 

Falo, portanto, c-::;mo ncrfifta de 
nasc1mento, como homem l'ad cado no 
ceht.ro e mn n"paixQnado do prog\'cs. 
W de sul do meu ~h1.do. Nestas C011-
dições. f(nto-111e cem :'H1tor~onde bttS
tal1te para t.rt'l:Ir do ns;ttnto f' soU .. 
~!tar POo; rH<tun:, tcpt·e.>t>útant .... 8 oa A~
sembU·jn Leg-i."httjva elo e.~Luclo do 
Mato Grcsw que votcm COln dcspren-

É lido e apl'cvado O seguinte 

Requerimento n~ 80, de 1964 
NoS têfmos do art. 212, letra q, do 

Regimento Interno, requeiro altera
cão da Ordem do D1a, a fim de 'iUe 
ã matéria constante do item n.Q 3 se
ja. f'iubmetida ao Plenál'iQ em pr:meiro 
lugar. 

Sala das Sersões, em 17 de abril de 
1964. - José Feliciano. 

O SR, PRESIDENTE: 

o Sr. J <9 Secretário irâ :proceder à 
leitura de outro l'eQuenmento. 

É lido O seguinte 
• 

Requerimento n' 81. de 1964 
Requeremos urgência, nOS têl'mos 

do art. 326, n.9 5 b, do Regimento In1 
terno, para O projeto de Resoluçã 
n',9' 6, de 1964, que altera o Regimen 
to Interno do Senado Federal. 

Sala das Sessões, em 17 de 9.ol'il de 
1964. _ <a) Filinto Mi1lIer, Daniel 
Krieger, Bezerra Neto. 

O SR, PRESIDENTIl, 

:t!:ste requerimento será votado. nos 
termos do Art. 326 do Reglmeflto In
terno, ao fim da Ordem do Dia~ 

OROE~f DO DIA 

Em virtude da aprCvação do Re
querimento de mversão da Ordem do 
Dia, votul'-se-:á em prime1ro lugar a 
matérl.Q, constante do item 3 da 
pauta. 

Está aprovada. 

dâ. m,'or realce e llutoIids.de à. su. .. 

1~~i~~~i~~i~l~i~bj-ef'"tãO gue eu preten~i~ fazer. . 
O Sr. Heribc[ao Vlelra - PermIte 

EX:' um aparte? (AssentimentG 
orna0') _ Se não me enKano, li 
na Câman~ dos Deputados já se. 

está providenciando, ou já é pensa. 

.Ii~~~~~~~~~~~~~.mento da ComiESão- de Con..<;tituiçáa 

Em discu..<>são o Requerimento. º SR MEi\'l DE SÁ; 
Peço a palavra, Sr. Pl'esidente. 
o SR rVEsIDENU-
Tem a paalvr8 o Sr. Senador Ml)111 

Sá. 
Q SR Me'a' Dl~ 5A: . 
(Sem revisdo do orador) _ Senhor 

PreSidente, embora. seja. mUlto desa
gr&eMvel um Senador insurgir.se '!Im_ 
tra um pedido de urgência formulado 
por um outro que não se ache presen_ 
te ,<cu me sinto na obrigação de assIm 
proceder. Ltlmento que o n-obre S~
nador Llno de Mattcs aqUi não esteja 
para. Que eu pl'êviamente lhe :lesse 
ciência da minha discordância. dêJse 
Requerimento, . 

Pede S. Ex' 
gênctllo C()l~um, •• ,';;',se,v;,tÓilo deraI1za. um lo 

ldratnâtica, 
qUe o Senado, 
precisa., agora. 
Comis~ã-o de e 
porque o Ato em têrmos 
qUe fi. minha não pcuc 
reproduzir, que o. Poder 
Legislativo não tomar iniciativa 
de projetos que imlpllQIUeJn em criação 
de despesas. 

81rVo..Dle da oportunidade. para di
zebr que, de todo o Ato Institucion!\1. 
êss-e, a. meu ver, é o. preceito mais 
louvável o l)l'eceito que não me me_ 
reçe Mllhuní~ re,J!f1l1o, semPl'~ me 

Justiça, em reunião l'ealizaCla, man· 
dar a.rquivar todos os projet{)~, qu~ 
importem em aumento de despésar. 

O SR, MEM DE SA - vejo, por. 
tanto, o que estou propondo ii 
está feito na Câmara doS 

Mas se porve;ll::it~u:ra,~~:a'tei~:'~~~á~ 
Constituição e Justiça viesse ao- cQ1l ... 
siderar ésse Pt'ojeto digno de trfimi. 
tação, não incident.e no preceito do 
Ato Inconstituciona.l, creio que ainda 
seria, nece.ssária a audiência do Cem .. 
selho Nadana.; de Educação, porque 
pela Lei de Dil'etl"izes e Br.,~es a~. te .. 
del'allz.ações dependem de~sa prc"i
dência. Mesmo a legislação anterior 
à Lei de Díret.rízes e Bases já esti
pulava s.- neceEsidade de aUdlêncl& do 
que era, então, chamado Conselho 
Federal de Educação. 

Infe'liz:mente, . aquê1e preceito caJu 
em desu.so pela. pre~.são dos. interes
sados, Inútners.\S federalizações fora-m, 
feitas sem a s-atlsfação. daquêle pre

ceito legal. Creio que é pl'eciso nãO 
reincidir no abuso e no érl'O, tornan
do letra mortn, novamente. uma nor
ma qUe é sa'lutar e de alto sentido 
educacional. 

Assim, a. n!!ces~,idade da audiência 
do Con.s~lho l~acional de E:ducação 
aínda justificfJria que nãQ fõsse apto .. 
V"ada a urg'ênc:ia.. De qualquer fo!ma-, 
ar, P"-esidente, se a Casa entender. 
por nl&iorjn do.s COlegas, de c:ceilar a 
urgência, eu requeiro n V. Ex" que 
seja im~d ... "tamcnte d-ada. vista do 
projeto it ComiSsão de Const.ituiçãO" 
Ju--·t!ça para que .se ff.s<nifr.tte 8ôbr~ I 
êste provlema, ,,>ôol'e esta questão 
pre1iminar. (il-luito Ôe11t). 
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.. elaborar meu pa;recer sôbre o l)l'ojeto rnt" essa. prerrogativa. a. fa.vor da ção especial, d1!erente dê p:rojetO cf r as emendas. Bnn~da. qu.e tivesse .sete membros. .5ene40r. Ac.bo q',J,e~temo.s -que alt-era: 
\ o SR. Plt'ESIDENTEt AJ[.cra., portanto, tnt.ra dez mero .. 03 pra.zos pal"tl. reduz{~lps quant.., à "te 
, -- MW," () que aehD' razoáVel. tios os projetos, da tal forma que' Rll 

A Presidência concede o pr&z.q de A prerrogativa. é def61'ida ,a.o.s l.f~ <1em ·.t:cc:os maia ~~l.!la])~eI~. 'Nã 

,0 SR rRESIDENTE; 

Ccmt.inua. a discussão. 
o SR. FILINTQ Mpy&tt: 

Sr. pl'e.s'!{lente, peÇo. a. palavra. 

O;in PRE§l1lENTE: 

Tem ·a pal8fí.1'a () nobre 
.eHint-o Müller. 

vinte ,minutos, requerid<1 pejo nobre I deres de 'Bloco. para falar,. dentr~ t::a. aon.sldero que, velo rato de Ul:Il "pro 
Senador, J~!!erSOn de bgu~r. Relat9r. hora do Expediente, por ·vmte mmu .. jeto vir aoompailhado de merlsager. 
da. COIDlSsao de constituirao e Justi- tos. . , 14.' esta.be1eeer-se para -êle o :pfuzo d 

8en:ador ça, par!1 que po~a. prolatar seu pa_ O Sr, Uem de Sa :- Os, Lideres de 30 dias -tJera tramitaçoo, dev,a, ter sé 
l'ece! sobre o proJeto e eme11das. _ .pe,quenas bancadas nao têm !:sse ~l_ llÕ.o, prioridade n9.8 _dfgcu!sões e vOta 

~,JSte m~o VOu suspender a. se.s.'w.o reItQ? .. .,., ções d-q plenário.' mas não nas" Co 
.0 RR. }'IL!N'FO l\'lULLER: por vinte mm\iWs, ." O ~.R. ~:=;ON DE AGUIAR missões, Nas C<nnt!iões. deve ser -t1'D. 
(sem r~vtsão do oradOr) _ Senhor Está suspensa a s~ss:a.o. - .. Nao,~ De. ~coruo com a ~menda. ta,do em. igualdade de candiçê~ coro 

P:·csi-dent.e, sOu UJl1 dús signatários dQ _A jH~.e§{C! t.. ~8il..ensa l!s 15 horas ~~~;d~lPlAl~r~g p~,.:~gOpSl~: d~~ qunl(luer outro projelo de illiclativ 
r.e~uerin}.ent.o ·de urgência. Fi .. lo· atell~ e 45 m&íÚtoj iLTêaGertâ às ÚCÜ Õ ou ma~ sra~ Senado.;s . ' . de St!lU1.d.or~, .. At<A porque. pelo R~gi' 
d~'"1do 00 apêlo qllS me dirigiu o nobre ras e 15 minuto.s, O Sr. 1r!em de Sá _ pràtic.amen~ men.to, po:de.Eer anexadQ ou 'll.pteclad 
B::>n2dor- Lí..'1Q ·d:!! Matos. Em face, cn~ O sn. l'RESl..DENTE: te s6 tr!;- Líde"es é que têm ês.se- di- .,oonJuntamente, 5e llouvel"; p'rQjatc 
tre:~.ant--J. das polldtra~-ôes que e.caba ----. J"'~. . J.dêntioos no senado_o ' ' 
de proferir -ó no-bre SenadOr Moem de :F..stá l'e::l.berta &. sessão. \l'cibo, . -. ,0 Sr, Jefferson de- _Af)zàar ~ 'J!, 
€á,.~est-aria pronto, de minha parte, a Tem a pala:v3'a. o· nobre- Sellfl.dor O SR, ,JEF'F'Eltl~O~ DE ·AGUIAF. emenda.J)oste1"lor. '.' _-.- _ ' 
retirar o ~dido de urgência, cremos, Jefferson de AgUi-&r, Re!ator na 'C<J~I'- O .art. 53 [.õ~uu,tor.!;"·l e:::sa.·prer.ro.- O S1=L JOAQ,.AGttIP:cro --"Orei 
porém, que requerimentos .dessa. na- missão do Constltuição e Justiça. gaUva ·a-<;.s Lidere.'> de blQcOS parJa .. qUe 'não. ~ . , i::. 
tur'eza pDdem. tJ:amitúT o eDro a s.sSina~ Q!õOlR" T!)EVJjfRgQN DE 1iW1PtU* roeI!-trites. PQrtanto,_ a MaiOl:ia, a Mi~ O Sr. J()Saphal~ ·1'rIar:nho"- ?ermH 
tur$ de- Um ,líd-er u.nica~ente e nesse (pàra e;litir parecer Sem. 'f'evi' 'l"o ~ona "e Q Bloco Pftt'lamep..tar. Iude .. _ V. Exa. uma. observação? v.: Exit 
earo, Ri.n.~a, que retiraf~-e.a R minha, do orador) ~ Senhor Presidente, ~é~ -p-endent~. ~ , " . :o ;!ent~ em .qw:, em a.~gwn~ C-o.mi,s. 
~"'"IDGneCc-na a .do .!lCiJre ,~J1ad1?r ceboi. o Projeto de R-esolucão n0:t;, "de Senhor Pt'-esidente, êst~ -par-ecer d:l ,we.s,"~se.se hze~ a roou,9ao pura e.;slm 

. L\no-. ~de _ M8'tws ~ e. a. urgênCIA Sel'Ut 1004 no <lia 10 dê;,t;c mêS" eDro cérc.a. COl!l~ssão de Constituição" e JuStiça e: pIes. para" 30 dlM, ~~e.ecendo !:O . .chs· 
l'ot~d~ .pelo 'Plenal'~o: _ t de quaren~s. outrçe.s sóbl'e ~.s quaIs 'de~ r!$P:~lto ,-do. prOjet? e _ das emencJ.as. .-~do ~to Instttu-:lOnal. ou -~n~ .. 'pro 

.Ql.lú: O .. , avenas., .".Cehtu9.r ésse rt3 .. p-e0'~_veria opInar, na COin!sSãO. de COns~ aprB:;enta(bs·. (M-WW 'bem). '. ·t P<? .. lÇ6.eã em verdade n.,§o seta() :estu 
to" po:s t';;t~u d.e plEno:acôl'do com. as tituição e Ju.stiça.· .'. - P "lD"N"'E-; . ,. . . .. ' à,adas, Ou êSf3e prazo não ...será obede 
pondet:Ej,~oes forntt:l-adss "pekl ,ncbr - . 0_ O SR. RI'....;._ .I.".. • .ao. .;- •. I cldo , ~ , 
S?llaqor Mero .de Sá ~ ente~do que .Já. ~x'pel:dl p.arece:~súhre quin~e Tem a .P1l1avra Ó ~Ílobré" se~aU()l" O SR". JOAQ,l'...~RI?mO _·V::Ex:a 
d-evera ser. :rehrada. .a urgêncIa para.j pro.pmaçúes, ,9u.tra.s _ eslao em .tra.ml- ,i Guido Mondin, para emitir o ·PJ!I"_. porven.tura podet't\ me asS?;r~lrar..; qu 
que o projeto poEsa ser mai", bem e~·· ta.ç'ão. For L..t:EO, .nao se encontmV3.!cer da' comi""ão Diretcra. .' um. Ul.' proposi~ão JJ<JVernaIP2!1t~.1 qu 
tudlÍdo pela COU1.1.<:-Sáo- de Constitui .. p~onto o pa1'f.!ce"r, mesmo porque fôra , ~'"' . . ·'cI.l.reçg de dj~igthrc1as ma;o'·e.~ infm' 
~llo e Justiça. rMuito bem)"" .. (l'equEJ;:ida. urgên~ia. simples para in~1 Q sã GVIPQ MOXu._3",); ln~õ~s e dados t.6cn!~s sêr~ ben~ 5· 

. , c1u.são na quarta sessão.· . ' ..' . ,: . - twJa.da em 30 dig e ? . e 
O SR rnE6~DENT€: ' Hoje fui surpreondido corn a apto (para em~tlt pà1 ece:r) (Sem. remsao O: S J 1 <i ,~ , 
Continua a discusSão. Cpau4")-. "de rec:tiei1;ne'lto de urgérici~ do ora-dar) - Sr. PresiQ.snte. Srs. u r't osa.r L .l'~ra~rmllo - _ E' I 

urgent!S2ima; -obrjga.ildo~mc a. prote .. B~:J.ador('s, ~ ComiSEác DIretora exa- ~e eCi.,exa fme~ e e~u .,e:ce~tuando~..1 
l.!ais~ nenhum 8r. Sr.nadot dese~ rir parece"!.' v~l'b.àl· :n-esta- se~.siío~ . ~1110U. conjunta_mente, tanto, o Pro- .. - R ~. n;.m~ epell.( ~e. na,o _ alter?-:r~: 

jandq. -, ursar ela. palflvra, encerro Justificada. assi,m., a iniW;;~ibilldn_ Jeto de':. Re.soluçao como as emen~a.s? ~In.~,o, em p.ar"C alg~a,:quau. 
tllscUESã..,: ..:>. de proferir p_arec[~r tÍnteriormente, po.st-el'~ormente apresentadas, para co ~ Jrfl''jrii' . '" , 

Vou a requerer o prazo regi ... Xlhclmr dóf-se exame que está. ~ Co- ta t' < O Aq-RTPINO - _E CX2-' 
gêl1ciá. em I p;u5sarei a proferir parecer m~são <ie Con.stitu~ção e Justiça, que i~nl e Q que saJ:i.~tnt.o, Não se deví 
:Presidência de§Pachal'á a. o. pr<tjeoo e as tr~s emendas o estudou em primeiro Jugar, com in- es ta. e ec.er ~ ITo3,tamento d1ferl~n;:lj, 
Comi.séão de ·Com.;t1tuição c u _'C"~," ,I apreEel1f.ãdas. . tifira. ra2flo, por iSEO mesmo a Comis- en :'~t. u;l1a "cOIsa e o.utra; t!!ffiOl; 'qUI 
p:1!'a s~u estudo.· Se a}.Tovado, O Projeto de _Resolução n!' 6. de. tão Direto:rá perfilho. o pensamento âon ..... lua., t ...... '1.to. efwnco POS~lvel~ 'd!1-'1-' 
l.lém encamir.hará à comissão 126-4 altera o Regimento ~do Senado, da. douta COmifiS3.0 de Con.stituição e °I aI:enes pnol'lQ.acle nas d13CUSSÕ::s ~ 
Constituição e JU.stiç.il. pife. que cr~a ~s COmiss.1.es de IndÚ5t,~ia e Co. Justi~a ao re.::peiw do projeto de Re~ vo~ç~es. de ~e11,~~ns' presidenl!ktis, 

~ Se pronuncie antes da quarta mel'ClO e de MUlas e EllBl'"gü, a.ltera soluça0 e das emendas ~presentsdA.8. 'da. r ,r., f,0;11 Er.mtlto - .Esta e.men-
'Ordinãr-ia. ao competênc~ ..... da Olmissão de Eco~ (l:!lu.:to 'bem) • OI. ap~e:Clltnda. por mIm. TOIhwhl 

Em votação o requerimento. cujas atribuiç6es são transfe~ • _'. " ~ Ato .rns~lt-ucIDnal, nç particU1:\r, :~jlli 
. Os 8rs. Senado!"es que o aprovam, as ,duas novas Comissões, O SIto PREto.lDE.:..iTE..:., .. ~revla. o prüzo p:~1"a 'CiiC:Qussão 'i1.3.~ 

Quelrj\Dl. pe-!1UBl1ecer sentados. ([.!au~ ;,"~~i~~f;.~~c,,~a -criação de uma quarta .Os pareceres- .da.Comissão. de con~- ploposlçõ~s p~o Congresso,' o .: • 

ra) . modo D. corresponder t·t t t' d ........ i - D' ~O. SR. JOAO AGRIPIN·O· - ~J.[U.lfc 
. '",cret'r,'"- d" Me,"", "l UlçãQ e_ JUS ,iça c a_ """fi u>aa '--. obrlga.cta a. V, ~.'-.,. p,'.o ' 

Ap.rovado. 
Em conseqüência, passa-so ime<1intr.. 

. .nente ao estudo do projeto. 

.-:o~ •• --·-- -" u..,...,.... .~.. retol'& sW'favoráveis ao P:rojeto e às ~.... e3cla!'ei.::J.~ 
projeto, parecer' favorâvel d - mento.· 

de. vista constitüclom~l e Emen. as. 
emendas se relacIonam: O SR JQ .. 'iQ AGRIPI~a; "Realmellte, autes do Ato I.tiStltl,:cfo-

n.0 de autorin do no~ nal, o o propôSito e,ra (} mais lou\,{n',c] 
Sr, presidente, neço a palavra.. • p,"olv'l 1'51 e' VIS' lO ,.. 1t-ond!.n, com a I'" .....,., , -O, al t"' a... re'\.lUZlf o 

pD,.ra abertiu'a O su. rnl~SIDEiiTE;. prazo reg~mental p!:Ira O efeito dl! ~e-
7 p.'1ra 11 Sr9. Senrt.- ' .. rem<; pr-ofendO& os pru:ec2res nas Ca-

dores: a ,n~ 2, estabelece alt-eragão TeJ~ a pala'na o nobre. Senador João .m1s~ões (l, po~tanto~ apressar o !Ul---
das alinea G ,I e G;,2. do art. 171, do, Agripmo. .. . ,da.'l1e~tq. do~ pro.j-ctos. :1',1.as, já que ,o 
Regimeht(J: ... ,I O 8ilo JOãO AGRIPINO: At?_ rn-::~l~UCI0!lS,l ,nor -obr!~;1. fi, nprei; ... 

.. "PaESado~ l'o.eis m.eses do infcio Sr. Pl'cSldente, pemna a V. Exít.- .Sa.l muito ma.H' ~all1qn.~temos,qu~ .ver 
de sua tr;m'tt~çRO no'. Senado lqU~ me'fi:z.:2~e .Chegar às mãos o '.Pro::- i;n. t~ue cmWJ.O?et5 podemos ~pr<:<, .. ~s..r 

. aindà não houver' fi~urado ni jeto com as Em.end.as, I?0l'que ·tenho I S~mh ~ os" pr~.Je;os de. inicIativa :!.Q# 
Ol'dem dt:. Dia; • dUvidas quanto a uma o.esso..s erne~~ ... n .. Oles S ... naa.-ores, 1nc~1t.i:c;lve par.::- JIl!'" 

"T"anscD,-,",d~ mo. ,'s de- noven"l das e devo esclarecel',...me oom' .a lel- pedn que.o goV'êrno e~teJn, nUlllCla':'::iCW 
• v.;,,~ .' . .- mell.Sall'ens sôo!''' assunt j- b' d· ta dias de sua di:5tr\bu1cão h pri~ tura, .. .. t'" ...l ..•• ': t ,~" o c\. o JE'to e 

eel·". mitacão das' pro!lQsições no Senado e, b o n.Sc.rumento. da mensagem, em .. 

meira Cor'rrlss.5..o- que 5ô'6i'1: ela se E' sôbre a Emend& n~ 2, Sr. Pre- "p~~Jeê.~s '4~ l?l.CH!t.~va go Senado, pür
deVa pronuncjar ah .. lda não hou-JS:iuente, Estt\·OO"l2nda, &egun. do ~ ju.'3- q .d. - ~esto PloJe!?5 ,Da.O t€phl'lm tido 
ver reoebido o. respectivo pare~ tificação1 tem por fim abrcviar a tra"';: ~~, ;m:n, . Eu,ao o Governo, u.s!'ln·~ 

~ ~. ", por ~Q, reduz o prazo de um ahO para ora haJa nQ Congref:so ,projetos qlleJ 

~~~~~~~~~~~~~5~~I:~~~1~~~f~~::!~~.!ia~. redaQElQ . re~l~ seis meses, 00 !llmea g, e de seis me- ..at:~~arn "1.0 seu peIlsn~n~nto 0'<.1 à suá" a tJ:am~tnçao I se;:; pn.ra' nOll'er.ta. dias, para pronun- po.1t:"C:l .. l~,·""\~.jurá Pl·O.'C!o;,; eX8.t-?!}-\~::'l':, 
Senado. "'<. " c!am.z:ntc de Comlss6es, __ «: !dentl~O.s só para .0 e ... elto de' raptds.. 

eme!lda, de- auoorlt do Ocorre. SI' ... P"restd~l1te. -qu-e, pelo tls.:nitaçã? 0_ que serle um d::osdcu,'o 
$oHci1t.:l o 

Constituição 
téria, 

. Tem a pa)aVl'R o nQbre 
-W1lScn Gonçs.h'es, pre31dente 
flli.ssiio ele C nstituiçã-o e 

Q Sll WILSON GO~CALVES: 
Sfnhor presidente, o Rehtor dêss~ 

~rojeto ê Q nobre Senador .TA:ffer1>on 
de Aguiar. ~ . 

.fem a' palavra o nobre Senado!' 
Jelfers0l! de Aguiar, 

Daniel __ Krieger, defere ~,Ato Institucional, o projeto decorrell~, polua ,S VIde. .par~amêr:.tat ou p:rn o 
llre'ITogativa out.orga.da, a'O"s[te de. m-en~"'crn terá o pim de trin- íUl,gl e~so· br3.sUerro L 

do B1o~o. 'aos Liderez" de ta. dias pam tramitar eri1 cà.da uma Por lS-!O, entendi que esta emenclt 
t".1it;dJeleéendo que' tRI~ pl'er"l das casas do congres5q. 'De· mÜ'~o de~~la oS'!?r l'ejaHsda, a fim de ql.:,g. . 
pod.E'rã ·.ser utUf2<1~a' pela que, a se s.lt<;1:al" o Ifegimento na re=- Pu ... ~::õ_emos estl!.1ar -o [Is;;.~nto j:.t.<;:-tH~ 
qlU~ tenha. composfç~() Igual dução dê.sses prazos pa.!a Os projetos m:.n~~ COl1) as· outras. Cbl'l;raçÕes ÓE

s-uperror. 'a· um déCimo do número de .uliejativa. pllr14men~1", dever~se-ja ~o~.~et.t)~ d-o Ato. In.stltudo-na1. (Mui-
dos membros do Senado. , ' cogitnr de prfZQ capaz de"":" assegurar o e~l 

Ao., § lQ, ap:-esent-e Il. se2"umte sll.be~ 11 tramitação do projeto ol'iundo de O SR, .FILINTO )\lUi.LER: . 
menda;- ,. mensagem ·presidencial. .' 

(lJCrido) ~ Não vej.o 'l'az:io para se mod1!lcolr Sr> Pres142nte, péço a palavra 1Jt:m 
. êsse prazo em l"elaci\o a -determina.dos·. 'Çlrden1. :, 

"Igual,raculctt'tQe é assegurada..! proJet-os C1u2ndo dentro dêsse. prazo. () SR. PRESfD;"""Tp . 
uma ,'1·'3 por semana,. ~~ Lide:re:.;" não' é pos~íve) tramitP.r uma mensa.- . 
d~s. Bancaõas pal'tldan8B cujo I gero do poder Executivo. ., .' Tem a palavra,. pela ()rae~ll, o .nv-', 

Q SR.. JEFFERSON DE tlG1I1A;Rô num~ro, de .co,mponent('.~ seja O S1";.Mem de Sã -<Mas há·um bre Senador Filinto Muller. 
'Sr. "PreSi<lente, solicito. que _ V'OSSa igual 0\\ ,~~petIvl ti dez S .. Dhores I disp(lSitlvQ. especio.l. . O SR, FILINTO l\1uÍJ.ER: 

gxc.:;-lêncla me envie as 'p::-oposÍ'ções Senadores. O SR. JO~210 AGRIPINO - - ~ Não ----
6ubsidiãrip8. e· requeiro o prazo de {.',!Um,i", pois, o· pércentual Que iria. acho. prezado colega, que uma. men- . _"(Para mr..a imes-tdo de ordeni) 
:'Vinte m~nutos, a f1m de '0118 POSsa uma. tr:s.cdo: levn.ndr. .. ~".l-de" ~a/lem pr~idenclal deva ter tra~t.a.- Iof ret~isto p~io orad?r) _ .Sr. 

-- -

(?vao 
Pre-
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8rdente, não dese:ei apartear o nobre I O SR. l'R.€3IDE)lTE: \ ç~o da re.'iult.ldD definitivo da V'Jto.. \ ptazo dentro; do Qual .".sôbre ~~le .~ 
Senadol' João AO'IJ;nnO porque S. Exa. O Sr. 19 Secretat'lO mí proceder à I çuo. I deva. pronunc.ar o oon",resso .l.''iac.<) .... 
e.st.:!.va f!uanuo p:;la Oldcm. ~ C) No. n9 X, I~tr.'l "a", aCl'éseime" nal". , 

rdM S. EXIl. e.:Lá e.x,~minando o 11e~tura <las emenda';) en~;'-,(.a:> à I~Ie.sa. " cn: segl1:~a a "bl";,ve": I . g) Transforr~le-.se o par,1,'J,:.:~~O 
ProJe .. o de Resolução n" 6 e não teve São lidM. as -~gill.ntes emend?s: ". n.au podenc"j exe2'der o prazo único do Art. 226 .em § 29 e "·,Clt;~ .. 
- eVld2ntemente 115.0 podla Ler - cO- f de um minut() ... " I cente~sC a êsse (.rr:g3 O segumte: 
nh~c menta das eme...r±ls que estão, SUBltL"VfENDA à E)'fENDA 1"';1 3 I ó) Em seóuida ao 1'" XI _ 1,crés- .. ~ 19 Não se adrnitÍl'á: tamuem. 
e~n p~a~r do nobre Re:ator e que não \ O i~ 19 do art. 59 Ler-i a t~1u.Hte c..l~OS. '. ~' I emenda. u. projeto de ip:ClatJ.vB: do 
!o:2.m ainda llG:o.,:,. \ rcdaç50; 1 ... ",TI - Em jU'3L!lcaçr.o de e-l1l:md~ P.?der Executivo q~f! unpOorte eu .. 'I 10:"; grupo de ('l11end.."'ts atj dez minu- menta de de.:o.pesa: . 

E", .. a emUlei", r:;::lu~.n~ os pl·azos, a - I?;ual ía-eu:dade é l1s,ie;uradn,! tos, .improl'rog!lye:s,. ~ h) ACre6Ce.nte'-se aO Art. 270 {) se ... 
qt.:.e Ll rCJ.e.:o;:nt.Q o no"",re d:r~aClor I uma Yf!Z por E.e:llhT.·J., nOi Hd.e~·es àe I' .. . guinte' 
0)l..:0 AgúP·i!O, tl:,.a c.lb~mznto. aO Que ! b~.ncad.a pa:::ti.dt:r~a:;;, ~njo n1mct:o de Just1flccçao "pah1gr aftl Út~icQ. O projeto ria 
l-... ~.:ce, ln~\.:'pen:tentcmen~e d~ ,..lHO ccmpODznte s';:ja IguaJ. ou. s'l~erlOl' a As medldo:l.S pl'OP03d3 t['m por iín1 :nitia.tiva ('b Poder Executivo em::n ... 
.t.I' ..... ; •• uciO"'1:tl O'J üe qUS,LlUCr oucra 10 (dez> Sell3.(cr, d~&-;:,;pILlar meUlor d,stl'ibulr DlJis dado em Plmá.i1 voltará à Or:t~:n 
l!l.;;ji.L.c~ç&;) da vida ill,~.t..uc~onal .do S. S. 17 de abril de 1934 - J(;ffer~! c'!uH . .lüIT.mante o t~m:ç.,J !in..'; dis.. do n:a na sessáo seguinte, ord:J',l
país, po:que e~a visa a uUlo~·iza.r a m· sem de Aguiar. - Re1:ltor d-'\ C()tn~- ctU:.::c.as entre C3 €en;;.~:;te..:) mais ria. oU e:)ttrao:'d.nnria, sendo o pro .. 
u.:.dl.o na Orr..em eo Dla de projeLQS . são de Constitu:ção e Ju.),tlçn. I equ~t2.tivamenl<! o tempo dJ.s d~cus.. nuncinmento das Comisses sôbre !i~ 
<t,ue já c.:t.ejant t:m tramnação no s~- E:ME~-mA N~ 4 ISões entre os &enadoN:s qu.<: dzlüs de- emenQ)s proferido em Plená.:io" 
nJ.d.o, udo ná um ano, como dete~'m~- ~ '. 8ej~111 participar, ptO)0r~if)lY.lndo 1\ Ju.ttílica.ção 
na Q Re1üncnto ate,u:;,}. mas há. .selS (S!!bemenda ã em. enda -n'J 3) . m .. u~ l'oP;do pronunc~c.mento do Ple .. 
mc.:::es, l' ..... rece l:azoavel que um, pr(l- t, t ",' ,_. • '{ 3 narlO sóbl'e a mr.tér:a, Esta emenda. ten1 por fim aJ'l",'ta:r 
Je~o or~unclv d3. Câmara,. e.jw..na!]~ ~á . pa~O o'~ ~qPJgp;;ta Jôa d~~~~'~~~nt~: j Sfll~ das Se~~1'ks, ~n,l 17 da a.hril, tU; n-C' .. 'ffi1lS Re:;imc..."'1t.m. <lo Sena.do ao 
~e.s m:ses no sana. do. se):,. p;:!.a ::V ... e .. ,a 1I da e (UZ.. 'n~na" d;7a~~ e .' ~"',:,. ,de 1554, - JOse Ermmo. I disposto no Ato IIlStltucional tie 9 
in..:lu1C:o n..'l Orüzm do D..a pa.ra re- o~,~ s se.., , ." ~ ~~ ! EJ.l[E.,r\f Tt( do corrente mê;;, em cUjo Art ... u .se 
~('t;e(' p;uecer vtroal. Houve tempo, sao. . t· _ I' DA N 7 es~abelece que os pl:ojetos je Jet 
rc,ü.nentz, pc'1l'a o seu estudo, A emen-I JU3 :1 ,caça0 Ao~e.seente·.'ie à. alínea b do n(> X I' envir:àoo ao ccn~restio pelo pccs ... 
5a vÜ:.3. a l'cdu:,:w do prazo no sen- Pa\'ecc ób'Jío qu~ a hc:..ljl<.l~ Que I' do ar~, 15: dent.e- da. Reptblic>:\o devam ter em 
Ll:::o d"! faci!tt.?t _8. tr.~tnnnç:10, d~ 'pro- Ge pr~~:::l'l.d;:: as~egurar fiO" pnJl.~~nc~. _" , " justificação o~~l de prop'1S1.. cada crua a tramitação- l11áXiUHt de 
J2tú~ de l'e,(1.!l~':O. c,e ' r o .~bl11tn~.. roemo.> ti.::,5 L!dc.·ts de PUrLfl.O n:w 1 ç:!o apresentada.,.. 130 d!!õ\s e em cujo Al"t.. 5t( se veda a. 
:10 roté um trabe.:ho mais rápido e fioJ1S I será el:c~:& se llm:t:'Hu a uma vez I Just'!' _ apresentação, a ê.ss.as projetos, de 
p:o.:~cuo do S<!nu.do, por senn:nn, " llCUÇ'{,O emendas que --d.umentem a despesa. 

... nte à apre"e' tnç:õ;o des- Dai a propcsta que ora f(l..reIr\o.1, de I Os apartes lla just:1kação Qral plopOSt.a, 
Po!:~n?rmCqu' tem d;'~~ de .... 3:) de torná.-Ia efetjva uma. vez l):ll' ses· ct.esfalca!"QIU U ora:i:Jr do (;tropa. &.:i~ I, Sala das Se::sões. 17 de abril d~ 

5"1. e .•. yua.a., .. I - I tm~ do' nunc1 ;S d m.'l"p SU!".,U o Ato Instituc,o<1..!l btli- S,,\Q, ~ .' • .:. t 3.. e J.ç:..o o pC'nsawl"I:.W 1964.-
x,-d'O pelo <:oví:rno R:volucioná..rio no Sala da?, sas~e~; 17 de 11b:~1 ce o:-!:ntador da ~1·:.1~lCtr •• ~e.:) da t)rç.p0.. ENIJl:NDA N9 9 
gÔzo dE- SUfl<: f.tribuiç6~s, como poder! 19,64, - /t.lmto, i'Ju.lcr. 1 ~:i0> a. co.~ltr()Ver.sla, quando se JUS" Ao"escente~<:.e em seP.'uida .no art,. 
ccnrtit.uJ)te ~e.man:1.do de vontade po- E},lL.NDA NQ 5 c~~~ue. c!eve ficar 'par~ ~, !1J...'i_~., ,te 615"1 73 d~ Re~im~r~to: ::> 

pular; e, no qile se rc-[ftre ao Ato I?s~ . {> ,,,' " ... f c • o, como tas. ,~!)"Ul.f .. ;o;t-aço .. .s favo- -Al't 73-A Em caso de mud.1nra. 
tU'..t"!Ol1J<', .... nós tpmo~ que obedece-Io (SUb~fl~~naa à emenda n· 5) , j.::t1ez.s cu con ... rár.as aLl Que se con .. d P t1Go o S"nador é COllSiderooQ 
e D'~~e ~;~ cDQ..L..1dr.:u·: P01s que êle es- Acre;cell"e.~se 6.. o al·I. 59 do RC3":" I tC~~f na ProP~:ç'ão jU.Stifl;.:.a.U{\.. Jd~s11gi:dO dD,~ G()~i..tSÕe5 em que fi. 
tfl'ce!ece P::!.ta dete:orml:Hdos projetos .menta. ., . ,,, .... a das S€SS9'es. e~ 27 de Julho "'Ut~r como. rC"")l',,'Sentante dêsse Par .. 
ol'i'l'~1(O<l do Govêmo e t>,ua outros :'! 3<;> O d-!'p'0.s"D n~te artl~il e ~~;' 1 Cl .. 1963, - Jose Errmr,o, I~ d;, a cont.:u'" do momen~o em que 
c::.~C's €''ipecífic::..do''', l~mi~at;'ão de prn.- ra31af~ antenores l=.~~ o se .;-Pl1G .. ta I EMEND.:\ N9 tl {~la lIda em plenário a l'I~De.cLlvUa 
y'" ce'l'<lm ..... H"~o· f',..~."b<!I,.,ce a trami ... du.a!lt. o tempo co .• esponoçntc à ""'"'um'ca,r>âo 

v • ~ I ... ~,.. <; .... -" ~ O Q' 'u do D"" ""i" "a" p"on',nc'a Acre"'cnte'c"" U 't ,C .... lU... • tn' . f) c: n~:,o c.o praz.o d~ C'inta ol?s. r ;:+' . "',;>..< ~~ t'" a . . J.. ..l.... -"'""" ... rOJ€: o: I ' , 
',['.';:1:;0;,\':0 em con.sid;:r.J.~.3.o ês.se aS-I m~,n,o sob;'e matena. dela (.!un;S1'~1D-1 :rt. ~- ~nolua-"::3: Justlflcaçl1.o 

pc.::.o, foi n,r~ent:uia emenda. tam- te. .... ~ ) No BJt. 61 () ... ltEIn I E' óbvio. a razão d~ ser do. nJrma 
bé01 e~ poder. do nobre Srnador ~~e~- J JUst.Jlcaçao. ' (C~g .- dos Pr"Jt:lo.s do Go .... el"no pl'ctW,:;ta, que possibilita,rã à lIde-
fer,on a~ AgUIar, relator da m:.h~na.1 Os pronunc~amelltos poHt:C03 ni'iO! b ). t 'l'anc8 fn.:e,r nova 1ndícação sem 
~n Comi c35.o de Co!:<;"titu.:çào ,e Jus~ devtm prejudtcar as deliberações do J No ar. 67, ~htrc t;~ .com~õe·"'1 qualquer cons;rn.ngimonto de ca.â~a 
t.("a. dej"!'m:r.'1.ndQ prazos maJS cur-

I
' Plenar:o ~õbre a O1J.t,!.ria '.!oa.:.ta.'1te ~omjPostas de 1121ie memmos a dos p~ssoo1.. 

tos, de cin"o e d,z Cii.lS. à& CO:'Ü:i,~Ó~S dn. Oukrn do DJ1L ro etos do G<?v ... rn<l; ~~I<l. das Sessões, cm 21 do ilJ:U 
1écnicas. p.r.ra q;le nos«sm opit13:r fÕ- E' o que .se' pr;tende nesta emen~ I C~tEmt n4SB::1~~lda. no Art. 94-A o 'de ""'1934. _ Flltnto l.1uller. 
b; e pro~!":o f'')pc:;>ii:camcde l'm'tados d·.!. :;- .... 4...'. I 
p")o P011'T Fltê"cuUYO, no<; têrm06 d.o Sala das Sa~ões, em 17 de abril d.e t Art, 9~~B à ComJ.SSi'i.{) dos ?;'''jew EMENDA }J9 10 
Alo Instltuclonal. I lfJG4. - José l:.'rmjr~o, , uO,'nt do GO~ê:I:0 C

õ
Qb!1lpe t.e Ot;hIHU:. ACrE"Cente-1ie no ~gimento, elll 

'Iq {) 300 merl<.v,.s re ,'?S ]ll'Q1)osl~ 'd .. ' 74" 
::::D_ pcderbm:}s eSÜb:le~e~', esta 11: EME..'l"DA NQ 5·A I ~~~ orl1.md;~ da lnlc!at.1va do PC-I' se~Alt ;Zl:'Àpõ5 a oI1?anlzação ca.s 

1l1;:~ 7'10 de pr.l'Z1 paY'l 0" p.'\JJ.to nor ,I Acrescen'k~se eln segu:dn. ao '1rt. § ~X~U~ronunc' to d C j COfl1ÜSÔeS, é !feito às Lideranças lJ<:" 
UU:5, or:un1c5 d3: Câmara dos D2Pll- 59 do. tt€ghncn~o: . I são do pro'eto :amen., :l a om~ldlr, em documc-nto escrito, a sub:.ti .. 
u"·,os 0:1 do Senado Fecl.':'ral. Seria) Al·t, 59~.A. l:.;~,ercel·á as funções de exclui' li ) s do Govt:rno naol tuiçâo de nomes de titulmes ou ::;u-

• ~ f>' '. ....,~ 'nt rcha Liàer do GoY~rno o Senador mC1..tm."1 a) Ó da ComLs· ."", plente;s noas representaçôe,s d.as res.., 
:rc.ç .... r thses prOJ....Os a u a ". a I aIdo pelo FreSidente da .R.epabliCa doa e s'" ". sao~ .de

t 
COll,sütu~ç!iO poctlvas bancadas nets~s 61'gaoo . 

tllt:.;~O rápida, sem tempo osslYel - l dar conhecunenLo ao senado do pon- ci;n~lbd~ ::~~ri~, ~~r~~ nign;;~~; ,!u~tific..açtlo., ,. 
1",is O seu número é lnll.lto grande - I to ~e. v..sta do l!."';'(CCUtI~O sõ.ore A..S. sido feito na. Câmu.1'3. dos De u. APÓS a orgnmza.çao dllS. Coml.~.: 'c-s, 

.~ 't d mais cu 'MO E não mater.a,s em curso na CR,sa e sÓ!:>l'e I tado... .. · p po.dem tornar~se llec~ána.s E'U,,:J .. 
p .. ra um e,~ u o aI. ! 03 as.,';untO$ de s-eu interes!:e. b 'o d de Fln _ f;.uiçóes a f.m de melhor se aten,d:::fznl 
h1j m~smo razão lóZh:a p::tra Si: da.r I parag:rafO ún:co. O Lider do Go- peclo f'n:nceiro anças, sobre o ss- os mteresses da. lep'.esentaçã.o (:1.1,-

l'L.dflIt:rnto, dentro de trint.'l dioS.S, a. l-'êrno terá as me.:.mas prcrr0:JatlVJS § 29 Será díspense.dO o p:-on:lOcia. t.!dáIl~. 
1.0"03 P"oj .tQ~ apf"s2.~ttl.dos nesta I dos Lideres de B1CJ.co. I menta dn. Com!ssã::> dos FroJ·"'~(J.s do A~ lIdcranç.ls deve ser as!>~gUl'tvt,.1 () 

~ os . .~, '--'. ~. 'Trata-.sc de dar eXistência le3al à .. d Cf . ~. direito de propô.}as. 
e na. on~ra C:.J..~a do COIl["'n:ssQ N.aCl0- 'fj .... ur« do portador do Govêrna Junto Gt,OrV,.emdo qcU'mnpOt.dn'O"j l"('spell:~o a m!t Sa,la das .ses,sôera, 17 de nbril de 

'o d ~ n o e e c a exc 0Wa U:l. 1 6 Fi! t 1J1"U 
D:'l, . . lU? Sena o. a qu~l nem .se:ll).)"~ COin .. , Com.s.são ue COM. titUiçiÍo e J..l.r.;~,-ç.:t 9 ·1: - no u er • 

. ' ~ ~ '-~ dim'n 'ir v.s P"s- c.de com a do Llder da Ma;OfJa. ou d.:!- d" Finança~ . E'I1ENDA NO? 11 !::.-t~ eUlUl'l.<1 VlSi .. a ,~.u .• Sala das Ses~ões em 17 cit>- ahriJ ~. " I ' 
zos, p.';R P?5S1billtar ,m'l:or l:<i~l~\Z 'de 1964, _ Fihnlo !.rüller. § .3,9 -?Dl re}~çao às emen~as ob3er~ Ac.tescent.c-se aos n 2.9 e 3P do artl .. 
na t':,am;t2':ll:J- [,M mSl.·erias SU0Uhtl- I vat~se-s o d.sposto nos alttg~s 122 g 81 do Real'll"nto em se'uid a 

•• , ~ , 0:;:0", ti E'!~ DA N9 a 128 " o O> ", Ii>.l cla.s <.:, :it:,cc.açao liO ....... u:. 0, I ~. I.!.N .. 6 ' .' . /J. maia lil()~,os "e "mais ;""l-
. cl) Substi.tua~se o Art 120 caput so". ........, . ", lIi.. oJlra emenc'..a, que vai ser. !~da No art, .15 do Re:1:lmcn~o, façam., pelo seguinte> resp_Ct1Vamfnt,~, o fie~UI._l1,.~. 

opo .. ,!:n.!Hl1ente, ~~e f.xa a5>cond~~'Je.s se as õeóumtc.s nlteraçõe.s: I . "Art, 12() O prazo panl pron'lU':.R~ l/ dos titu!ares ..... 
eSp::C"l!.cas de trd ~mentQ dO; prOJ-~i: 0:) No nÇl IV _ Sub.<;tituiçãQ por: mcntoo das Com.!I;.::Ô(.S sóbre ~llntj.. Justljicagtr.o 
OrlunUQS de ~m,"llgen\ do <;.Ir. prev '. rla. que lhes seja. distrlbu1da â de 
dmle da Rep::bllca. "IV.- Na d:sclIssao de q:.zruquerj vinte diall para as Coml~ões de Trata.,.se de deixar claro o q1l{~ Já 

P'opoW'·ão (art 262) 1 é obscl'Vado. E' óbvio qtte, cSl:,1'l~iO (. ~:.3 81'. Pn,:,ldente. os e;Clareci-l" \', :._ :, Const tuíção e JustIça e de Fma!l- t tlt 1 
m,'n- 'o' ue d'<>s:'J'a". prestar à casa,' ~) ,em ~lSC~~a() prelimmar, em Ça5, dnco pa.:-a a de Projetes, 'ia '30. Dres.en~s ulllol'es e sup cnt2s, a pre ... 

~ . q - • I pr meu'a à.l,sC1..IS.SaO em 1 d d1 d .:):lêncla de\le caber a um d'lQ.tl ~~"", e~p2t!i \:~nf'nte < o cm'.nêllte S::-nador d'; ~;~. , t ,,' segu 1 a e em vemo e quinze 'lS para r.s cmais"; não se just'ficando que 00 tr.:lC1Jns 
Jo':o A7 ... iprno. ~uJa 3tU:l~âO, no Se- .~Cu.3..5,lO un.ca, " e) Acrescente~se ltO Ar.t. 128: ,'en.~rtm li. s(!r rlirlzià03 por um d2-tçS, 
na""'o da- R'pública semprE. admitei e I h 6 , l d- pejo pr9'1.0 de mais de m~na "6 G" Quando se trzüar ie proje~ cuja atu.:lC,'ão na Coml~são e ("'.r~"Jl'e 
-uras oa 1a,n.ac:. eal~m prDfu:Jjrm~nte O:; a, e uma 60 nz; to de íniclativa do podpr EX~O'lt'lvo f 
óo nt::"tl ~pírÚo. Devo lnform~r p!lra. a,2.- até un;a hOl'a. c

de urna ou a .ComJssão sObre ê!c chamada a tr~;~~Ólá;; Sessões, 17 d,; ab:'.!l tl,s 
1e:,}r b~m n(UdO, (,Jue (\ em.r;on1a .etan- 1~r~!'\'ezes, se aU[Cf ou rehltor da ma~ dOflD;~r deveré. faz-ê-lo em dnco 19M. _ Ffl'1lto jWÜllor. 
~ur'!lndo c'> 'OrrtZ03, pera po~s~h1l1 r " as . 
:l'lfrhor 1'!mbmen'o :iL'l!> projetos, é an- ,.,~) na discossão, suplementar (art, t) Acrescente"se ao Art. 171 o se~ 
;('"r:-or ao Ato IIlstit1l.c.;an:l~. ~P6s () 21l)~A), quInze m ... nut<l3, g~!nte: . , . 
Ato In,t;+uclonal fQt r'rJ:'\' entadlJ b) No ni' VII _ Scbstltu!ção por: m - CompuLs6rln.n~te. 
,. ~r'~oi" r~O"ul"n'lo li ti"mi~:rrão no I quando se tretar de proJeto de tnt~ 
~·~n;do: d~e -. p'l'O<-ie~QS, :J!\~i~~rios' de, "vrr - ~}jra. ?Ct.:l,,:ração ~e vot.o, ci.ativa d') Govcrno e ffl}t3.-,?m ó;,z! 
m.";~:':;en;; pl'cs!dencj[l.Js. (lHUlto bem) j por cínco Dunu,O.$, após a Pluclama .. t dias. oU menoo, oara. Q térm~no dOi 

EMENDA Ng 12 

Substntu:1.te o a ~t. lIB do H '~;"!_ 
mento pcl,o SC3uintJ! 

"Art. 88, O prc~ct() q~!:! ro:' "!': 
cUlelldn elr. Plcnlirio id à Co!> .... .;;, .... ;) 

~. 
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de constituição e Justiça, antes do .ção cabe à ComIssão de Finattcas) e moração, comun cação íuadlável ou I c1arações d03 Presidência .OU re.,posta, 
encaminhamento à Comissão que a projetos de CÓdJgo, a t;:argQ de Co~ iJustd.cOoção de proposlção a t\pl'rscn~ I a que-st(Je." de. ordem. 
dEya spreciar ql1unto ao mérito, '":.'a..l. missão específice. . I wr será UI'segurado o u.~? (1:'< 'P:ll<l.vra. AE ass m, alIás, que se }):'DCec!e n. 
1'0 rJn .z tratando de: Nada deve unped!l', entlet;mto que no pe .. íodo de prorroguçt~O il.'l prmel- Call1.:'\ra. \ 

d) projeto de lei orçamentária M essas Com:G.SC·~B. quando ,1ulgmc,.l I !\-\ paúe da 82'S5ão, pejo lr21npo que \ Sala d:Is .. Se:.;,sões. 1'7 de <l!JI'l! d~ 
U:11ã(} cu do D~').triW Federal ou de ICOl1venient>e, peçam qUe a l'~llção do' &ol1c:ü\1', d~",.'io 8endo dado ,.,ólJn; 'co~ ... \ 1954. - Fllrnto MiWer. 
sua a1o:ht"lt'ação; , ven_cido seja atribuida à Comü;,.:,10 de nhec~mento no orador qU2 c.':"tlvcl.· na \ EMENDA N9 Hl 

b) p;ojelO de iniciativa de Comts_ I Redação, que é especlalizada nê.~s~) tr:bunR com e3clareciniento ,~6bre. aI 
são, qmmdo a. matéria da eme'ada gênero de trabnlho, 1 hora em qlle d';'!~'er:i c(jnctu:'~· S?,\\ ti!...~- ~ Acre.sc&nte-se ao art.. 213 do ltegl 
&'2"ja 'da competência específica tia O Reg"imento já prevê es.~a 'p\}f,:'íibi-,' ctu'So, õa .Qu.~1 ;;el'á ac\verti~(J com; :n€'lHO Il1terno: 
1l1:;':::!11H Comüsão. lldade no parágrafo lQ d-o (l.1't-!i,;l) 9:t. :cinco minutos de an.lec.eó.êncil'l. ! . "Acrescente-se &0 an, 21:j c\ü Rc 

P.11::l6"!-afo único: A Oomlssão de ~~ ~i5posit.:.vo, po.:~m, e~i3'~ que l § 2(1 Haven~o m";6 de Uffiü ;l~3C:'i- 1 glDKnto Interu<l; 
OJr .... stltUlçao e Justlça, UP-S.5eS casos, se Q, micwtrva nesse sentIdo .seja toma- ção para o fim pre'V~sto no p:u 19l:1- i )j 4» Ao fim de trinl d' . 
P~'0!lUl1C!.ar&. tatnbém. sôbre ~. co~s':j- da, através de lequerimento dtl 90- ) fo 1° •. '30 ).1:e~!l dividhá 19~IBlmente 1 re.telado o expedlente ti a _ i~,?!~ :,;~: 
tuc;ona.l~d~de do prOJeto, se Ja nai) o tnlSsão que dçva fazer fi reduGa_o'l e::ltre os mscr tos o t'ci1lPO da 0101'- j das mlormaçôe.<.. qU(..lndo e 1l1~ ~ll~a,~ 
houver telto, Pode, oodaVla, OeOl'l er que êsse 01'gao, rogaç::o. I e~tas Rido presto.õas" J 

J t ·t· á pela ausêncIa eveJl~ual de algUl13 d~ ~ 3Q Se os or:1dores imcr:'os na ~ " Ju tif '.." 
us l tc«ç o 6eus membros, esteja Imposs.lbÍlHacto r forma do § 20, na totahdad", de~e- .... ,... .. s .caç"o ...• •.••• 

Di3p6e o ·Reglmf'nt.o que, se o Pro- de forlllul~r o requerim~nt~ o,lW'. de- jftJem fa3el' uso da. pal3.vt"3,pal.' pl'<:- t Justlfic'1ç«o 
je~.o l'~eber emenda em Plenário, Há ve ser nss:nado pela maIOria. zo inferior ao da prorrog?ç.t\O: n dl-I T,·"I-",-"o d 1· 

. à· j .""" .o e -ap leal' B.O.~ \'equ';:;;'i à Comissão .ie Com.tituição e Jus. Convém. para eVitar atrasos. ar ferença será cont·).da em favo.!' co nvnto' de U1f'~, .- ~ '. . '1 
t!ça. -mesmo que a. aUdiência desse ao Presiqe!1te da Com1ssão ir.lt~r~5-lQradol' do Es:peõ·>ênte. s-em 111tcrrup- j el~ Pl~cnál'~o ~vlg~~,~Oe:~ 1~;;\1,t1:~c3 
órgão não se tenha. feito antes da s~da poderes para tomar ::t llllGla- 'ção d? seu dis~urs,~'. .' " .. I' parágrafo 2'? do art .. 1~46~on_,.dJ.-
di.s:mssão, pelo fato de hvael~ passajo tlVa. ! ~ 4" Se o olfl,do. da pllmeili'- hOi,t, $'113. d3S Sê"<;Õe:~ 1'- d ;:jbi'~l d 
peb exame do órgão cOl1'esr,ondente. E' () que .se objetIva nesÍR. emen- I CO Expedlente não _ conclUir ':;f'U ~Lt:',-I1ge4'. < _, 'Filint~'-' Milllc: e 
da Câmara sôbre os seus aspectos da. I !ClliSO na pl'Ol'l'ogaçao podcra fa7.';!-lo 
COlU.tituc:onal e jurldico. Sc:l.la. das Sz~ões em li de ,lhul 1 depoIS da Oretem do Da. co;n pl'e-j rMFNDA N(j 20 

Ne-se C3.'.iO. a,.ComissãQ terá. que se de 1964. JOSe El1nt.rW, IfelênCnt sôbre os dema~ InscrItos. ACl'cscenti:!-SC ao PrQji.!tq: 
pronunciar sôbl'e -o projeto (se já o lTho1ENDA N0 15 § 5a S-'! â ses.",ão f 01 le"'\ianto.doll por "Al'L. 216 Supressão". 
:ná-o houver feit-o) ~e .sôbl'e a emenda. . t l11ot.!.vo de p::.sar. 3em q~l<:' tel1~m I' 

Ora, OI! projeto.':! de, lei o-rça·mentá_ Substitua-se o .,al't. 123> do Reg:-' fe:to UN d'1 palavra os o~ad?r~ ]1<;- 1 . Just{j;cpçâo 
ria ou de modífica.çáo desta só vão à mento pelo segumte: 1 Cl'itor:;. terno ê.stes .prcfe:-e),li::1a. p:u:a Art. 216 exige que 05 req'uel'hnen 
~:n;á;~~ç;: ~~~~eandtg. na Câmara e Art 128, E'. pel'mitiüo à COI.l1iS-/' fala~' ~a sessão s~g!-lmte, CllJl-iS j~~C~'J- _ !OS, _de nomena.g<:'Jls de }Jt:.; ai' .sf:'jra 

. ão' pronunciar sôbl'e emenda. s. çôe.:; s(!. tran.sfeflrao pa.ra <1 s\lbse- '1' "S;:;".',l-dlO& ~O!' m:~ Senado~''2"s,.nq, m. 
Não há necessidade de que em~lL s 1 ao se ,. d" .... I quente. . n.m,,~OIl, se couber, p~la C'-.11)"',"5ao d 

das a. êle I\pre~entadas determinem a apo5, o encen:amento d~ l..,:u~)a? o § (l'! Havendo, na Ol'd~!u ,do D:.1 Helaç02s Exter Ol .. ~S. 
Sua ida à C-om1ssão de COl1stituiç;fo em qualquer turno, Ieun!r em .. u!JsL- 111l"tél'~a Ul.ryente con1j)l'e.end\ti~ no E,:.:"es l'equcl'imeetos, e~)tn.t:'mt( 
e Justiça. . ' tutivo integral a mat.éna. da propo- . ,ti" 3"'6 <> ' não' sel'ão PJt'~nltl(ks.l p:::dem S.'l' votado'!:' C<Hl1 II "qll!lrmn 

Id~ntica. a. situ.ação dos projetos de sição principal e das emendas ~Qm .11. "da' <:, {\Ex edien;'t> I de 17 .sC'uudo!"e.<;. 
eomperencia exclumva. d~ uma. Co- os acréscimos ou alterações qu.\!. ,1ul- !<H.~ ~~es nO""""'lP . ~liI7.ena de no-; Não.;.{! .!u.3ut.oa. em b·:>s'2 ã!' t. o d 
nnssão, quando a emen4J. tambêm gue aconselháveis para aperf~lc':-.a-,' ); b:: Na d~"'~~~t~a i~ p3l'â""afo 'lu-I' lUin~it-G "quorum" tão elET.'1do núme 
est J' n d' ' mo~to da matéria. '1 ve~ ... 0 o lSp ~ • . <>\ ' ro úe a."" 111tUl'o.S. 

e a a.s mesmas con lçoes. cu ~ • tenol' !Se ob~el'vara. tambem :)[lS, se~-I Sala. das Sessões, em 1. de abr 
Sala, das ses~õM. 17 de abril --de Justificação I $ões em cUJa Ordem do· .D.3 (lgme de 19t54. _ FUi,!',O "1"11e,. 1964. _ JDsé Ermirio. . JI u . . t tio" 128 'o projeto de lei orçamentar:.a.. ou pru'- I • 

EM:ENDA Ng 13 A. medlda :pre,:s a ,na ar .:",0 ,,0, 1 te déste, salvo E:e nâo hoU\:e~' númc .. ! EIVIENDA N9 21 
• Regunento nao ,~esohe todo,) os )C:l,OS I ro para vot.ação e. a m~t.:::l'Ja" orça- t. Tl'3.nsforU1'Hie ~n ~ 19 o PUl'áO'raf 

Acrescente--se, em seguida no nrt, 39 QUAie. PDctdem OCOtllere'nte j"'O foi veri- 1 melltária estiver com a dlSt:tlSSHO en- único do artigo 23\1, aCl'esc~n!an1o-~ 
do Regimento Interno ,o segUlnte; ~,n. a re02n em 00:< • , ' 1 cerrada.' '1a. este {) 1:egu~nte: 

"Art .. S9_A. QuandQ O prQnunnia .. fICadO. ao se ~l'a.tar do PloJ~t(} de l;el . I- '~,.' • I ~ 2,1 t'{ão se a.chn.ndo presei1te 
!!lento da Comissão de C(}ustituiçâo e da. Camara 19 31~63. que flxa nO'l-OG I A.l"L' 165~A. Acres~.mo. nuto~' da emenda, ao lhe caber 
Ju.!!~iça !ôr pela injuridicidnde na pro- vnlol'es par~ ;05 ven~:me,ntos d?s, r\~n-I Art lu5~A. Havelldo ntimert) \)(11'3. cportuniàaq.e de just;ficâ.-la Ql'a~ 
:posição é lícito às demais Conlissées cionârlos CiViS e mllltares da, Un.a~, 'de1'be;'.açÓes não será pernHt~d,} (} uso I ml::nt? sent ela eOT.'.sideraQa ineXÍ~ 
8 qUe - tenha sido despachado d-eix:ar APÓS .o encerramento da à:scussao I '" • d '''_ 'lF-c"i'o', p<1- tente, ~alvo' se o Plenál'lo, a .eeper 
de pronunciar..se sõ'ol'e ela. devendo Q comissão ~e F.manças ~e viu dja;l .. 11 c!a pa~:I:d~~~eQt~~:;;:'ol disp~;;fo no meuto do Líder do partido {)lj ,co Bit 
entretanto, consignar ·que deixam de te da convemêncla. de formular subs- 1.a o . p . - 1" d a to~ I c.o a qlle pret,encer o SenadO!', lIe 
fazê_lo p01' ês.se mot.ivo. . titutivo integral com a maLéria . de! § ~9 do ar:; 1133, nao, por ~~. o 'lll.!'el'ur que seja acei~a ~O!J a (;{)nõ 

Parágrãfo único. A proposição \'011 .. projeto e de muitas emendas e O\l~ I tal~d'lde .ü~.es excedel o p.a~o de çao .. , de ~~r a. ~usUt c3.Ção env}~da. 
Biderada lnjurfdica pela Comissão de tras disposições que se tornava:.n i me.o hOla, . l\1.eOl'l.. POl, eS~~lt.o, ~.ara a.Di"X4t;aO a 
Constituição e Justiça. será incl:rida acnoselháveis. " ,I ··Parágrafo único. Ne.~se CílW a" 'n:'i- ; pl.?Ce~So, ante.:\~g p~onun::la~nent!) ~ 
em Ordem do Dia 'com ô parecer da Entretanto em fe.ce dos Um:tes N;-. cricõe.:;. do Espedi':mte prer~lCC81',.lO l.pn~em~ 90~~'":~,,"O gue S~ble el~l : 
Comissão a fim de que o Plenário de- treitos do a,.rt. 128. êS3e substlt.uti"~o 'I p~ta ° período depois da Ol~rJe.ll do i ~~' es~~a~!!r~~I~:lúia~:,O :~~n;~l;J~~l~~i 
llbere se deve ter prossegulment{p'. tem q~e se~ desprezado, reebrrndc.'- I D~a. .' _ - I' serâ o!Jjeto de .cims:r':eração 

. se a dlSCussao para que fosse pOSSl- I Justljtcaçao . . ':. 
JUStificação vel ao sua apresenta.ção em Plenário. I· A ' t ~., 'à tem o O"J·ct1vo . Justificação 

~e a propoSl'ç"O é 00 'd d· S 1 d S " em I" do ."r 1 pre~en e çu eJ a IJ· • • 
'Q a llSl era a lU_ a a as assoes, I l" "'... de DooslbllltCtr maIOr rendImento aos E cOnvemente l't5u1ar o procl'C! 

(lu!'tjica pe1:a. Comu.são comip€tente, de 1964. - José Ertnmo. ltrobalhos de plenário eotipuland q'Je, Imento que se d.e','a ndotar iju .. md3 
:não se justiflicará que as outl-a.s Co_ EMENDA NQ 16 fie houver número pára as richbertl- autor ºa emel'üa ~depende,llte de JlU 
missões. que devem apreCiar em se. . d 1 't d t!'lcaçao oral, nao e.:;teJa prescnl 
guida se vejam compelidas a lUl1 tra- Acrescente-se ao Projeto; Eçõe.sedl~llt:r s~rmp~~ ai~edf~~~~nt~ j para cUlnpllr essa formalldade~ . 
baIho que resultará inútil. '" Al't 135 Acréscimo ! xp " I Na norma que ora 8e propoe 11< 

sala C::as Sessões, 17 de abril ce § lW' O membro de 'ComiS3ào não; à Ordem do 1?Ja, re.ssalvG?os os casos a.5Segurada. ao autor. da ~menda 
2964 JoSe Ermír'o • , ',~ de !.iC ~e a i de comwllcaçoes inadlávelS, comem~- p~slbl1'dade de enVIar a Me.sa 

. - l • podet~ .y~taI p~opoS1çao q . J I rações ou justificação de P;:OOPosl-1 Jl!Stifigção. por escrlto, para anem 
E]..{ENDA ~9 14 signatal ... o • I c;õeí5, para as qkais s€ reserVa o pra. çao ao processo antes do prOnUnc.lo 

D '-se Justíjicação Z() de meIa hora. 03 dlScul'E'OS do mento da. pl'lll1eira COlnLSsão que d~ 
" a.o § 1<' do artigo 99 .do lte~ ~. '. . '" Expc-d:ente fi cem trarLSfel'ldos vara se c:.eva {}cup~r. _ 

gimento a s€!guinte reda.ção: Nao e [azoav~l que o auto: t~)Jl:.e 1} tempo posterior à. Ordem doUia, \ Sala das S~s:soes. e.l? 17 de abr 
"§ 1" POderá ser atribuída à Co· parte .na votaçao de l?arecel sob.e, Sa.la das Sessões. 17 de abra de de 1964. - F~hnto MuZl~T. 

missão de Redação qualquer redação propostção de su?- antorIa. . i 19&4- _ JOsé Ermírio" E1iENDA N9 
~uja elaboraç.ão caiba. ]Xlr determi- Sala. das Sessoes. 17 de abnl de. ' .l.l • 22 
.nação dêste R~gimento, a outra Co· 1964. _ Filinto Müller. EMENDA N9 18 Sllbstitua-se o Artigo 247 do R~: 

~sr:.O'o ~~11~it:U~ores!~~ri~~IOao~~;~: EMENDA"N9 l'i ACl'eScent~-s~ e~ seguida ao Art. Ll~l~~.l'J~l~ S~g~i:'~~6siÇãO ·apl'esell\. 
sidente da Me,<;a, ou esteja imp06Si. Acrescente-se aO projeto is :5I:!gWn- 201 dQ Regimento. t da em P!enár o será "'submetitl:t 
bi;Jtada de ~e reunb" em virtude d·a tes modificações no Regimento. l'A.1't. 201-A. O nome do Presi-) í}JlOiamento quando Q requeira- qua 
nmência da maioria de &eus mem- Art. 163. Kava. Redação. dente eel'á reg:strado por ocaE!âo da. quer Senador. . 
bras". . ' 1 lt l' ~ ri' 'f t - 6s 1.. § 1'-.> O "q'..lOrum" de apOis.mcn 

·?~l'tlg(). H13. 'I'el'mmada,~ e, u.a .'::;!I~ p _ mel~a mam e5 .aç~o .ap /~ é de 17 Seuadc.res, coas d.erando-, 
Ju.stijicaçt'io do EXjledlcnte, se não hou\ tlf .c.um~~ [\'e1: G~lSum~cto a pr~sid€.?cm, en ,,)- apoiada a. proposição qUe obtl\' 

Há casos em qUe o Regimento clã ro para as delio\3rações, será faculta .. pal'ênt~se-s. e!1l seg~lda as Dalavxas: maioria 'simp!es~dos prC5entes. 
-.!ompetência a outras Comi.ssões, que do use da palavra. aos m~d(lres que ':0 Sr. Pl'eSldente'. . . 
não a de Redação; pata elDborar a' 6e inscreverem pa.ra ês.se fim, até Justificaçt'lo § 2° Independe_ de • n~o~a~~.~,t?·. 
redaç90 do vencido. E' o que dls .. o fim da primeJra parte da. sessão, I - a proposlç.ao de CO.I~~,",~lJf 
pOoem.. que corresponderá â primeira. ho:a E' de tô-~a. 6: conveniêl~l,;nt l.'OrllO es~ Re ~oi:~l~rJ~e~'~~s~~~~t~ ~ 

_ o, art. &5, letra <ib", l1.uanto 3.0s 8:. partir da a~-erturt\. sendo tutoma .. elemento lustór-1OO, que :flque assl~ i exije da formali~e: 
projet05 de iniciativa da Cf...t.r.issã.o· t~cam -mt~ prorrogada para. a con~lu .. Inalado ;0, nome do membro d~ .Me~a I lU _ a proposição para a qual 
Direto::a. (por ela mesma l'edlgid03 sao do dISCurso do orador que estIver I 'que cst''''ê.t exercendo a Prestde~lCJa. const.itu Ç&O ou este Regimento e:\ 
~m 'definitivo) : na. tribuna .• observado o disposto no o que se obterâ com o .seu regls~ro janl númerO det.erminac!o de s~\b 

_ o art. 313, quanoo a pl'cjeros de }X\rágraio 19" dêste artigo t no arti .. I por ocasião de sua primeira ntani .. , critorcs; 
e! d ' .- 1 b d go 164. . : festação. .,. I IV - a proposição subscrita p 

r orm3 o Reglmenw, e ti ora- o por I 1'-.> Ao Senador. que se ',nsc!c\'1:r t, A pnroidência ~.<;sume espec!t>.l 1m.. Pderes de .bancadas composta~ 1 Conúsúo Especial; emendas ao pro .. 
jeto de orçamento (em que a reda- p.a.ra, manifestação de pu.ar, come- 1 portàncJa quando .se trata·r de~ de- cinco ou maiS Senadores. 
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Justificação a um estudo destinado a. ficar pre-l Se o substitutivo tiver pa.receres dor UStl!" da. pa lavra. POr cinco nlf .. 
PeJo Regimento atual o apolamen .. l judicado. ~ ~,~ ,'. I contrário:'3:, nã.o haverá con:e~ência nutos, para. declaração de voto, sa1\'0-

to pelo p1el1â.rio é necessârio se a I Sala das ses.~o,es; _em 17 de a,bnl em que :s~ja votado ant~s ~o plojet,? se: • 
propvsição _ projeto, emelHia, rcque .. de 1964. José EI11L rIO. Se reJelta<lo o. su~tltU~lVOI terla a) a. vo~çao fôr secreto; 
ri~~n~, \('.n alguns CU-WS) C1J illdi.l ~1ENDA Na 26 que SCr V<)t~o o proJ~to. . O) a dehbeny;áo não se completar, 
caçóes não tem cinco sub.::critol'es - No caso de lllver varios subsUtuti- I por falta de numero; 
llo mílllmO. • Substitua-se o 3!'t. 27~-A do Regl- vos, teriam que ser votados suce",si- c) o Seu8!do'l." já houver feitQ 1.1'<;0 

A' formal.<la.c'te de apOiamento é menta Interno pelo segl1lOte: vamente, para. afinal, $e rejeitar o I M paJavxa. par'a discutlr o projeto ou 
daquela!) que, em regra, passam des .. I "ArL 212-A, Encerrada a segunda projeto. I encaminhar-lhe a. VQta~ão~ 
perccbidR.:i na. rOL:na dos Lnbalhos do I d'.scussáo .sem emendru:.. o projet.o .'lera COm ao redação que se propõe, se d) a votação feita. não fôr su~cet!-
Plel~ario. 1 • dado pela Me.sa como definitivamen- 03 .substitutivos tivel'em pareceres vfl de encan:,inhe.ment.o, 

O "qU01'Ult;" exigido é de 17 Seno.· te ap"Çf'lado, independentemente <le contrários, a,. vDtação i3erá sôbre {) I " . 
dores,. ~conBHlel'and,o-se apomda a I votação, salvo se algum Senarlor re- projeto. A rejeição dêste prejuctic.a.rá Jlc.stl!waçao 
O:vJ}:lslçao que (jolil':'Cl'. 9~..J) lll':,nos querer seja submetido a VQtos." ns "Ubs~i~utí\'~. E' elar? que, quan~.) Cogitl, esta emenda. ~e di3c1pllnar 
ClX:C~ v~tos. Quer dIzer que, pl'e~eI.1- 'fi . o PlenMlO QUIser, medlante requer{- ! ~ declarações de vot-O, tornando CXM 
te;; ,,6~..,. Senadore~, se cmco .se mar.ll" JU,stl Caça0 , mento de "'qualquer Senador, JX>den\ (p!'e"'~o o que já constitui norma _t.a.~ 
fest",2~c;m <1. ,favOl. e 61 contta,? PIO" Diz ar'"igo Z72-A nos [;eus t.êr- alterar essa ordem. I d'cional no spnado 
pos:çaQ esta ap<llada. Ora, l~ao pa.. . o .. ~ > S '" _ 'v ~.. .' 
n~ce raz.or~re; que uma. propostção moo atU'3.1s. . ('tunda a~. das s~~oes, 17 de abril de 19~H ) Sa~81, dns 8~soes, 17 de abl,l no. H);;~4. 
qU2, nes,sa. prmera votação, <;cja l'e_!."Art:.. 212-A. Encerl!l.da a SE.::oo - Fll'nt.O Muler. 1- Fllmto Muller. 
pelida pela quase totalldade da Casa, <i1*:ussa<;, sem eme.ldas, c Plj j,'i~~ EMENDA NÇI 29 . EME:I:\'UA No;:. 33 
p::;ssa ter prosseguírnento. seta daGO peja Me-?R como def.n. I '. 

A presente emenda resttinge O' vamente +ap~vadO, l?~e-pendentemen- S1}hsQwa-se o § l~ do Alt. 2Y;) do) Acrescente-se 0.0 art. 326 do aegt-
apoiamento para Os Crt.!õOS em que) te de vo,a,çao. salvo, " ,. o. R~~lmento pelo seg~llnte: _ lmento: 
o !'equell'a qurJ'-Iuer Sénador. Mas,! u) se ,uJg'llm SenadO! leque.er qu... § l6, ~, a-!1tIDC!'ada a votaçao de I IX _ Oradores 
anlxn'<1 torne po~sivel .u votaç~o com seja submetido ~ l'otos; . , 1 díspo.sjção ou e!,1.1enda aescacada, ~ o I 22 - Na dl~cussão dos projetos em 
a pre.sença. de 1.7 ~enaa<:)fes, cXl~e 9.~e I ,b) se o. pl'?JeLo ?ouver 81Q.0 redi- I ut~~a do requerImento de destque na,::; regime de urgência no.'3 t~nn~ dos 
o.S votos f:lVoravelS sejam maJorüa~ 61d,?, do pt'lmeiro pa.!~ o segundo tur~ jP.eOlt a palavra para encaminhá~la, ns. 5,a e 5,b será limitada a U111 re
:nos, . , .' ,no. ~ consldel'ar~.se-á como tendo o Plená- pres-ent:mte dl~ cada Partido o número 

A.sslm, o ap~lamento tera ~ valor O que ,se pl'~te:}de C<)~ a pr~sen.e rio concordado com o Parecer da Co- I d oradores 
de um prOnUnClft.}llento exp .. eSS1VO. ,. emenda e supnl1ur li. almea. "b', em mi4são. A n;.atél'ia, destac'ada terá a e '. _ ~ 

Sala das S~~~oes, e.m 17 d~ uhlll virt·ude da qual o Pl'oJeto em segundo sort.e das demais constantes do grUDO Justlfwaçüo 
dI:' 19()4, -~ Fll2nto JI.'lullcr. I turno, ,não emer!.dado, terá que ~er a que pertencer". 

. b t d t!J.5 S'" h s'd.o E' óhvio que. est,ando o projeto em 
Ei'vIENDA N1:í 23 ISU l?e 1 o a v,o ~ "" ouver . r'"l'me de e",'ênclt'l, nns hípót2ses dc.s 1·ed.g·do do pnmelro para o segundo Justijícação '0>, 

JUl'Igo ún;co Ao Artigo 2G2 do !{c .. . turno, ns. 5.a (casos de calamidade púUl Clo 
g :n,lento lnte-l'nU é acresc do o !:ie .. I A exigência tinha. por finalidade O requerimento de destaque em e de segtmnwa nacional) e S.b llng~ 

virtude do qual se retira emenda ou " 'ti d 11 I d f'c" gumte: tornar obrigatório o texto da. redação teria, conSl era a smce ve e ,':. 
Pa,rágl'afo único., '? p'l'oj~~, ou re~ do vencido, dispositivo do grupo em qUe estiver t~rejudicada ~e náo !õr jn~:::diatl1.men-

t " ndl '1 d I lncluido, para. que tenha <lestino dj- t t d) - 't'r' ,I 'Of quenme.n o ~.e a~.HQfl~ 1 VlCIU" .C Cumpre notar, entre.tan,t.o, qUe êsse ' . te ra a a , nau se JUS 1 W3.m e. ,~ 
SenadO!, sa.lvo le9ue.~imento de 11 .. : texto em t.ai~ c,rcunstanClas se tor:la verSQ~ ~o" mdIcado ~nos parece;:-es ~a.s gas na sua tramitação,.,um orador de 
cença. e de f(ut.or~2açno P:l'rl. o de-I a redação tLnal e, quanto' às reda~ C?mLs.oe, pr~su~e no seu au~o~ o, cada. partidü é o ,suf:cJente. 
~~n,penho de mls."a~ 'pl'~v!?,a, l?? ar .. çõe., finais, o Regimento, no seu art. ~()póslto de JustIfIcar a sua h:'lCH1-

1 
Na Câmara são permitidos ,ap.enaS 

ttgo 89 d~, ~on::;tltu.ç,lO, ~? seUl l,ld~ '316wA torna· dispensável a sua. vot;a- tlvAa, falI' de ""O dA'"e direito deve, quatro oradores. 
qloU,a, ndo p, t.senle no Plenudo .seu au I çá,o ~e, rigura .. 1d. o elas e111 Ordem do '" ~ ~ 

ser interpretada com desl,srencia dos Sala das Sessões, 17 de aO~'ii dê 
, Justificação IDia, a d SCl!SS&O , .se ~ encetral' sem efeitos do destaque. 11964 . _ Jo~é Ermírio, 

ementl:Js nem l·etiflcaçoes. ou se ne-
A <lPl'e3elltação de propOs'çâ(j é ::tiu nhum Senador requerer seJ·nm 6ub- Sala. das ,Sess e<.., 17 de abril de E:MENDA Nº nA - I 19tH. - Filznto Müller. ... j. .. <lut.' nào se dC\'e processur na .1Luen... metida", a VOtos, . 

c a ~a senador, t.anLo. 'l~a:.:; qu~n~o O Tl'ata·~e, po's, de aplicar, nos. cafi~13 EMENDA NÇI 30 I Acrescen~I;-se, em s2g,u',da ao nn. 
Regimento pr.eve h"p,ote,e llm11l3r l1revlsto.s no art. 2T2~A. Q prJncíp!o .. 340 do Regimento o segumte: 
pe1a. Mesa (art:go 47, ~ll.lmer~ 8) COl~ orientador do art. 3l6wA. ,Acr~scente-se. no Art. 307 dO lte- I iTULO XU-A 
']'1 :urso para. o Plenar;o, dl1'ello 50 Sa![l das Se~õe.<.;, em 17 de ahnl glmento: I· '1' 
8sse~'urado 1\0 autor, {de 19Gi José Ennirto a) as palavrs.'S "as eleições", em DO PrDnunciurttwto do Senado sóbre 

Aed.amiS, há os C45o.S de l-esisL&ncia' , .seguida a. ..... (}.~a~?o": <:J'. ..., I Atos lntcnlacionais 
00 apoiament.o no.s qllai~ ~ de tôda EMENDA "Sol 27 b) a. letra u, em se",Ulda a. k. Art., 340 A. OS pl'ojetus de d~cl.'eto-
conveni€:ncia que}? autor t.)teja pre- 1 .'\c!·e.<.:cente-se âo Al't. 292 do }l:;~- Justifica"ãQ Ilegislativo referentes a at~5 intema-
.sente pllra defell~e~la, . 'o'im"'nto (i seO"uinte. 't 

Sala à:is Ses:o:oes, em 17 de llb:'ll "," ",. ,E' da. tradição de.1S Casas Legisla- C~GruliS, sub~e~idos à .:p·o\,,,,ç~~ do 
de 1964. - FWnto Mi.Jllcr. I "Pa,:'ágrafo 'Únic-o, Sã.o consjdera~ t.lva.s não haver encaminhamento de Congrc~so NaCIonal tel....O nQ ::i_nado 

EM&'\lDA "N1 24 do.'i votos em branco os regist,radOS votação nas e-leiçõe"" ?-ara. tornar ex- Fe<leral. a segul?t..e. ti'amit-açuo:, _ 
éomo abstenções no processo elêtri- pressa. a norma,. é a primeira parte a) 80 l.~l'á Ul:CIadcl a tfi.1,llllt,aç<.:o, 

3u!::st:ttH,·se nD n9 1 do ano L641 co". desta emenda. no Senado, o proJeto que e~teJ!l acDm-
... 0 Re3;:mento a exprezsào: Justi/iCQ..:;do Quanto à letra "u', que se roand-n. panhado dos textos, em copia auten-
. "projetos de Lei do Senacto de in:- ? .Regimeato \Art, 292) prevê a acrescentar entre OS O'lSOS de reque-! tlcada, do ato !ntern8CJ<mal re~:pectl
daLiva da CQm:.s;são ou l'esultantrs jeXIsteu.:: a de votos em bra.u-eQ nas rimentoB que nao admitem encami .. \'0, em POl'tugue!5, bem como da Mf-n
de Pl:'Opos'!.o). do Poder Executivo" votações ·com cédulas ou pelo pro- nhamento de "otação, refere-se a sagetI] de encaminhamento e da ex-
por: cesw eléLríco. destaque de disposição ou emenda. pO~lçao de motivos a ela co:respon-

"Pl'o~eto de Lei do Se::luáo Ocorre, porém, que em virtude da })ara votação em separado. E' na. vo_ldente. , . 
a) <le inici,ativa de Comk,são; ode~lt".'I.ção seguida: na fabrícação do tação em separa.do. E' na votRção da: b) Lldo, no expedle.nte o proj2to, fi 
b) re.s111tante de P:opasr.a do P')- cqmpamento de VoooçáQ elétrica, os parte de.stacada que ~e Justifica {) M:esa o €ncaffimhala. às C<nnl'lSÕeS 

(ler E:wcutil'O; vot(lS em branco São registrados como encamInhamento. com:petent~s, dentro de 24 horas. 
c) em regime de tl1'gência no." têr. sostenções, o que de certo modo Ee 59.131 das Sessões. 17 de abril de1964 C) Nas pUblicações ihiciais, no Dfá· 

mos do art, 326 n9 5,a e S_b". choca com Q disposto no Art. 304 - Filinto Müller. rio do Congresso Nac~onal e em avul-
do Regimento, que não adm\te que EMENDA N\l 31 50S. deverão figurar os text.Q3 referi-

Justificação o Senador presente deixe de votar, dos na nUnea a. 
n'a1.a~se de l'eduz;r p!na um f"Ó sal\!<) quando telÜla ínterêsse jmUvi~ .. Art. 307, Acréscimo: d) As Comissões devel'ão op:nar sô-

.. urna a t.ramitação dos Projetos de dual na matéria em v()ta~ão, . bre o projeto no prazo hn,prorrogáveI 
Lei do Senado qt;3 tratem de matéw Parágrafo único. O encaminna .. d, 15 diRs, em reu..'lião conjunta (art. 

Pare. cQrrig1r {'5.')a contradição é menta de votação de requerimento, 112) 
ria que euvolva perigo p.ara .a segu- CJue formulamos a pcesente emenda. quando admitido por êste Regimento, e)' Ao f1 d P ti 1 d 
a'ança nac:onal ou provid-ênc!a,. pa.~'<1 C'!~la da,o S."o'es, 17 de é I' 't d 't' , m o l'aro es pu a () na " ~"'."......"". abr,'j a'e 1m1 a o a.o Slgna ano, um represen.. l'n nt' , t á' I' a.tender a situações de calamidJde 6 a 1 ea a erIor ú prOje o ser mc U1-1& 4. Filinlo A,JülIer. tante de cada bloco partidário €', um ~ O d d D' públiC',a. A razão de ser da, emen::l.a GO em l' em o la, com ou sem . Senador não flliado aos bloC':Js, CJ.uan~ d ' parece õbvla. EME!'-l'DA N~ 28 d ho . . par~-ceres, evendo as Conllstões, ne~-

sala das sessões, 17 de ablll de . o uvel. sa.vo nas homenagens de ta. ultirr,a, hipótese, pronuncial'-se sô-
1954, JOse EJ1niJlO. De-"'e ao ~ 12 do art 293 do Regi· pe1iar. ;.. bre t-Ie oralmente em P:'Cnáno 

, ..... J a ?- mento a segumte redação: I Just·ftcaçao /) Quando emendnd'o o l):-(li~t:') em 
R.leNDA N ... ;) "§ 12. H.",vendo sub.stitut-lvo inte- Esta ementir,. procura. disciplinar O<"IPlenál'io, observar te-á. em·rf'l~ç:í.o!lO 

~cli;~centc.se a? Pl'ojew: gral do p1'Ojeto~ terá p~ecedéncia I encarUJ.nh:"lmenU:s de v-otacão, eyltan- ~l:onun:l"'mento .dns pOmis.".ôe",_ sôo f" 

Ar~. 270, ~CrCSCI11io:, IPlra voinção sah'o se tiver pronun. do que ~e prolonguem de-maSlrtdo, (""oS eme.1M.'3, o dl<;pOSlO n2S ,nl;n::a d 
"paragrafo um~. Sela conS'de:'a· ciamen!o contráriO da:3 Comis"ões ~N.5'~'r\.11a, entl'etant?, a murufesta- I e e. ~ , 

da mf'Xlste:lte, nao re-cebendo pro- c~,..tPetenV's para () estudo da rr.a+é çJ.o de tcdt-s M Pa.:tld()~, I o) Sé. sem admf<'sft'el ~d ame-nto (l~ 
nW1c am"nto d:J..5 dc.;mai:s Con~jssõ.es. ria quanto'" -ao mérito, ou se o P1D"'4.: l?ê.oJ.a das ~CS"Õf'~ ,em 1'7 de a.bril de. ã;fCU~<::ilo ou votaç:!o Ultlíl: vez, njo 
1\ emctli"ia -c0l?s1gerada mCOl~t~t~Ç10-1 rio deliberar o contrário". 19M. - Jose Ermmo IPod~ndO o pra~o ser SUpel':or a dU. as 
nal pela Com:s~ao de, COl1stltmçao e .. ~ ~?~!'Soe..~ (I1"dJnárras, se!vo pilra dill~ên-
Justlf,'a., .slllvo se esta propuser sUbe-, Justl!waçu.o EMENDA N° 32 ('la. ex~erl1o. requerida pela Gomjs~iío 
rnenda que a escoime do vício." I Dispóe o Reo-imento tua: s'2 Acre.~eente-~e, em seguida.. ao aftt-. d~ R!:l1cÔes ExteriorES ou por Iíderes 

JustijiCo,çáô do art. 29'5: '" a l, no .... go 311 do Regimento, o segumte qUf" repre~ent.em, no nünimo. 34 Se~ 
nadores. a:pr(lvada. pelo Plcn&rjo 

Se a emenda é portadora do vicio I "§ 12, 'Em qllalqueL' ce-so, havendo CAPi'!UI,O V-A ',' 
de ínconstHudonalidadc n20 se jus_O wbstitllt-iy() integral do p;,-ojeto terá Da declarUc{;o ele VOto Ju..<;ú/lcaçtio 
tifica que sôbre ela' se tJTOlUlnciem preferência psra vot,-ar;li.o, <"alvo se O Art, 3J.1~A. ,proclamado o r("~t!lt.'l- j Co.m rI..', norrnas que se propóem l'les-
outr.a.s çonü,s.3Ôes. obriga:ldo-se estas Plená.río deHberar o com.l'árjo·'. do de uma vol~ção, é licito ao Sena- ,ta emenda proeura-se as.segurar aos 

,.., 



Dê-se à aUnea i do art. 339 
g.m~m,o a s8:guinte redação: 

,·t - No mês denQv-embro só serão 
aDmjtfd~ emend.a.s (ô projeto de lei 
.)tçam::ntária, na fase de ct:.scu~'!ão, 
oem como requeri!!lentQs. de destnque, 
adiament.o ou diligência, se assinados 
íJeto relator _ dD anexo ou subane-xo 
respectivo, ou por lideres que l'epres-w_ 
~elll. 110 mínimo, 30 Sensdares H 

JU3tiffcação 

''';.,..~ -' 

Abril de 1964 
.~ 



- , 

~se &"Pú'1tQ Q:.ue, de flama, se faz jmo pensam e Q que querem, espers:n- I to.s em discussão o parecer e o vo .. dente da BarIOO- Examinador~J AU ... 
agora labareda, anunciando que nãO do que os· cole.gns de todo o Pais sal ... , to do Senador Je!felson de Aguiar. rea de Ba.rros Rêgo, Diretora. do Ar
Se deixa1'á vencer. A reação Já .se bam também, com a. mesma decisão, DePOl.S de longos debates é apro.vado quivo, e DGutc-r Mauro CUnlla. Gam .. 
ruastra. pelo país, em cl1ullúre; e pro .. i dicer ramo pen,';::mt e o que querem, o voto do n:Jbl'e ,senador Jel'fon-.ron pos de Morais e Castro, Redato..~ de 
testos, náo tardando 'O tectlO da mino .. I' para que as pág!nas ~a. HIStória gUtlJ:- de Agula.r ~r sete votos con.tra. um Anais. exammadore..'1, conforme por ... 
rla que, com os pés no Bt'M1I, tem a demo das horas ctr.a.tl'lirt}cas que o nos" e uma abstenção. te.I!do selo deslg~ tarja níunero dois de mü e l'wre
cabe-ça na Rússia. A cla.ase médJc:J. dn SQ p~ ... .e5~á vjyendo, a l!larca hcmro- n.ado para relatar o vencld.o O Se~! ce..'"ltos e Sers~)nta 'e quatro, da Co
Gunabara, .mais Ul11a ve:.z,;, cun1prm, ~ e ú:grllf,canre do de~temer~so 01 .. nl).Ol· senador Je!gferson de Agular .. [missãO Direto::a, publican:> no LCN 
está cumprmdo e cumpr:..ra seu dever IV_SlllO de uma- cl!l~·.se quo, nasclda em A seguir com a. p..:tlavra .() .senhor número ojto de onze de janeito de 
até 00 f~, nl.!mu liu:-peza, d.e sua ár~a sOy$ miS(i're.s I!D:l'a enfl"eJltar a morte, Presidente' parr..CJ.pa. à C~S&-o. mil e nowécntos e s~enta e qua
tumult"uaaa. por me.l~ duzla de ~g}"lnao ~ube ,offiltlr-se- 9uanrJo. \ c<lmO ne..sta data.,. estar rle-volv""zdo à Se" tra, e Elzl Loureiro GaUotU, Of~C.ld 
tador~ . .. Em n?Sso r.....,tad .. <?: o3_méclocoa nu..'1~i\, e~t.eve CJJ1 pc-r.go a v,da do cretal'ia psr-,: o rest'J.ll:te de _seu ,tra.-.. Leg-u,lativo, d(!Signada ,sEcrelári~, to~ 
Já de.xa~run dltO, por t:es vezes, co-- Brasfl. " mite, O Projeto 'G.e .f~esQhtlO ll' 4.(J do!'! fUncionários dQ Sc:-:cJara d'J 

_____ 19-63 ~ Di~põe .sObre a ,rêp1""'...senwçio Sen::.do FJdel'al, tJracedeu~se, Íls llO· 

do sennrlo Fc.de.t:r..J em co.nfe.rênclaZ Te horas, à c:hamada nomInal oO~ 

AT AS DAS CO""''''S ~ES e reuniões no extedor ou para aten~ I candidatos relacionados nQ D C N 
."- U.LLO O ' der a convi,e de gorêrl1'_ esu-engel· IlÚlllno dursntos e sei., de v'ntü de 

, to. do qual havi.a pedido Vl-<fta, e àêZemIJl'O de mil e novecentos e a'3~ 
Comissãq de ConsÜh.:icãp e I Hélio B!l;stos Torr..ngm para o cargo concedE? a p.fLlavra flO relat<tr da MJl~1 senta. e três. Rcsp:mderzm à cn.':t-

J t· de P.rocur3dOl' Geral da Repúhl,ca. têria o Senhor Se;1o.dor Eurico Re~~n1ada, assjn9:njo a. lista d,e ple~€n;a. 
U~lCa To:n3.dao pública a rellEJão, () S~· zenec -que paesa a .ler o BffJ. parecer., denais de 1dcnt!fic:.t:C3. ~u.J.rttll:l e 

ATA DA SEúUNPA IREIlNI~;' l".".hor Presidente c~ncede a pala.vl'R Pósto .em à:.sc'..ts.sã.o (} SeM')r '31..r.a~: C!!lCO eandiC:l~D.J. :c.:..str.buid~s r:~ 
TRAQRDINÁRI!\. REAr.tz.APA· NO aU ,Stnhor pse-n<ador 'JeIfer.son, .. à-e dor Josaphat M-u'iuho p~de lI\~tr.., p1.'C1"o.:s, pr~v~.u:1(rltç rubr:ct:t".a.J D~}a. .. 

DIA '6 Ej ABRIL li: 1flM A~.l~~ que L. o .'3eu parecer sô;).e .o pel'J qt!e é adi:"~d~ ·1 .sua del:be:-t:,!f' C ' 1 D::l.!'~cr:. E.,. ... :J.ITI.crêj..l"íl., o S2.Uhor P-·e
Pr ... ~e:o de LeI ~o ~cnado n9 H9:~3 Tendo!:m v~ta. o!verr':!i rec·.;;I'!nO" I S:dente -E-o:ieí!,a sej;:m aG mcS.TI}":; 0.~-

~s 16 horas do dia 16 de ab~ ..,d_e - Da...,_O .~c::ne (lê. A~roporto An::()- çõzs d03 Se:J.hores Seu::,c:;l'E'S, :r.~~QU sin:u:l;loS .e {;:;.1.~r:::.s p:.lOs -c.a...."1~.l.jJlc.'~, 
19.;:,4. prc:;entes os senh-ore~ et""~14" n10 Jv("ao .. , ao AerOpO\to de ,?QU,1 ~-l a~en..t'Jdo ('lua as .!Jló.."Ii.l.lU:l3 reU;1 'oes I na. .parte a su pcst~r;ornlcnte 1<2:"· 
<lores Wl1son ~ ~()nçalv~'5, vef er"on . dos, F:::!!lo.iv r~~ !v;Iat~ Gr?~o~. ",ont.u- da Conú: .. ~)[~o de C~!l<:t.Uu.:Qío e JUS-I tawdD. e dec,:J.t:l in!ci.cda [l prci'a as 

de Agu.ar. 13cz"';n:a Ne,(\ Eú.H1Und;) Imd:> p,,)a au.,:11~llCJa CiO Mlll~Síf>rl<) dl- tica l"enll?:lr-"· .• á:> Ua saJa de reu- • hQ1";1, e trino mlnul:.s com a 
LeVi, Afon.so Artnos, ALoySIO de ,:Jar- j .le~'o>2~t.~:ca, DJreUir:.a da Aeror-<!.lU- .si.ões da co~~.,õ-o de Fin"'nq:ns ~V'? <:o~"'J dua."$ hOI"- E.s':OtlClO () 
v~1ho, Josap-hat M?J:-inh:>, ~O:1ei:CB: tiC:1 ~jvi1. por. mtermédlo do Senhor N'ada .is 'l~~veudc a t;."t"t' en. UI :::'(:t:. e 1,' ::1entnr Dnnl. 1.1 re,::()~nl-
Pl1nentel, Ruy Carneuo e Eul'lco Re-! j!.r."ll!St·:~, a t.lm d8 qUf' !I, lr.gi.;,ll~iio ~.... ma ~.-:,. .,. ... .... "'. _ pra,zo re;;u~_"" • ~e.sen a ào~ 
zende, e ausOE,le.'5, por motivo jwd- j não se ntl'ite cçm M determm:-tções c~ua-.'le a reu~ll:{'l ln,-ta~d_o ... u r.;ra da.s.as provóts e, na p .... ;:;oc e (.('h-
ficado (15 Senho"es Scn'1d"'!es 1f'1-1 acL.'1lin l ,strativ"" do rz.!rr·"""" 'Ill;" fia. Helena .BJ;e.'lO Brandao, Of,cLa! cnndlda.tos, zJ;ós fI, nuwc:..ç", 

• ..... ~, ,- ...., '<"<<J .Ll:. '*"1"(" .. ,,!s''"t;v.:::t P' , a pIe~~nte 'ta que t d -r·arte à"" ldentlfical,"<), 
toh Campos, Pre.s1d:mte, Ant-6f:io. ttr~o. O pat€0et é aprot"fCv, ,xiTttra . .a.so::", ~"" , 1 .L.~.q, .. ~ • ~'" ,U ," aqlle aos to' ,5 "J;."'" '''' em ('~." 
13alblno, Artl1ur Virgílio. lo voto do S:mhor 8:::m'::(.'r Alcys~(j de' d(}lo.s de 1.d2 -e ::-,..o .. ~ UB, e at3ma~ l()ram as l$()"as e.n ... _rrf~·:.srub" t:~do 

Dancio Íf'.icb 2:03 tratlRlhos. o S~~ CarYU:Llo e cxn o c-o.:u;.ru-~1~30 do da elo Senh{lr Plcsidente., vel::lpe, que~ feC~!l~(), a ~~.:m!) 
nhor Senador WtIs'Ja Gonçalves, VI-I Sm:idol' Jeffe:son ,de bgular de CQr~.. __ pela :ann~ EX",IDm:i!Orc-~U~Q'tcs OS 
ce~Pre.side .... te, no e~ercicio da. Pres;. segUlt o 'p;;:111'l.mC:z.:nento 'do Mm.s" _ ~o:J.~et:em.{) Cl)~ - 1Z"""' e tai t-r" 
dência, subn:ete à oonsi~"tl'ação da tério ~ Jnc,.i..s l'j.pido pcoJ:vel. Ata dos trabalhos da Prova pa.. lden::'fJc-:::çãc,s c:g~ e.~~et~r G?r;:;l. 
douta Oomissão tie Ju.:t:çs ~ VOtD I . Contmu.:.:ndD Co::l ti. p:t.lflVl'I1, " Se~ ra Sel'vent'"' de Ad1r11jsfra- tregue U3 e1 ~ ndes Virmr.a. 
de louvor e nplauso aa. eml.Uf.!r.te Lnnor &'--na.-à.OT Je!!el':'o..'1 de AgUiOJ.' 4 ' 1 . ' , Dout!>r EVanru:o e de '~r'"'' 
pr:esidente da uorn:ssão, Sena.éhr I P~S3 n ler o sell voto profe_fido 1\ • ça.o da StJ(~rerarla dQ SeotoO Concluiu~se.-'I a: a ~Pl'°d: -sec·':i,~" 
Milton campos, pela sua escolha Consulto da Diret.3r~i da c?':ntab:li~ Ecdaral vente de A ... m1 aç:!-O l' ;~\'s'" 
para Min!.str-o ela JustiÇll, A :Pl'o.Jos- da~e. rc!ativa ao pe.ga·mentl'J àC'.s . t. rIa do Sena10 Fed<et.al; c: pa t ~;r" 
ta fOi aprovada por Utlanimlus'\"Je subsidios tiro Senadores lir-non de Aos ClUCO d.:as de abl'il de :ui} el te:r, eu, El2~ L.oure.1r~ ?9-lio tJ!:e.;,"'n ... 
!ica..."110 o Sezilior Vice-Presir13nte M-clo e Sil~'estre pértcle5, da qual ha .. no-vecent?Et e sessenta e quatro, no vindo de secl'etár.hl, l....vlei a p. L. 

tnclirubido de interpretar, jtmw ao via. pedido vista. Coro a palavra o PJ€-1)á~iO do Senado Federal, em .6ra~ te ata, que, lida. e ach:lda c:J-nlO, mc~ 
Senador Milton _Can;vos, o pC'n~~,~ Sen~o,r pre~rdel~te. informa que a. silia, Teali2(1J~~ a JlEova. de Ser~ é assi~arla. pelo~ Membros ~~~. (l co 
Jllento da COmlSSUQ oe COllstltwç.ao mat/:'t1i.t híLVla fildo relatada na "cu'" vente de JL1mmlstr-aça-o, para apl'o" Exammadora. ~lQ, das seadoes. ~.' 
e Jmtiça. nlão anterlor pelQ nobre sena.lor -veitaruento na Quauro Esp:eCíll C1:a.1 Senad~ Federal, em cinco e, ao li 

Secreta a fim de .ser ap.reciada a I guns Se-nador~s. por :rnotJV'o jus.tifi- oitll. de mIl nOv'ecent~s (! sCS'5entll e quatro. _ lierclâano RUY a;: -
Em SegUida, a. reunião passa '1 ser Josapha.t Ma.rinho, porém, como al~ do pela Reso!ução número- trinta e de mil e novecentos e sessven\.<l. CCLr~ I 

M(:nsa.~.:tn n9 40-64, do 'Sr. Pre;:;d::n· I cacto, achavam~.se ausentes, solicita t:-êfl". Present(ls os Be,:-,hores Do"!lWr' valho - Aufra. de Barros Ref}o~ -
t.e d:~ Repúbl:c:l suD!O.etenda 0-8 Se,-: ao relator qu~ tcrne a ler o seu pa-! Hercu1ano Ruy traz Carneiro, Dil"e-j .. 1fauro Cunha Campas ãe M;JrClõ e 
naci.o FcQi:':ü.l a et:colha do l?.rof..:~.;,O). ~ recer. 'IenUínRds a leltw:a súo ,POs .. ror da. ASSeêSOri~ Legislfl.tiva, PZ'e8I- CQ.Iitro. _ 

• 

-
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MESA 

COlM:ISSQ~S fE.ª,~NTES , 
" .. BLOCOSPAR'T1DÁRIOS \ 

• 

presidente - .Móura Andrade (PSD) 
Vtcé-Presidente _ Nogueira. <ia Gama <PTB). 

1,9' secretário :.. Vin~te Mariz (UDN) -
29 Secl'etário _ Gilberto Marinho (PSD) 
39 secretário _ Adalberto Sena. tPTB) . 
49 Secretário _ Cattete Pinheiro <P'!'N) 
19 Suplente _ Joaquim Praente (UDN> 
2? Suplente _ Guido Mondim (PSDJ 
39 Suplente _ Va.sconcdl~ 'l'õrres tPTB) 

REPRESENTAÇÃO PARTIDÁRIA 

PARTU;O SOCIAL, DEMOCRATICC (P5D) - 22 representante. 

1. José Guiomard _ Acre 
2, LObão da Sllveira _ Pará 
3, .eugênio .5al'COs _ Maranhão, 
4, sebastião Archef - Mtlrannão 
\). Vitorino Freire - Maranhão 

12. antOnio Balbino - Uama." 
h3, Jeffer.-:on de, Agular _ E. Sa.nt 
14. Gtl\;);;rto Mannno _ Guanab4l'! 
15. Moura Andraõe _ São Paulo 
16, Atilio' Fontana - Santa catarina 

I-Mal""" 
V 

Ir _ Minorie 
o,. 

PSD 
PTn 

UDN 
PI> 

- 21 Sen.adorea 
17 Senador .. 

39 

- 16 Senadores - I Senadores 

17 

UI - BlOCO pa.rlamentar In4ependente 

. psp _ .8 Senadores 

.PTN - I Senadores 
. psn 1 Senador 

PR ... 1 Senadol' 
MTR 1 SenadO>' 
PDC 1 Senador 

Sem Legenda. a Senadores. 
6, ;:"lgefredo Pacheco - Piaul 
7, MEnezes Piment-el _ Ceará 
8, Wilson Gonçalves - Ceará 

17. GUido Mondi - R. G. SUl 
18. BenedI[o Valladares _ M. Oel'aia :, l() Senadores· 

9, Walfredo Gurgel - R.G. Norte 
10. Ruy Camelro _ Pttr9.iba 

19. Filinto Müller - Mato OroJ.::,<J 
20. Jose Feliclano - Goiá.<; LIDERANÇAS 

H. 'Le.tc ".Neto _ Sergipe· 1
21. Juscelmp Kubitschek _. Galãs 
22. Pedro Ludovico _ Goiás I - BloCoJ 

PARTIDO TRABALHISTA BRA·:>:JEIRO (PTB) - U representaate.s 
1. Adaiberto Sena _ Acre lQ, Pes..':oa de Queiroz _ pernambuco 
7· Os.car Passos - Acre 11. Jose EJ"mlr;o - Pernambuco 
;3, "lvaldo Lima _ Amazonas 12, Silvestre Pé,Ícle.-: - Ah\goae 
4, Edmundo Levi' - Amazonas 13. V~oncelDs Tôrres _ R. íle ,)a-
5. AI'tnur Virgllio _ Amazona.!' . nelrO. . 
6. AntõtÜo Jucá _ Cea a H. NeL'>on Maculan - Paraná 
'lo D'ix HUlt Rosado _ RG N,)rt.;: 15. Amaury Silva. - pa.rauâ 
B Argemiro de .F'lgueiredo - Paraíba 116. Nogueira da Gama - M. Get',..~ 
9, Barros Carvalho - Pernarn!:mc~ 17, Bezerra Neto - Mato Grosso 

UN1ÃO D&\10CRATtCA NACIO~Al "UDN) ~ 15 repre$enlantes 

L Zllcha,:jas de Assumpção - l?a.!'a 9. Padre Calazans - $. Paul<l _ 

Maior14 
Lider. - Barros CarvaH10 (PTt3) 
V~ce Liaeres: 

1~ Vlctorino Freire (PSO) 
29 JOOé Feliciooo (PSD) . 

3' Jose GUlomard 'PSD) 
4' Arthur VirglUo (PTB) 
6~ B€'iJ'!I'l'a Neto {PTBJ 
69 vasconce1!08 Torres (PTB) 

!J.1illorta 

Líder. - João Agripino (UC."PoI'It~·~ 
1Io,(~ J 

Vlce-Ltderes: 

Daniel Kr1eger (UD.N). 

Mem de S~ (PL) 

Roi palmeira <UDN)" 

BLOCO PARLAMENTAR INOEPENDE~TE 
Lider: ·Uno de Matos 

, Vtce Lideres: 
Aureho Vlanna <PSB) 

(PTN) J~-6.phat Marinho (sem . legenda.' 

2, Jo-aqUlm Parente _ Piau1 IHi. Odolpho Franco - Patana 
3. Jo~e Cândjdo _ PiaUi 11. Irineu Bo:uhuusen - S 2citBnnal 
4. Dnarte Maríz -'R.O, do Norte 12. Athônio Carlos - S Ca;;.a'lna 11 _ PARTIDOS 
5. João Agrrpino _ . .?araiba /13. DanIel Krl~ger _ R. G . .ia Sul 
6, Rui palmelra - Alagcas 14. Milton Campos - Mmas Geral.S PARTIDO SOCfAL DEMOCRAfICOI PARTLno LIBERTADOR CPL>: 
7, Eur,co R.ezende - E Sant,Q 15. Lopes da Costa - ... \1at.o Gfo,s,stl tP S O ) 
8, Aion.so Arinos - Guanabar:\' Llde1' Mem de Sá 

I'ARTIDO LIBERTADOR 'PLl _ 2 repr€'se~tante:; Llder: Fihuto Müller. ) Vwe-LZctel'; AloySiO de Car~a1hjJ 
. . V L PARTillO SOCIAL PROGRE"QIST~ , 1. AloysIo de Carvalho - Bahia 2. Mem de Sá - R a, do Sul' tce zdele,';; (P S P) ,....... , 

PARTICO TRA '3ALf!lSTA NA<':10NAL (PTNJ -:I repl'e&t>l1t'<1ot~ WIlson 'GonçaH'E:'S I Líder: MIguel Couto 
Slgetreao Par;neco Vl ce-Ltael: Raul,GiuberU 

1, Csttet-e ptnhelro - Pará 2. Lin!) de" Matos -.5. Paulo \" 'f d G 
,a. re o urgel , PARTIDq .rRABALHIST.'\ 

PARTIDO SOCIAL PROGRESSISTA (PSP) - 2 t?prefen'antes l~ACIONA.L "(PTN) 

1, Ra1...J O!ubertt _ E. Santo 2. Miguel Cout-o - R, de Janel"il 
PARtIDO SOCIAL BRASILEJRO (PSB) - 1 rel?:'etentante 

1. AUl'érlo VitUlns. _ Guanabara 

MOVI'4ENTO TRABALHIS'I A RENOVADOR I:\1TR· 1 1 ep e1'len'a.l~ 

1. Aarão St-enbrueb - Rio j: Jll!1'j'O 

~ 'PARTIDO RE.PUBL.tCA~t: <rE.I ~ 1 Iel>r.:..~fJ,!rlnte 

1. Júlio ~l.t,e - Serglp..:! 

PARTIDO DEMOCRATA -CH:S'I'Jl..:) .!PDCI 

1. Arnou de M~'>'\-o - Alagoas 

I:::l~ '11 !..EGE.NDA 

L J~sapl"lat M3.rll.ho - B3.h.ia 2. lienbaIda Vielra 

RESUMO 

Partido Social D2mocrát~co 
,tlarUáo TrabalhiSta NaC10lb.l 

Umâ,Q pemucraUCa RaCl;J.i"1rü 

partido" Llberr.a~1or 
P~rtid() rralJ-alhlSta Na.cJi)n.9.J 

Part.1do Social prog- esaista 
Partjdo SOCUUlsta .Bra.sll~U'O 

partidO ~epub1i(;ano 

Partido Democrata Cr.~tão 
Movimento rr.anaUllsta Rem>V!hlvr 

tPSD) " 
tP'rB) 
!UDN} 
(PL.l 
IPTNl 
(PSPJ 
tPSB} 
(PR> 
IPDCl 
(1!'j'R) 

~ 

22 
17 I. 
2 

" ~ 
1 
1 

1 
1 

6~ 

• 
65 

, 

- SE:l·!!;n.e 

PAdTIDO 'fRABALHIST A 
BRASILErnO tPTB) 

Llae,: Arthm Virgílio 

Vice-L1Óetes: 

Bezerra N ?to 
O!=-C:H' Pa~<;.~{JS 

AntõnJo Jura. 

Ltder~ Lino de Mates 
Vice-Lide,: Cattete Pinheiro 

I Jl - Parti.:.os de um só 
Representante 

MOVIM"NTO TRABALHISTA 
aENOVAlJOR <MTR) 

UNIAO DEMOCRAT1CA NACION,~.' 
Rl'pre~rntante: Aarão 'SteinbruJh 

PARTIJ:ü DEMOCRATA CRIS'f AO 
! tU D J."J) 

Líder: Dalllel 

VIce-Lideres: 

Eunco Rezende 
Adolpho Foranro 
Padre CaJaZ81lS 
Lopes da CO~tA" 

lir11'ger 

. ,PDC. 

Representnnte: Arnon de Mello 

PARTIDO R8l-UBL1CANO IPR) 
Repres.enlante.: o!~lio Leite 

PAH "(.DO SOCIALISTA 
BRA~rLE!RO IPSBI 

Rep.esentant-e; AU~'é!io Vinuna 

AGRICUl TURA 
Presidênt~ _ Senlldm' Jo.cé Erm~!"1c \P'rB} 

Vice' pre.::.ldéul-e -SfIlndor E:.tgé:lIc 13ano~. ~.PSD) 

Mc:iona 

Ti t,u1!ues 5uplentc.s 

Ellgên10 Bfl rrc-J 
J~e Fel,l:wno 

'-

1. ~ttJlío Foti,t,ana 
2. B?neci!cln Vu.lladartl 
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Titulal'es 

JOSé El'míl'io 
Düc-HUlt Hosndo 

Titulares 

LOpes aa ':osta. 
Antônio Carlos 

TI.Lulal'e'3 

Júlio Leite 

Suplente., 

PTB 

1. Melo Braga 
2.. Argen1iro de Figueiredo 

Suplentes 

. A1i1;OriG 

Oftl~ 

1. Daniel K.rieger 
2, João Agt'ipmo 

Supientes 

II P.I 
Raul Gíubert.i (PSP) .... 

Secretáno JOsé Ney Dant.a;s. 
Reuniões _ Qwntas .. feíras, 0.8 10 horas. 

CONSTITUIÇÃO E JUSTiÇA 

Preside. "e _ Milton Campos tUON) 
~fice Presidellt-e -: Wilson Oonçruves (PSD, 

Titulares 

"'effe)'~on de Agnial' 
Antonio Ualbino 
Wuson Gonçalves 
Ruy Carnelro 

Edmundo Levi 
Be~erra Nf.'f.Q 
Arthur VmdlH') 

Aloysio de Carvalho 
Afon:'X) Arinos 
Mllton Campus 

(PL) 

pOMPOSICAO 

Maioria 

PSD 

Supl~nre.s 

1. Menezes Pimentel 
2. LeIte Neto 
3. ,José Feliciano 
t. l"ilinto Muller 

1. Argem1to de FjRuelredo 
2. Melo Braga. 
3. Oscar Pa.ssos 

M' floria 

';DN 
,. Daniel Kriege.r 
2. Jaâ.o Ag:'ipLno 
3. Eurico Rezende 

B P .. 1. 

Jotaphat Marinho <sem legendaJ Aa.rão S~illbrueh (MTR). 

~.sec)'etáría: Maria Helena Bueno Brandão. 

Reul;,5es - q.u.artas--leiras, às 16 noras 

D!STRrTO FEDERAL 

resid(>nte - Aurél'iO Vianna (P.3P) 
i<:e~Pre~\denl.e - Pedro Ludov1Co IPFE} 

Titulares 

Pedro LudO'.lct 
Fil1nto Müller 

Oscar Pa.s~s 
Edmundo .t..evi 

COMPOSIÇAO 

Matorta 

PSD 

Suplentes 

1. José Felü:tano 
2. Waltredo Gurgel 

PTB 
1. Melo Braga. 
2. 'Antônio JucA 

Minoria 

11 1 .1. 

Aurélio Vianna (PSB) Lino de Ma.tt-os (PTN) 

secretária Julleta Ril)"eÍl'o dos Sa.ntos 

RcU/uões - quint.ab 1eirae:, â.& 16 horas 

ECONOMIA 

Presfdente - Leite Neto (PSD) 

Vice-presidente - JoM El'rnirio (PTB) 

COMPOSIÇAO 

Matorta 

PSO 
'l"itulaefts suplentes 

,.eltl! Neto 
l~tillO FQntfl.na 
'o.sé Fe-liciano 

j. Jefferson de Aguia.r 
2. Slge!redo Pacheco 

. i. l>tO!IOtlAo Arch'" 

José Etmirio 
Melo Braga 

Adolpho Fran('o 
Lopes da Cesta 
Idneu Bornhausen 

Miguel Cout.o d?SP} 

FUI 
1. Bezerra Neto 
2. Oscar Pa5S<l.s 

MinOria 

UD!II 

I. Jost Când!<lo 
2. Zacharias de A.s!.umpçâo· 
3. Mem de Sá IPI,) 

1l.P.I. 

Aurélio Vianna. lPSB): 
Secretária .... Aracy (l'R,e-1lly 
Reuniões - Qulntall-felras, àS .15,3Q 

EDUCAÇÃO E CULTURA 

Ptt!!sidente - Menezes Pimentel fPSD).: 

Vice-Presid.en(e - padre Calazans InB). 

TlhullJ'es 
Menezes púue1lteJ. 
Walfredo G:lIgel 

Pessoa de Queirol. 
Antõnio Jueá 

Padre Ca.:nznns ' 
Mem de Sá lPU 

COMPOSrçAO 

:MatoriQ 

PSD 

Sup.lenres 
1 Benedicto VaHajare.s 
2. Sigefl'edo pach~;<:o 

:t'TB 

1, Edm undo Levt 
2. VlvalCio Lima 

Minona 

l:DN 

1, Afonso Arinos 
2. Milton Calnp.),1 

B P.J. 

~Sem Ieaend'.) Lino de Mattos (PTh'Y 
Serre ál'la - Vera A.varenga Me.tra 

Rrun',ões - Quart,a,s-feiras, ã.., 16 nora.!! 

FINANÇAS 

Presidente - Argemlro de Figueiredo ) PTB} 
Vice-Prestàenl,e - DaJ)jeJ Krieger WDNl 

Titul~~us 
Victol'ino Fl'eU'e 
Lobão da S:Jvelra 
SigecreCio Pacheco 
WHson GonçaJ.ves 
LeIte Neto 

Argemiro de f'lgueiredo 
Beu~ Ne~ . 
Pessoa de QueirOZ 
Antonio Jucá 

Daniel Krieger 
Iríneu Bornhausen 
Eurico Rezende 

Mem de S~ 

Lino de Matt.Q.S ~PTN') 
Aurélio Vianna (PSB) 

COMPOSIÇAO 

MaIona 

PSD· 
Suplentes 

1 ... -\ttiHo Fonwna 
2. Jcse GUlomlHU 
3. EugênIo 'Barl'os 
4. Menezes Pimentel 
5 Pedl'O Ludova'1.; 

PTB 
1. José Ermírío 
2. Edmundo u'vi 
3. Melo 9t'8!!a 

4. Oscar Pa.,oSüs 

Minona 

UDN 
1. Mitlon Campos 

2. João Agnp:J\o 
3 AdOlpho Fril.llco 

PL 
AloysIo de Ca. n'a.lho 

BPL 
1 Julio Leite iPR, 
2. Josa.phat Marmho lS l~g:~nd\ü 

$ecretárla. - Cid BrUgge-r 
Reuniões - Qllartas-t'e:ra.s 

LEGISLAÇÃO SOCIAL 
Presidente - Vivaldo Llma d' fEl 

Vice-Prestdente -' Wa-lfrfdn Gurgel 'PiSO) 

Tltula.r~ 
Ruy Carneiro 
Wa111'edo G urgel 

Attil10 Fontana 
!i:u2(!nlo Barr" 

COlAPOSlÇA(\ 

Ma10NQ 

PSD 
Suplentes 

1. Lelte- Neto 
2. JOSé Guro:ns1'à 
3. SlgefrE'd'I'J ?ac:he<Xt 
... Lobã.o 4'8. Sü\'eira 

.' 
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Vivaldo UmA 
Antônio Jucá 

RudeQ Rtzende 
AntOniO Cal'lQ~ 

nB 
1. Edmundo Levl 
2. peSlSóa de Queiroz 

!finoria· 
UDN 

1. Lopes ·da co.sttt 
2, Z~chal·ül.s de Azs'J.nção 

B P,I. 

AuséHo Vianna (PSBr . 
secretária -

R.eunIões -

Aarão. steinbruch eM'l'R). 
Vem Alyarenga Mafra 
TerÇG.s~feiras, z'3 15 noras 

POllGONO DAS SÊCAS 

Presidente - Rui CaJ'netrc (PSD) 
Vice-presiàente - Au:,êtiv Vianna ~PSln. 

Titulares 
Ruy Carneiro 

- Sebastião Archer 

Dix-Huit Rosado 
Argemiro de FIgueiredo 

João Agripino 
J ooé Cândlào 

~ 

COMPOSIÇAO 

Malona 

PSD 
Sl\plentes 

1. Sigefredo Pacheco .. 
2. LeIte Neto 

J?TB 
L 
2, 

Minorza 

llDN 

L 
_2, 

Jl P,L 

Antõn:.o Jucâ 
JoÚ~- Ermíno 

, 
Lopes- da costa. 
AntôhUJ Ç~103 

Auré~io Vianna. . . - Julio Leite, PR) 
Secre~árja-- Aracy_ O'ReiUy _ > 

Reuniões ~ Quart~-feira.s. àS' 10 boras 

,REDAÇAO 

pr'esidenÚ -: nlx .. Hu1t R~$ad<l (PTB)i 
Vice~Presiclente ~.;. Antonio Carlos. ~UONf 

TltpJfl.res_. 

.W.a1fr~do Gurgel 
S'ehã..:tião Arclle\' . 

,Antônio Cajlo-f 

.' COMPOSIÇAO, ' 

Mll10na 

PSD 
.. Sup.lentes 

1. Lobã; da Silqeire 
2. JÕ!le Fe1f13lauo 

, PTB 

Eàmun,dD Levi 

Mmorta 

UDN 

Eurtc.o R,~zende 

B P 1" 

Júl:~ Ltitc (PR) J"-""phatMarlnho' (6é;n legend:l), 
Seer{!~.ãria - Sara}) Abrnhão 

RELAÇÕES EKTERIORES 

PI fl'i!df'ntc·~ Benedit.o-. VaI!~da.r~ (PSn). 
Vice f'Iei:>ldente - Pe.ssoa. ·9t1 ,-Queiroz ePTB) 

'CO~lf'()SlÇAO 

Titulares 

Ihneclkto V1Hlldar-M. 
F'.htlt-o ··.M-uner. 
,I\·1enC1.ES p: 'Jent~l 
Jos"é GuiQmard 

P2SS0·!l- de QtletrQ~ 

Vi'falda Lima 

Oscar Passos 

Ant{!nl" earIei 
Jose Cândldo 
Rui Fa\meicA 

Suplentes 
MQioria. 

PSD 

VDN 

1. Ruy ~Carnelro 
2. Lelt·e Neto 
2. Victcrlto fi'l.'eire 
4. Wils0It GonçaJves 

1.- Antõnlo Jueâ 
2. Argemiro' de "Figueiredo 
3. Melo Braga. 

1. Padre Cüla.2sn8 
3. JQ80 - Agrip}no 

_3. Mero de sa. qlL) 

. B P,t: 

Aarão Steincruch (MTR} . Lino de; Mattos <PTN)~. 

Secretário _ Joã-o BatíEta Ca(teJon Branco. 

Reuniões ---- quIntas.- ~'ei1'asJ' <loS 16 horas. 

SAúDE 

l?reEide-lfte - 81gefredo :E'acheze 
Vice-Pre~jdí'nt.e José Cândido 

COM?OSIÇAO 

Titulares SÚplente' 

Sigerred-o pacn-eco 
Pedro Ludovico 

,Djx-Huit Rosado 

José Cândido 

Raul Giubert.i (PSP) 

Maioria 

1'80 

1. Walfrei· ... r -Ourgel 
2. EugêniQ Banos 

An tônio Jt!câ 

1I1ino_rta 

UDN 

Lopes da.- Costa. 

,B P 1. , 
Miguel Cou!'" \PSP)~ ~ 

~ecretário Eduardo Rut B:n-bcsa. 

Reuniões - quintas feira.'), à:: 15 horas. s 

SEGURANÇA NACIONAL' 
!., - • 

Presidente - Zncharias de Assttmpçào fUDl'O_ 
Vice-Presidente '_ Jo~é GUioIna,rd i-PSD) _ r .. 

Tilula<es 

'José GUfomard ~ 
. Vict-orino Freire. 

Silvestre Pêricles 
Q~cal' Pas,sOfl-

_i> • 

lrineu BÓl'nllRuseÍl. 
.-Zachadas de A$s\.Un.pç1\.o 

. Raul GiubeTt; (PSP)· 

COMPOSIÇAO 

Suplentes 
, Maio,ria 

psÍ> , 

1. HllY 'CNmefro 
2. Attil~o Fontana. 

nB 
i, José 'Eimliio 
2. D'ix-Hult R<>sado 

" ~ Minoria 
tlDN 

.'-~ 
'L Adolpho Franco 
2, ,Eurico, Rezena. 

B.,P,f. ' 

Áurélto VI"""" 
Secretário _ 

Reuniões 

Alexandre Pfaende. 

qulntal>~elras. 'às 17 horas. 

SERVIÇO POBLlCO CIVIl.: 

presidente AloysIo· de Carvalho rPL). 
Vice .. presidente - Leite Neto (PSD) 

. -
TiI\llJu' .. 

'Leite Neto 
FU!nto Müller' 

Dh::~TtUit Rosado 
Silvestre pérlClea 

Aloy.iO de CiarlIalho 

COMPOSIÇAO 

Pl'B 

..... 

Suplrn\ea : 

1. Victorlno Freire 
2. - ?lgefreclo .Pacheco 

1. MelO Braga 
2, Antônio Jucfl 

Mh:oria· 

UDN 
Antdnio Ca:rloa. 

Mem d. Sá 
B.P,I. 

MIguel CQ1IW (PSP); 

sccretário -- Jose Ney Dantl'S, 
Reu1Hôes -:- taças feiras, -à& l~ horas .. 

~ 
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:TRANSPORTES, COMUNICAÇõES E OBRAS POBLICAS 

:E;ug~nlo Barros 
WilsDn Gonçnlves 

Beutra Neta 

Lotes Costa 

Miguel Couto (PSP) 

COl~SIÇAO 

PSD 

PTB 

1 
2. 

S\:lplen~es 

Jefferson de .l\guJar 
JGse Gl.t10lD.9J'd 

Melo Braga 
M !lOna 

UlJN 

Irlneu Bornhaus.en 

B P.I. 

Raul Giuberti lJ;l:';P) 

S:!crctáJ10 _ Alex:? ndre pfacndet 

aeunl6es _ quarta.s-fell'85, .às 1$ horas. 

COMiSSõES 2SPECIMS 
C) Para o estudo dos eleitos 

da I~;FLAÇÂO ri: DA PÓLITI. 

1 E) Para efetuar o levantamen- H) Para o estuco das Mensa-: 
to da PRODUÇÁO MINERAL gens do Pode, Executivo re-
DO PAIS e estudar os meios ferentes à HEFORMA AD~ 
capazes de possibilitar li MINISTRA TI~ A 
sua industrialização Cr:a.C1a por lnic:at.lva da Cá.mt1ra 

Criatia em Virtl.ide de Requer) Toem-I doa Deputados aprtFí",à.a pelo SenariQ 
to nY 66h-€r3. dQ Sr Senadür, osé, em l.12 1963. 
Erml.rlo. li!Jl'o()VaU() na sessão de lt< af i 
6etembro de 19!)::$. I 

Designada em 19 de selfttu1lra d.e J 

1963. " 
Pro:"fogada em vlrtuae do 3 ?qve

l"unento o'" 1.159~()3, do Sr. =='<JfJ-",lOl 
MIlton Campo:::;. aprovadu na s .. ~J.o 
de 10 de dezemttrG de 1963. 

Membros ,U} - Pltt:d.oS 

JoSé Fe[lC1ano _ PSD. 
.A.ttiho E'omana - PSD. 
EugênIO B<tllus - P~D. 
JoSé ErtUj,l"IO ,Relatori - 1":1TB, 
Bezerra New _ PTB. 
M~10 Braga _ prra 
Lopes da Costa - ODN, 

Matan Campos tP:e,:l.:jcnCeJ 
OUN. 

Júl1Q ~ite IVlcePr") - PR .. 

Membros /!8 i Partidos 
Senadores: 
WLson GO!lç'ílh'«f - PSD. 
LeIte Neta - PSD, 
s.g,etre.G(J p .... cnecu - PSD, 
Argetlltro de I;'lg1Je~r{'ü(, _ f"la,~ 

Edm :..Indo l.cv: - P'f13 
Actatp:h3 branco - üDN. 
João Agrlplllo - UD:\'. 
Au:ellO VU;1:lna .. _ PSB 
JruapMt ~l!!.rlnhJ - Sem lef~fnd3.; 
Deputa.do.s: . ; 

Gu,:,.raVO Capancm: 
PSD 

AderbaJ Jurema -

IPte5tdente) _ , 
PSD. 

Leerte Vlt. ra - tJl).:'~ ISllb.~t~~') do 
pelr, eput.arío Arm~.i."lu No;;uel.:nl_ 

HeItor Dm.s - UJ)~L 

Doutel de Andr:; ae - PTB. ,) Pal'a Revisão do Projetoque 
define e regula a P:<OTE
ÇAO AO OIR<:ITO DO AU
TOR 

Secretáno: Auxiliar L.e;;;.,.11:1t'C Arnaldo CerCielra _ P~~. 
CA TRIBU1AR:A E CAf{]IAL PL-1Q, Alexallàr,.Marque.> de ADU- Juarez rivor •. _ P"O 
SOaR::: AS EP:'?RÊSAS PRI- querque MeUQ. I ~ . 

d R 'I"DAS ~e'unJ'·es.' ;'1).. I"l'l'"'' ~~ 16 h'..... ,_EAlaJd_O ~i..n·O __ o M'l'.-t. Criada em virtu ,e do .equerimemo fi li 1'1 C\, V V ......, ~ '"', _ _ ____ _ 

I 48i.l·6~ do Sr. Senaaor MI.ltQn Cl~ 1:.1·.1 em vrtude jo ~equerlmC'nH 
~m~oo.. aprovado em 20 ele la!le_rc' to n~' o31.6;J. d~ SI Srlnd,':'\J: U"JUUt6 F) 
• 1 .... 62. , Vlen\., aprovarlu na sC'.ssa.o de .:I de. Para estudar à situação dos 

TRANSPORTES MARlTI. 
MOS E FERROVlAR~OS 

Deslgnada em 22 de oovmbro de agóstQ de 1963_ 

Crlada em v1rtude do Requp.:r.me.,-

cm/HSBõES ESP3CIAiS 
PARA O ES'f~mO [>3 
PROJETOH HE EMt;;:\
DAS A CONSTJiTU!('l.O 

,62, f De,;ugna,da em S d~ n:rôstQ de UJ6ã 
,prorroga~a até 15 de, d.ezem~ro de I' Prorrogada em vu rude ao. aequen. 
63 em, VU,tuúe ~ao Heç :leI imeo;.c aà_ mento nq 1 161. de 196:3 do SeutDOJ 
ero 19~-6:.l. np.ovado em 12 l1e Oe· SE'Oador AttíIIO fí'1,It!',ana àprova.:lo 
lllbl-O de 1902. I em lO de dezembro àe 1963, 

to n',l 752-63, dQ 81. Senador JO!ie r) 
Ertntrto. aprovado na sE!ssá<.. de 13 ae. 
novembro de 1963_ 

Projeto de Emenda à Cons
tituição nq 4;61 

Completada em 4 de ,anel.ro ele b'5 d 
63. com A dcs,gmwao dos Senn..u es , Mero ros ) - pa.rtl OS Desi.gnada em 13 de noveIl\bro Qe I (QUE DISPÓ& E;ô-HRE l7eNCllUhN.'l 

.1963. ; TOS DOS L\lAGlSl'U .. tDOS) ) 
madores VasconcelOs Iones el AttllíQ Fontana f"resldeote 
Imunda LeV). 'I PED. 

Pron'ogada at-é 15 de dezemhro Oc.! Josê Fellclano eVtce-Pr, ) 

I Prorrogada até 15 de dezembro de Eleita em 27 de lunho cle W61. 
1964. em vü"tude do RequertmeOf.o Prorrogada: 

64 em virtude du R.equermlento nt)- ; PSD. 
ero 1.198.·63, CiO Sr Senador Mero.e-I 

- nY 1 162~6:;. do St sen~or JOltc, 
Leite, aprovado em 10 de dezemÍ).~o 

s l?1mentel, aprovado em 15 Je CC~ I Jose Erll11r1.o - Relato: - P'l'B. 
IIl.bro de 1963, 

, Adolpho Frttnoo - ulJ.N. 
Membros 17) Partidas 

Gilberto Marinho - PSD_ 
Menezes Pimentel - FSD. 
HeribaJllo Vieira. - UDN. 
MJlWD Campos - OUN. 
VasconceLos rorreei _ PTB. 
Edmundo LeVl _ PTB 
AloYSiO de Car-v:ill:lo· - 1?4. 

~ Para estudar a situação da 
CASA DA MOEDA 

Aurélio Vianna. _ [';';0. 

Secretária: OtlCHl.l U!gislattvo 
P.lr3, Julteta RIbeiro d~ Santrúl. 

D) Para estudo das Causan que 
dificultam a PRODUÇÃO 
ACRO PECUARIA e suas re· 
percussões negativas na ex
r· "'!tção 

;stc de 1963. - ,Deslgnada em '22 de a~ôSto de HH3 

d. 1962. 

Membro.s f5) - I?artldos 

Atttllo Fontana - I'SD. 
SlgO/ff'do Paoheco _ PSD. 

Jose Ermlrto _ PTB. 

Irl.neu BOrnhau.sen _ UDN. 

Júlio Lelte - PR. 

Secretário: AuxH1a.r Legt31.,\tlVt 
flr.1O. AJexandre M de A M'fUo. 

C) Para o estudo da situação 
do CENTRO TÉCNICO DE 
AERONÁUTICA E DA ESCO 
LA DE ENCENHARIA DE 
AERONIiUnCA. DE S JO
S~ D05 CAMPOS 

Jríada em virtude Cio Requer~men· Cr!ad" em Virtude 10 RequeMnH·n. 
no,! 5-61-63. do Sr, Senador Jetter. to 0« t)69~tiJ do !:lI SenadQr JOsé 

1 ao ,AgUla.~1 .aprt1vaau em 14 a.e

j
l 

fll.""UlU'IO aprutlaao n,a sessã.o de 20 de 
5sw C1e 19()3 Deslgnad1:\ em 28 de .l~asro ae 1953. 

?rorr<lgada Ilté 14 de cnarÇe de 1964 d 1~'1 
I dlR,s I em virtude dó Requer'IDt"n. ?l'v~roga. a por~ 2v an-O em v u,,, E CrlB.da tm 'P'irtude do EteQlJerlmen~ 
n'Jmero 1 160-(;3, do Sr _ Sen~o\)! 1 do p..~~:enment-o n 1 197 ·63 do ~ to Q'" 168 63, áu Sr. S~nadQz tla.."lrE 

fersun de A~'Jlar apro~'aào em 10 Mor t:iena.r!~r SJ'{etrcctO I?acbeco Calazans. aprovad .... na sess~o :te 13 
dezembro de'" 19S3 /1l p rOVadO em 15 de dezembro di" de novembro de 1963. 

Membros (7) _ Partidos 1963. I DesIgnada em 13 de novembro de _I Membro~ {51 - PartIdoS , 1963, 
·eH~rson de AgUIar 1.F'res1(1e~"lt.e --
D. José F'eljciatlo - PSP. Prorroga08 a.t.é 15 de t..J.6embro de 

~t1son Gon~al",es - PSD. 

~rthur VirgllJo - PTB. 

~d.mundo Levt - PTS. 
~dOlpho Pranco _ UDN. 

:urico Rezende t Vlcef1r~xJent.et 
IN. 

Slgetredo Facheco (V!cePr.) 1964 em vir'tude do ReQUerlment,D "6 .. 
1:"8D. mero 1 15-8·63 do Sr Senador Antó,· 

JOSé Erw1rlo 'Presidente) 

tJJpes cta COata - OU;:"'!.. 

Aurélio Vianna /Relator) 

tlÍ() Juca aprovado em la de :tezem· 
P1CB, bro de 1963. 

PSlJ. 
Membros (51 - Partidos 

José Felíciano - PSD. 
Seoretâr1o: AuxilIar LegW!atj,o 

PL-IO. Alexandre MarqueIS de Albn .. 
osaphat Marinho - S/legenoa. Querque Mello. 

Ruy Carneiro - PSD. 
Ant.-õn1o Jueá - PTB. 

lecTetúr1Q: ~Ofjcta1 Legíalatn'o, ReuDiõea; 2's e .'8 teltu Â3 14 
~". J. 13. CasteJon ara.noo. .. horM. ':. 

Padre Calazans - UDN. 

looapbat Mar!nhO - .s,I.g,"d~. 

- ate 15 de dozembro de 1962 ""107 
Requerimento 60J-61 apr. em 14 Os 
dezembrO d. 1961. j 

- até 15 de d'.!Zembro de 1963 {'l(>!o: 
Requerilnento 779·62, apto em 12 00 1 

zombro de 1982. 

- a.té. 15 de dezembro de UUi4 "elO' 
Requerunento 1.138-03, apr. em 16 -18 
d:ezembro de 196'3. ti 

COmpletada em 29 de outub~(' de. 
1962, 15 de malO de 1965 e 23 1e a~1"1l1 
."te 1963, . ~. J 

Membros .16) - PartidOs 

Jefferson de ~..guiar - PSD, 
Lobão da. 1:iW'elxa ! 23 ele aDnJ 

.963) _ PSO_ 

RUv Uarnelro - PSD_ 

Benedlcto vaJadal"e!i - PSD .. 

WIlson Gonçuves 123 C,s uQ:-ü de 
1963) - PEU. 

DanleJ Krleger - UON. 

Lopes da COsta 129 de \lUtUbro ~. 
1962) _ UD~. 

MUton Cam pcs 

Herlbaldo V1eira 

; 
IVlce-Pre.s1ueut!;.). J 
- OUN. 

RUi Pa.1metra _ UDN. 
~ 

Silvestre Pérlcles {23 de 
1963> 

abrH rt.: 
• 

Bezerra Neto (23 de abrU 
- PTS. 

de 19.mJ 
Afonso Celso - PT"B. 
Nogueira. da Gama. _ P'TS. 

BarrOoS Ca.:'1':IJho _ P'I'B, 

Aloysio de I~at"valho tPrejh"!er~ceo,j 
- PL. 

M"lD de Sá ,- PL. 



(' 

885 Sábado 18 

J) Projeto de Emenda à Cons
tituição n9 7/6.1 

'(lUI' UlsrõE SOBRE AS MAT&
J:H/i.S LIA t..:01HPiJ.:Tt:NVJA l'Hl\'A~ 
'J.ll/i DO SENAOU, (~t:LU1NJJO 
/'J.;:j Oi'.; }'tlOl-"Ol{ A &:::"U)Nl!;K,l«;AO 
isu" t:t-fEfE;:; Ui',; L\oUSSAO 01-
l'LuMf\'1"U;\ (~~H:ni\'~lENTE fi 
i\1'i~O V t\tt o EWL\t-H!:LEl'li.\lEN
~f{) u ttU~ll'lM{,:N'fO E o CEA~ 

··l'A..Hi!: ...... TU OE REl.AQ()KS Ol~ 
J'L0!'11A'fl(:A~ t:Ol\l PAiSES ·ES-
1"Htl.',GEIRO,s,. . 

E.e.la em 4- de cuiuor ode 1961. 
i-',onuga.').a. 
.- aLe 1.) de aezembro de 196Z pele 

F.e4.tI~"mento J(J1·ijl, apr. em "lA 'lt: 
Q"';..·:l1HlíO ae 19~1; , 

_ ate 1<:1 ele cktembro de 19ô3 oeJC 
Req 1 J.;:;~wti3. apr. em 10 de o.czem-
iJnJ 'ele l!HjJ _ 

\"':: .. oI11pie!~Ua em 29 de outubro Cle 
1:;ô4 e 24 de, ao-n.! Oe 196~. 

MelllorO.j, 'leI - ParUd.o& 
.M.eJ.Jç.G~ PlmenL,eL - P:iU. 
\Y dl:>vD Liun;;a1ves t2::l de tlorU de 

196J, _ pr~ldente - P::';U. 
~,:.)ao da ':;uvelta - P!::iD. 
ttu)' Carneiro ,2a oe aorU de 1903J 

- p::;:.L) 
Li ulOo Munam i.. de OU"UOfC/ de 

1(;\.i';, _ t:'6U. 
i!;UllCU' ~{e2ende ''l3 ele anrll ae 

19l.i,i, - UUN. 
lJ<lrl.1e1 Kneger - UDN. 
Mi!Wn çamp-: .... s \ vlce·PresitSen. ... e} 

_ uuN. 
fit,: •. oaJd .... VIeira - UON. 
.LoJpt"s Ou Costa - UUN. 
t:11. ~'e;,:,Lre Pencles ........ ,) - P"fB 
V:V<1JQO LWla - P'fB. 
Afll<:lury Silva ,l4 de aorH de ~9ti~) 

- ti ru 
Vuo.<l jo Senaü(lf pmto Ferretr& 

C~ ... J~ aQrtl de luô3J - t{eja~"I -
l'"1"t' 

5,Juys,o c1e Cary:libO - PL. 
LH10 Cle M~\..us - I?TN. 

K) Projeto de Emenda à Cons' 
titUlção ,," 8, 61 

(SlJtHU~ t.;XO,'';EltAf.,.',lO, POR PRO· 
l'uS'lA uo St.Nt'\.lJU. Ui'.. l!lJl<;tt. 
v,~ MISSfH) lHI'L(}:Htt fll.A V . .: 
",,\1;.:1 n.;u e:\;.:.Hr\:'iENTE). 

Ele.Lã em b de ()utUbro ae J.9at. 
Prurru"d.ua. 
_ ate "'I" de aezembr(l de 1962 ~jC 

Reque: lme1lt-o 60S· til. llpruvaao em ~4' 
oe jl:l.neU"o de Hlti I; 

_ ate lb ae )UneLro oe 1963. Of'JO 
Requenmenw 7tH ,ti2 apruvuc,l() em j;: 

de dez em oro de 1962; 
_ ate ltl de ael.emorp de 1964, pelo 

Requenmento l. 140·63~ u.pruvado em 
10 de ae'temDfQ de H,ij~ 

Completada em 30, de março OP. 
1962, t9 de QutulJrc de lIHi2, 'l'j <\l 
QorU de 19G3 

Memoroo "! 16) _ partld06 
Merezes Pimentel - 1:'.::).1). 
Ruy CarneIru '23 <te ao~ü de 19';J) 

_' Presidente _ PSD. 
.L(loao da SlIveira - PSD. 
Jelferson de AgUIar 1:!3 ele abril de 

1963' - PSD, " 
Guldo Moodin' 129 de outubr<l ele 

1902. _ i'SD, 
Danle~ K.rleger .:.. UUN, 
Eurico R-e:zende \23 de a.bril de 

19íi'. - UDN. 
Mlltof\ Oampos - UDN ,r ___ 

Heribaldo V\eira I Vice· ?re.sld.en~,e) 
- UDN. . . 

Lopes eia Costa - Q"DN. 
Va~a dO. Senador PIDto Fe.,.elt9 

(23 de abri1 de 1952 - Helatot -
PTH 

Bezerra Neto. 123 de .\brU -de 19$3) 
- ?TB. 

Amllury Sllva ~123 de abril de 196;1) 
- P'rB, 

Vivaldo Lima _~ PTU, 
Alnvsio de Carvalllo :.... PL. 
Uno de Ma.to:!! - P'11i. 

DIÁRIO DO CONCRESSO NACIONAL (Seção If, Abril do 1964 
= = • « e:::=o ==~ 

'l) Projeto de Emenda à Con$- ,- atê 15 de dezembro d. 1964. pejo 
tituicão n~ 9/61 Req. 1,143-63, .pro .. do em lO' de 

MiltOn CMI1POs - UDN, ' 
HeribaldQ. Vlei1;a Vice~flreslctentA '; 

- dezembrO d. 1963, UPN, , 
'QUE ~lODlFlC" O REGIMB DE Completada em 29 de outubro di! 
DISCItIDlINAÇAO DAS RENDAS) 1962, 23 d. anril de 1003 e 22 "" II!

lho d. 1963. 

Menez"," Plmontel - pSl). "'. 
Elmoo Rezende (23 d. abri \11 

1963) - Relator - uo.'I. 
Eleita era 20 de novembro de 1961. 

PrOLT01i!aOa: 

- ·al.e 15 de dezem\)ro de 1962. pelo 
Requel'lmenw 60;r61 aporo-vatlo 'em H 
de dezemoro de lU61~ 

- a~é 15 de de~embro de 1963, pelo 
R.equerlmento 782~62. aprovado em. 12 
de de.tíembro de 1962; , 

- até 15 de dezembro de 19,64 •. ~ 
Requetlmento 1.141 .. 63 .apruvado em 
10 de dezembro de 1963. 

Membros (16) - Partidos 
JeUerson 'de AgUiar 123 de abril 

di! 1963) - PSD. 
'Menezes PImentel _ PSD. 
FUmto M uner _ PSD. 
QUldo Mondin \.29 de outUlJiO de 

1962. - psP, 
Ruy Carnetro (23 de abril de lB63 

- PIlD, 
DanJel ({neger (Relator) - OUN. 
EUrICO R.e~eode t:tj de a.onl de 

1963J - lJlJN ... 
Milton <.:ampos - ODN.

. HeríbQlcto Vleml - UL>N. 

MembrQ5 - PartIdo" .,~~ 

Jefferson de Agu\a.r _ PSD~ 

Wilson Gonçalves (23 de abril de 
19íi3) - pSp, 

RUy carneiro _ PSD. 
Lobõ<> da Silveira - PSD, 
GUIdo Mondin \29 de wtu~ro de 

196~) - PSO, 
Mílton CumP<lS - UDN, 
lierlba,ldo Vieira - UDN • 

Silvootre PérlCles !23 de Ilbrll < 
1963. - Presidente _ Pl'B 

Nogueira ria Gama - E'l'B:' I 
Bar.o.s: Carvalho _ P'l'B. i 
AloySio de carvalbo - PC;. ' 

. Llno de Matos - PTN, 
Jolio Agripino (23 de abril ,Ia 196, 

'- UDN, 
Daruel Kr1eger _ ODN, 

Lop .. da Co.sta - UON, Q)' Projeto de Emenda à Con 
João Agripino '23 de abril de 1003) t'! 'ã o 3/62 _ UPN ' UlÇ O n, 
EUr'(l() E_zen do (23 a. abi!1l de I (AUTOIUZA O TRIIJL'NAL SUl' 

1~63) -, U'DN,. • . RIOR ELEITORAL'" "IX"" D 
Silvestre Porlele. <23 de abJ1l 4. TA PARA 11.. RE"'LIZAÇ~,O J 

1963) 7" P'rB, PLEBISCITO PREVISTO I 
Nog",eira da Gama '- PTB. EDENDA . CONSTITUCION!U. 
Barr<:>s c • ..-valho - P'l'B, , _ ATO ADICIONALl. . 
AlOyS1o de CarvalhO' - PL. . , " 
Mlgucl Couto _ Psp, Eleita em 10 de Julho de 116'. 
CatteLe PinheIro \23 de abrU de prorogação: 

RUl Palmelrti . -·UDN. 
Ama.ury Silva. .- 23 de 

1963l _ ['TB, 

1.1963) -'- PTN, __ . 

abril a.' O) Projeto de Emenda à Cons
tituição n9 1 ;62 

- .at-é lf) d~ dezembro de 1953 Pl 
Requerimento 't81 a62. aprovado tnt 
de dezembro de 1962. . 

- até 15 c:le dezembro de 191).1, P 
Reqllenmento 1,146, apro1Jlldo em 
de <j~zemoro de 1963. . Banos Canalho - PTB. 

A.~gerua·o d.e f'lgUClreào - P'l'B. 
Sezert"a ~et() 123 de abril de 1963 

_ ·PrB, 
AlOySio de Carvalho - Pi... 
Lino de MatOs - P'N . 

M) Projeto de Emenda 
titllição ,,9 10/61 

à Cons-

(,I\PLlt:AÇAO DAS (;0'1 AS DE {M
POSTOS, VE~T(.NAVAS AUS I.\1U
NHap.JOSI, 
EleJta em :.!8' de dezembro de 1962. 
1;Jrol'ugada; 

- ate 15 Oe dezembr(! de 1~S3 pelo 
t{eq. 'lIj3-o~ tlProvadCJ em l~ (l,e o.c
zembro Oe 1962 

- ate !f) ue oezembro de 1964 ç.C'lo 
Heq. 1 H:Hj;j ap-ruvado em 10 1e uU· 
LUoro de 196::1 ._ 

cumpletttUa ·em· 30 de março de 
\.%:.!. ~9 de vuwbt:o de 1962 e 3 de 
l.Onl d.e 196a 

Metnu:'<ls (16) - partIdos 
JeUeJ&JO Oe AgUl3.1 ._ PSU. 
Wil.son Uoul;a,ves \2:! de Q.onl ele 

,9631 _ tJSD: 
HUy ~arnelrO. - PSD-~.' 
Luoão 0<1 $lJvClra - PSD, 
Owdo Munàin 129 de uutuoro d~ 

1962) - ?SD, 
MIlton pampas - UDN. 
Henbaldo Vle:ra - UUN. 
LDpes áa, OOSts_ - UVN, 
João I\gfJp:no 123 ae abril de 19S3} 

- UDN, 
gune!,) R€;1.ende '23 Qe abrU de 

196~1 - UON. , 
Si! vcstre pericles (23 de a!:m.'l Jato 

19631 _ PTB: 
oNguelra Oa Gama. - PTB. 
Barros CarfaJro - P11J . 
Josaphat Marmho 123 d.e 'l/Jril de 

196:-0 _ S Jeg 
AloyslO de CanralhCl - PL, 
Lmo de Matos - f'TN. 

N) Projeto de Emenda à C,ons
tituição n9 11/61 

(CRIAÇAO DE NO\'OS 
MUSIL'l~IOSI 

Slelta em 28 de março de 1':41)'1, 
Prorro~Hçâo: 
- até' 15 de de7.pmllrO de 1963 G,l-o 

Req 794 62 aprovado em 12 :te ir" 
~embro de 1962. 

---~_ .. _---

(OBRIG . .'\·l'OlUllDt\PI!: DE CONCUR
SO PAR" .INn:STIOURA EM 
CA.RtJO INICiAL DE CARREIRA 
E 1'110161<; .. 0 DE NO~lEAÇõES 
.IN1'ElUNt\SI. 

Elelta em 10 de maIo de 1962. 
prorro~a.da : 
- até 15 de dezembro de 1962. pel<l 

Req_ 785~62 aprovada em 12 de :;(" 
zembro ae 1982. 

- até 15 de dezembrõ de 1.963 pele 
Req. 1.144-63, aprovado em lU de de. 
zem.bro de H}53 , 

completada em 23 de abril de i9~ 
Membros _ t'atUclo.s 

JeHersoD Oe ftguiar - I?SD. . 
Wilson UQDçalve~ 123 de aoru de 

1963} . - -PSD, 
KUj' CaJ'oe1fo - PS. 
Menew ?unentei - PSD. 
t.Ulton campos - UDN. 
Henbaldo Vle1fa - U\..>N. 
EurIco' Re~ende '23 tie a.\)711 dE: 

1963, - UDN, 
João Agl'lpmo' (::la ete anri! de W6~ 

__ Vtce-PresJ{lente _ UllN. 
DameJ KnegeJ.- UDN, 
8JJvestrE' PenCle.5 1~3 de abrll de 

19631 - P"rB. 
NOgUeifu aa. Gama _ ?TB. 
Barros Carvalho - PTB 
Aloysio de Carvalho --PL. 
Aurélio VIanna ::l3 de abrO de 

19631 - Relato) - f'SB. , 
- I 

P) Projeto de Emenda à Cons. 
tituição ,,92/62 

(INSTITUi NOVA OISCUt!\UX.,ç·l\.O 
DE ~-RENl)AS- EM FAVOR DO;:; 
l\IVl\fJt:i.rIOSl " 

Completada em 23 de abt'U' 
'19íi3, 

Membros - Partido! 
Jefferson àe AguIar - PS. 
Wilson Gonçalves (23 de .a.tIl11 

19631 - PSD, 
Ruy C,a.rne1ro - PSD, . 
Lobão 'da Sllvel1'a - PSD. 
Menezes plmetlte~ - PSO. 
LeJ te li[ eto 123 de abril de 19t;3) 

PS/). 
Milton Campos - UON. 
HeJ'ibaldo Vieira - ODS. 
Joâo Agripino t23 de abril dI! '19t 

_ UDN, 
EuriCO Rezende {23 de aocll 

19631 - .UDN, 
Daniel KtlegeI - UDN, 
S;Jvestre E'érlcle., \23 de a.brll 

19631 - P'rB, ' 
Noguelra da Gama - PTB. 

Barros CarvQ.1bo ...:. PTB. 
Mem de Sã - E'L. 
Aarão StelUbruch _ e..ffR. 

Fi) Projeto de Emenda à 
tituição n9 5/62 

Cor 

(DISPO!!: 8o-BRE A ENTREGA " 
MUNlutPIOS OE,30% llA aiUi 
C~D"ÇAO DOS "S'l'AU(JS Qua 
DO EXt;EDIlR AS RE~O,'S 1\1 
Nlt.:IPAJSI. 

Elelfa em 13 -de s-etelllbfQ de Hlg 

Prorrogada: 

_ até lb de dezembro de ISS3 pt 
Rt'queI'ltllent.o DII I 141·6::1 apru\'~ 
em II de dezembro de 1962: 

- ate lr· ae a~zembro de 191}4 OI 
Elelt'<l em 23. ae maio de 1962, rle<..ti)enmenw l 141-6 Japrvvatlc 
Prorrogat;áo~ . .lS I}f dezelnon; de 1963, 
_ até 15 de dezembro de }!)53 (te 10 Co-mplelda em 23 de abri: oe 1"9: 

.R.equertment<l. 186 62. aprovado em ~2 Memufoo - part.1Ch~ 
d~ dezellfbro de 1962; Jettel'~\.}n ne Ag'.l181. - pôlJ. 
. _ at..e 15~' de dez~mbro de 19fi4 ,,.,\r, RI,...Y Ga.rne,r0 - P::;D. ". 

Requerimento 1..14.:>~6~ aproVM'lO err· Lubao da ~lvere - pSO 
10 dp dezembro de 1963 ~yllStln o?ncat!ie~ \:t~ de l10rU 

C ' .' 191j::l, - p.::;1J 
ompletada em 23 de 9,.llnl ue Leite NeLe .:/3-4 631 _ psn 

1953. Mellezet:- P:menteJ _ Prc..:,laent 
ME'mbro.~ - Partldo.s MI1WD cnmpos _ UUN 

Jefterson 'ele AglJiar - PSD, HeflbsJoO Vieira _ UUN " 
Wilson Gonçalves '23 de a.t)~J di . '(\.~upn!ll MarInho _ .':!;:': 'I 63J 

19531' - PSD. \t\Cfl--Pres\.àent-e - O"DN 
Ruv Carn'en'O - PSD Oanie. Krlegel _ UUN 
Lo\)â.n d9 Silveira -. PSD. V'iga do' senbOf Plnt-c. f'ene-tra, 
Lelt.t'- Neto 123 de abril de 19"3) {!;úrleo Rezende t23.4 53) _ UI: 

- I?SD, 2. • 63, _ P'rB 

'----1 
.- I'ltE\.'OOO NúMEIW DE Úo'JE; CR$ 0,"10 ' 

Nq~t1ftra. da Gam!l - :P"fB. 
Barros Oarva.ho _. PTB .. 
Mem de Sã _ PL , 
M;~~lel Couto' 123'.1 631; - p; 
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Cé<'luJa ... 
1 

• 
3 • li 
6 
1 

CONGRESSO NACIONAL 
PRESIDÊNCIA 

convocação de sessões _c2~luntas para apreciação de vetos presidenciais 

~ssáo Conjunta 

~~ãO_~Il~latIva Ordinária. 
2..Leg\sh>t __ 

Em 22 de abril de 1964 

,Ordem do Dia 
.Veto! presidenc1ais: 

,ORIEphIACAO rARA A yOTACAO 

Veto D\..sposiUvO a que se refere 
n· 

..v..~~nLl-=-f . ..tQj_~º_qYJL~$lªbe~Lnm..'~(Lp-ara º pro
Y!m~~f(,)_d.g§-f:(f!YELpúblicos . 

1 do 

2 P'i.rág:ra.to ÚlUCO do art. 3~ • 
.~,rt. 57 ,Wilavl'a.5 vetadas). 

2 ParàgratQ único do art. 69 • 

2 Art" 9', 
2 Art, lO, 
2 Art. 14 {palavras vetadas). 
3 Art. 15, caput ~palavras vetadas). 

.~ªº'-c"º-ºj!l...n-ÊL 
L5.essão.M.;!staJtvJ!...Q!:..dinária 

~,h\1\W\-

Em 23 de abrj!' de 196L 

,Ordem do 

§ 19 do art. 15, 

Art, 43 e parágmr"" 
N. I (p.a...e.vn.! vet~.das). 

art. 55, 

(palavras vetadas). 
"l'ar"g"e.ro único do <rt, 64. 

Art. 69 (pal.e.vras vetaaas). 
Art. 98 e se!' parágrafo 

SENADO FEDEI~A~ 

2' SESSAO LEGISLATIVA OH!)I~ÁRIA 
nA 5~ LE(ilSLATURA.. 

Waliredo Gurgel 
Ra ul G LUbertl . 
Vasc::fr.celo.s Torres 
AWio Font.am~ 

,0 SR PREtiRDENTE i 

As 14 horas e 30 minutos l A Lista d>c compa.recimento acusa '& 
a.cham-s~ presentes us senhlJres"';',.'re-sença. de 28 Senhores l3enador& • 
Senadores: -~.1avendo nUmero regimen ... al, üt;<.:ld.l'i) 

OScar P:u::.<>s 
Menezes Plmen tel 
Wilson Gonçalves 
Dinarte Mariz 
Ng:;miro de FigueireC.-o 
JO&.o Agnp:no 
Ji!rmirio de Moraes 
Heriba!do Vi.elra 
Josa.phat MarInho 
Jefferson de AgUIar 
Eurico Rezende 
.A.urélio Vtanna 
José .lo'e! ; ano 
Filinto Muller 
Bezerra Neto 
Guido Monctin 
Mem de Sã. 
zacharia de . AS"'UUl}1ção 
Moura Palha. 
Sebastiâo At'cher 
Joaquim Pa:ellte 
S'gefredo Pach~C6 
Antônio Jtica. 
Dlx·Huit Rosado 

a,,Jerta a sesslio. 
Vai ser lida ao ata. 

o Senhor ~ secretário procede 
à leitura da ata da 'ie.5São a-'1t e
rior, qUe é ap~'ovada ~em deba... 
teso 

O Senhor 19 Secretário lê J- ~ 
guinte 

UJ;'EpIENTE 

Mensagem número 5-1 (num~r~ de 
orig;m 81}). de i.4 de abrH de, (10 se
nhor Pres'd,m:e d-a H.epublka - Res
t!tlJi dois dos au:ógrafoB ~ferelltes 
~c projE'ot.o de Lel (número 2 2B!i-B-60 
n3. Câm::t'R e número 57 de 195J no 
3sn ..... o) I ~ s:!nc;o'~'ldo, se trll.n'to·
mou na Lei número 4,324, de 14 1e 
aoril de 1964, 1u~ ins~ltui ~ Con. __ e.hO 
Federal e cs COlji>e'oos ReglOmns àe 
OdonU:ho~·ia. e da Ol .• \,:-Ç.S )rov!O.e;:
cia~, 

OficiO númerO 512. 'le 14. :1'0 mês em 
CU:t:O. do ;:,enhcr Primeiro Secretál'.O 

I 
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EXPEDIEN,TE 
DEPARTAMENTO ,DE IMPRENSA NACIONAL 

ALEERTO DE BRITO PEReiRA 

rItálf~. M.~c;.t~O, M0l1if61j~, N'ova Z.e .. 

I
lãndla, Flllp.na.s, ôo,ónla, Romál1la. 
'railândia, Ro<:rpúbilc-a _.o\rabe Unida, 
lugo..<;lávia, Argentina, Cr.l.iJe, Congo 

i (Leopt';dville), costa. Ric.a, Din:.unar-

da Càrilara dos DeputadOS Enca· 
mlllha um autôgrafo do Projeto de 
L i múme~'o 1.9[.12-64 na. Câlna.l-a (~ 
número 15·64 no SCI1ado) que dIspõe 
:;êbTe a cle:ção. pelo Congresso Na
clO'nal, do Presiuente e VIce-Presidell_ 
te da República. sancionad:. .. em 7 de 
iLr:l de 19C,j,. I 

C?J,c.ws nc:úme.!'~ 614 e 615~ do Senh:JT I .. 
PrImeIro .... ecretar10 9U Camp,ra aos I CHIlPC' CIO C:\:~",I'!ÇO DI! r-otHiLlCAç:OE.D 

Deputados, de 14 d m~s em ClU'SC', en- M;JR'LO, FERREIRA AL VES 
C~I!.F'6 DtIo s'.ç.ÂO DII; AI!',.,"'ÇJ.o 

I
' ca, Etiópia, Gal1na, Grcc~a, Libia, 
p:l~e,9 Baixos, Noruega, .Sudão, Tul' ... 
Q.u'a~ l.i~ândj3, J01'<lânL1 .. LaÚlS, Fc

'I deração da Malaia, suéci...'l, Trlnidade 
e Tooago, Tl.lnít'.ia, Ir,tQ.ue, L1J.ba!l':>, 

'I Luxemburgo, Weerágua, República 
Ara.be da Síria, AIgél'La, Birmá ... '1ia.. Ja .. 
p~o, paqui.'5tão, E5panh~., HondurRS, 
paragllai, Libél'ia, R~públ1ca Fedm:at 

camn:.hul1do à rfum::w do Senado, ,I 

re3pectivameme, as feguint.es prapo.. l' 
J:ç&s. - I 

FLORIANO GUI,MARÀES 

!'rpieto de' Lei da Câmara 
W 21, de 1964 

(XI! Ról-B, DE 1963. Nt\ 
-\:;'1 "U,\ nos DEIJUTAfioS) 
dbt.igJ!..!u....fu2$.....e:r:ç.Qm]Ja;·cntefi (la 

F1:7~º~W!L il1qrc, W o '0 

! 
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

6EÇAo" 

ltllprfi'~Il(l (lU O,tldlJ8t (lo Oepad!!.meot~ ~6 1".,Ç"((I~a Neçlon.1 

8RASíLIA 

ASSINATURAS 

l dL Alemanha, Colômbia, Kwa!i, Ve .. 
nE:zu,s<:a, _ Bolivia, El sa!vadc·1', Ceilão, 
MaU, ln..:i.oné;ia, Peru, Suí~.a, N::pfi.l'. 

9. Cabe agora ao C(\ngl'f'~O:;so Na-
c~onal. nos têrmos do Artigo 66, I dA- -' 

I constituiçflo, resolver definitivamente 
! ~óbre o a.ssunto. Com I?S:W, fínallda .. 

lf1Qflis~ér,o IvIil'lf.ar. o~ benetielqi:i RtPAHTl':OL:S ~ 
(t.:r Lf';t n-i:.me,o 3,SQti. e' os •• RTIGULAR.ES I riJ~~,vnAn1U:S 

\ 

! ele encaminho em anexo n. Vossa Ex. ~ 
celêncÍa. com projeto te mensagem~ 
em trodnção Dedal, o texto autên ... ~ 
t!co do Tratado. ' 

Capital e Interior Capli.al (j Interior MLdLlS.61 .. _atLe-Gts:põe sÔh~e 
@Q..'!.fnlltà.Qtia--l!SJ}.e.C.ÜH do wk" 
flI.E:.n.4~i1(LEâr.o.a EXJ;,edicionária; I Semestre, ........... . 
Rras"!Clrq 

'Cr$ 
Cr$ 

50,00 'Some'sLr ........... 00 Cr$ 

10. E3tcu seguro, di:' que ()'; llu,stres 
membr·cs das du~s Casas do Congres ... 

!g~OO < ro da:r50 sua aprov~,ão a ê2se. a~Q 

1 
internacional, que tradl1z uma ns:pi .. 

16,00 < ração de que se fêz de~t3.cado intr!it· ... .I OOllgre 50 NaeiO!l.a.1 cieereta: 

... .I\.rt. 1° Ao:; ex-comoatent€s :1.a Fôr
ça Expedic!onáJ:ia Brasileira, iíartici. 
pates das 'operações de guerra na Ité,
lia, que haj:lm ing::e.ssado no Magl,s-
tério Milit<t" Umm a.::segura.do.r. os be
n-efieios da Lei número 3. 9QE3, de 19 
de jtmho de 1961. 

Art, 29. Esta lei entrará em vigor 
na da.ta de ~Ua publicação, reyog~das 
a..':i diEpC6:-;Õe';s em contrário. I 

As COmi.5Eó2,<; de Constituiçào 
Ji.1StlÇa., êe seg-ul'ança Nadou ... l 
de F'inallç'3.s. 

cl 
e 

Ano • ~ ••• o' ...... o •••• 96.00 Ano .~ ••••• ,~.,"" ••• \Crl 

Exterior Exterior 

••• t •• o •••••••• , Cr$ 
I prete no,'i-.'iO país, e q·ue reprt"";;f.nta 

uma lmportEnte conquista da huma-
t36,ea lAno ......... , •••••• Cr$ 108,OS I nieJade nO cammho do paz e da se· _____________ --'-__ -'_'-_'---"_.:.._________ I guranç·a internacional. 

- Excetuadas as Jlara o eJUrior. que Eerfi~ sempre 
assmaturÓls pode,r ... ,se·ãn tomar. em qualquer épcca. por 
ou om aIl;O 

Aproveito a (lpol'tunldacle para re .. 
anuats, ta ! novar a V-OS"<;R Excel~eia, SenhOJ1 
seis meses \ PrEs!dmte, os protestos do meu ma.!',; 

1 

profundo respelto. - João Auçuslo 
Ce Aíaújo Castro. • 

- A fim de possibilitar a remessa de \·ator.es· Acompanhados de 
esclarecimentos quanto 1:\ sua aplicação, Iioolícitamos dêem prsferência 
à remessa por meio de! cheque ou vale postal. emitidos a favor <:" do 
T.soureiro do Departamento. da Imprensa Nacional. 

, '~ 

,TRATADO DE PROSCRIÇÃO D,~8 
i EXPERTf:~CIAS COM ARM.AS·NU ... 
i Ci,EARES N A ATNrOSF~R...o\. NO 
• ESPAÇO CÓS~,.HCO E SOB A 

I' ÁGUA, 
- Os suplementes· 'Á6 edições dos órgãos oficiais &erio fornecidos 

rl 'O'e!' d O to Le ' I t:\ aos assin,anteG somente mediante solicitação, I . Os (j<.Jvêrncs dos E:stfldos Unidns da 
, O e ecre QIS a l~Q I Amér:ca, do Reino UmdQ da Grã-, 

Nº J 1. de 1954 t - o custo d~ número atrasado serã acrescido de Cr$ 0
1
10 8, por'" Ij0P.o.:-e.,anha e Irlanda do Norte e da 

(~ ... !:I~-B., fm 19G3. NA vlébca:::, daqui por dran:e deslgnad'Ü,s 

I 
exerCICÍo decorndo, cobru .. se·ão maIS Cri 0.50 Un:.ão das RepúblIcas SOt:lans,taoS 80-

~tA-I}Já~..p-»fülAnO_S) _ __ cemo "Pal'tes Origmaw" . 
.AProWl .0 terto dO r"-atado de ~ ~. _ I Proclamando COl~10 leu ObjctlVO 

8:ç~cnçe'Q Jl.~~om I dos Governos dos Estados Unid{ls da I pante no Trata.do se compromete nao p"Ulc .. pal a conc}usao, no mais breve 
ArnU!s Nuclrar~s na Atmosfera I Amerlca. da Grã-Bretanha e da UUião ~o a não re&illar e a inipedir que se prazo, de "'m .:1cónl(' de desarmamen· 
uQ Hspã;;;;-Càs1nzcO e sob a Agua' SovIétIca de um Tratado de proscI iN realIzem explosões f;ob sua. jUnsdlÇão, k. geral e completo f(.j.J estrito con· 
~ ~ : ção das Expel'lênCla com Armas ~u· mas também a não e.'itrrnular ou aju· l.:'"ô.e inte:naclOnal, em C<Jnfclmidnde 

, Congres.so ~.aClonaJ decreta: 1 clearcs e sob a Agua foi 53.udada' em. d!lr, seja como f6r, a r·ealização de com o.:; Objetivos das .~ações Ulüdas, 
Artigo 1"', Ê a.protrado O texto do todo o munc.o c?m? .um 'prlmeU'o p~,:, tais experiênci,lS, cnde quer que .seja acôl'~o que P,?TÍ~ fim à ~l"rida arma,.. 

l'ra~ad,) ti: p.rec~·jçJ.o das R'{iJe"iê!1- (I su, altamente slgn~flcatlvo, no· caml- 5. O Tratado náo abrange ainda, mentlsta e el1ll1lnaria Os mcent1yos.à· 
cia~ CDm Aml:iS ~.ruGl''2'ures AknÔ&- nha da r€duç&o das temõe,:.; interna· lnfeli'lmen,~, t'Ôdas' as -experiências pr{Jduçáo de armas de todo' gênero, 
:fIelrS.. no Hi';]~[.·o CÓ,mtco a. &oh a. cionais e do desarmamento. nuch::are"i. As, expel'iêncja,s subterrâ.. r..clu~iYe as. aTmas nuc1e,Lrcs, e à.s ex .. 
.•. e 'I 2. A cont.aminação da. tel1.'a, das perlênc~as COm elas, AO'tHlS á ' d' nEM não sã.9·por He compree...'1dida.s, 

°Arl,,"2<;> .;d~ D,',c'_'<"t.o ent,.ra' em vi~ g'uas e dos ares pelos det,nto3 ra 10- ~ . I o o o Eus.::anào obter a c(;:,<;;a~ã,.o, paro. 
gor na dr;;= dj~ su~ ~ p'Jblica;ão, revO- ativos 'resultantes das explo.sões nu- 6a~a~ S:l~e~iUd:S r~~dJosSS:a~l~~i~~ .s~lllprc, ck. tôdas as expio. Ô'es experl • 
.... udQo; dll'-"05' -e In contrário cJeares expe,ri.mentais c<>n.!:.tituia I?o- fora d0S limites territoriais do Estado mentr.is de armas I,mcleares, de~.ermi .. 
b - .a~ ... l"" •• ç~o ~ el _' 11vo de justrfwado alarme para tóda na.do.s a prosSegUlr as nc!:!Oc:ações 

~' .. ~[Jmlssr':~ o-d:, R:elaçoes; ~x~ a humani<k~de 'e para os responsáve~s Ctue rea]!zar f L explosão. ~pel'cmos Con. €f ta finalidade e des'cjruos de 
tCl.o.€,! e de ;::,eoU"ança Nac,onal. pelos destinos de::; povos. Tais detn- que vencidas' as. dificuldades at-é ago- pÓlO um paradeiro à conta~n!n:lçãv do 

"'1:E;'::.~~.~_C,E;:v1 N," 3'0-1063, DO PODER I tos não s,ó poderianl causar danos ra encontradal; seja posslvel chegar, meio natural do hO,n'l.cm ...ror subs!"'n~ ... - ~ ~ em -futuro não muito distante, a lun .t"~~ a. 
EXECUTIVO - inndiatos ::- mas. também ser18m ca· novo AcOrdo, q'ue proiba mais ampla- da l'adiOi!.tiva~. -

, pazes d~ provoc:u' efeitos nocivOs in· 
_ Sf!11ho.ns membros do Congresso ooIcu:ãveis sôbre a vida e a saúde Lente essas explcEões subterrâneas. _Concordaram no, ~eg'Uinte: 

t'UC,úlHü: de gerações futuras. Com;titu;a poi§ ~. 1 Tratadl) tem 'ca.rát-er penna· 
nçnte, sendo sua' duração ilimitada. Artigo 1 

De a~ôTdv CO!ll o_art,igo 66, 'incIso a el!minação das expexiêncl.as nu"; Cad:l, PJrce, Entrefanto, é livre ue de~ 1. Cndf>; uma das Partes do pre-
I da Constituição Federal, submeto à cleares um impel'3tivo da razão e do nun"l'ã-Io, d""de que "acontccilnen-

bo nd 8 00 ,'ndo a ol'entaçu-o .... "'" - sente Trat.ado compl"om:;te a proibir, 
-IL'7'lreciação de Vos~a.s Excelências, m se o. "-gou 'l tos' extr"ora'in',r,'o'" r.',·,ol'onados com ' • t ad " E 1" D I. -~, -;:; ., (; fmpedlr e se aosLer de et{'ttim" qual~ accmpanhodo de uma ExposiçãO de raç a por" os,sa xce enma, Q e - a mate'rl'. a q"e se relere o Tr, at.ado, 

a -do Brasil à Con!.r' c;. do De .... qu~r explcsão €xperimen:.a: de a.rmas Motivos do Mini.5!ro de Estado das g çao . en ...... - cOlllprOffi€tam os u'nterésses ,"upremo:> ' 
t d e G enebra nucleares Ou qua.quer (llJtra expIo. fio 

.Relações Exteriores, o texto do Tra- ~<arm,:unen 0, xeum.8_ m , do Pais", A l'eHiTa~ tornar-seRá eie· 1 I b "I to ,! d' le tais li" u.... nuc~ear' ~m qr;'u quer lugar S'Ú $ua 
tado de pro::;crição das Experiências < mam .es .u sua .op TI ao e C),t tiva três meSef; depois de not.ificada. jurisdição ou contróle; 
com Armas Nucleares na Atmosfera 1 expenênClas deVlam ser c(lllSlderadas 7. Assinado inicialmente p~los re- a) na atmosfra; além dos seus U. 
no Esp.aço CósmIco e sob a Agua: ilegítimas e de que se devcr,l~ ~onsa- e-"l1ta te dl Es'ados UnIdos da' :i 
concluído em Mo.scou a 5 de agÔ3to de grar sem tard~nça, sua prq· .. blçao,. em pr ~.v, . TI 5 _ ' S l ,~ mn·es, inclu:iye nO espaço cósmioo; oU 

,19'3 e !r'troad" pelo Brusil naquela \ Tratado que fosse desde, logo aoS.:.ID,a- J\m~l'ICa, Ora-Bretanha., e Umao 80- Ec',,,, h água, inclusive águ,lS territo.. 
\l ....., vléhca. o <r:ratadQ foi desde leso \ riai.'l e 'alto mar; ·Cu, _.' 

Capital a 9 e em Londres e Washin- do, por tôdas as PotênCIas. aberto à ai'.sm.~Ltl~ra de t-odos ps ~- b) em quolquer cut:o ambicl1t.e, 
,t'Ün R 8 do mes....'110 mês. 3. A essa inic·1ativa do Brasil cor- -tados, na.s capIt~lS daque'les tres pal- df~de que uma tal exp'osão provúq1..."O 

Bra~n:a. fm 24 de eetembro de' 1963, responde o Tratado finalmente assi~ ses~ S~gUlndo !llstr~ções de Vossa Ex.- a qUEda de resíduos raôl,Jativo3 fera 
- João Goulart. nado Em Moscou. Embora concluído celenc:a o:s Embalxad-ores do BrasIl do. limItes tel'ritorjai1'i do Estado so.b 

'EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO fOl'malmente fora do âmbito da Con~ em washington, ,Londres e Mo.scou cuja jur!.::3d1ção ou contrôle f(ii efetua... 
MINISttRIO DAS RELAÇÕES fel'ência do Desarmamento, o Do- e.pl.l..seram sua assIna.tura. a~ Tra;tad?J da a cxplcsão. Fica e:r.t.'2!!didO, a é..:'ta 

EXTERIORES cumento corresponde, em f:eu conte\');- em nome do 13r~!l, os dolS prImel- TEspeto, qUe as dispoSi ~ões da pre. 

~ 13 de setembro. de lS63. 

A Sua Excelência o senhOr Doutor 
João Belchior Marques Goulart. pre
sidente da República.. 

Senhor presidente: 

do, às 'fl.spirações g-erais (l!i manifes~ ~os em 8 e o t'~!'ceU'o em 9 de agOsto smte alínea não prejudi(:a.m a con 
tadas, e de que' nós coube [l. honra de ultimo. clusão de um tratadp f_Ue r<~sultt' na 
.ser intérpretes pre'Cur~ores, 8. S2gundo 'as últimas comunica~ pre:cl'ição per~anente de tOdas as 

4. pelo Tratado ficam p1'oib!.dos as ções recebidas
l 

o Tratadp' foi· ~1~ explosões nucleares €XÇJ-e:'imentais. in .. 1 
,exp!osões ex.perhnentaiS de armas nado peloo plenipotenciários dos se·· .. Clu,sive, tõ,das as explosõ~s f.Ubte.IT,~~ 
nucleares,. (lU quaisquer outras expIo- guintes EstadOS: Afganistão,· Austró,.. neas,' a cUja conclluão as Partes COlle 
s6es nucleares, na o.tmolt.fera, no eSJla- lJa, Bélgi-c·a, BuIgé,ria., canadá, Cri- tratante.z·, cümo declaram no preâmt 

j, a.ssinatura. em MOSCOU, em 5: de ço cósmieo ou sob ~ ~:u.as, naçlQ,,, pre, TcheCOslováquia, Finlândia. ,HUIk bulo do presente Tratádo. prQCura: ~, 
~~ ~ltim.2, lJIl1o,s; rep!~~Jl}a>l).te§ u.a1s ou intern.aclanais. t:àd.a. uart1el~ ti:ri\l" ~dla! l1;.â, lJ'landa, ltra,~f e' chegai. 
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2. cada 'lffia das Partes, do pre.5en'jOOVêrnOS D€1,)O_itár!os. Cópias deVi'1 N'l 47. DE 1964 I nârio na. ordem do D!(\ da bes.;âe> 
te Tratad-o .se conrprcmete. ademais a dament.e eert:ficad,,-s serão tranSmitI. ordjnária seguinte. jndep::nden:emen" 

ab..te:t...se de ptovOctLl' cU de encara- dM pelos Govêrnos Df'pos1tários!las liili~~I~~iilll~ill!:i;;~ te de parecer da Comissão Drr~wr.\. jat, ou de participar de qua1quer Goyêrnos dos :Ô5LadOlS ignatã.t"lo cu (1. lPausa) . 
maneira na' realização de qualquer que Uverem aderido ao Tl'at,[ldo./ Sóbre a rueM! outro requerím~<1"o 
maneira na re:tlízaçáo de qualquer Em te.:temunho do que- os abatxo. 
ep:osão de arma nuclear <ti de qt."'fll~ assinados" d~y1dament,e s.ut"' .. izadOO, que será lido pelo Sr, 19 Sé!cre'..i;·o. 
QUt.>r entra e"-1>lo,··ão nuclear Que pcssa subscreveram o p1e~-ence Tratado, E' l.ido c' seguinte I 
se~ efetuada. em qualquer dos nmb:e-n. Feno em tl'iphc9.t3, em Mos,'ou aos 
te" lndkaàos aclma. ou que tmha as I cinco d:a..:: do mÊ"..s tle agô",to de mll Requerimento n9 83. de 196L 
c'Jl1..sequepcras d-e-scrltus 11>0 parágta. i novec-ento.s e s-e ... ,senr3 e três. 
1ó te o dO ore-el t art\ Requeremos à Mesa .se-jam jOliclta~ 

prin.1' " 1 e .go. I A presente é trndl1ção oficiM. em A n" ao Poder Executivo, a.tnu>,~.s r o 
A t I id · . . I Relator; Sr. O cal' pa&Sos. ~ 

l' igo I ,:om~ p:::rtugt1e~, ~~, iex.,O Ot1g na! .e Departamento AdmínLstra.tívo 10 S~;-
1. Qualque!· das Plll'tes pod~ pro- .autêt1tH~o .ào .THh\ao de "Proocrlção Para opinar fõore .'. emenda. do viço Público, (D, A. S. P.) as ~e'" 

pJ. enH.'ndz.s ao presente 1'J :liBdo O' das Experlê~cla., ":?U1. .~r:~~ NUC1e~~ eminente Senador .:\Jlenezes Plmentel guintes informações: 
tex~{) de (J.ualql.~e-r emenáa p~c o<r.a I reg _na Amo_fer:). l.Q E:;P,t"O Cósmt,,:o 9.;.ocurel es.:.udRr tOQo o processo e, ao _. . r'l'"1C:o.. 
será subme'jda uos Govew of a 1_ ! e s;:;.b !t Ag~a as"l1l~d-D, em ~Ioscou, flnal cheguei a ccnCJili,ao d~ q!,;e t.an-l - 1 .Qu<ll o n~~m.er~ d~. 
till'JOS. que o comunicarão :-tóda~ as f a~" c1nco dIas do me.';" De ag(~st.() <1e to !) projeto, como o sui:,)stitu~ivo são ,n~~ ~iVlS dt ~a()t mc1~1.~~!). ~ 
parte..; Contratantes ~ .. um t~r"'"\ ou mil novecento!> e se..~se-nta e tres, inoonvt>rtientes pDrque' I au qU1COS, a. ua eu e e:as:-e. ~a.., 

" < , • ""'" Y") 'j d 'e:t ' dt 2 - Qual a despesa com Ven.?l~lh'!l. 
m;l-Ís dll.s Pa-rt-e,s e soHc;t1!rt'm, os aO. Paládo It"m:vfiri em de 1963. - i - por u.nl ~ o, 1 . pngem os ·1 to.s dêsse funcionalismo dnrant-e Q 
vêr~cs. D.:pohtários c('l~,!ocal.'ão. uma I Ch-ef~ da Div;~.Jo 62 A lA, Ul!CrnaCj()-j reitos., de cld,<:da.{)-s. de llVre)Uente CO,n~ exetcicio de :.90.31 ' 
contCT-ênc·a, a qUe gera0 CC!l\'ldada!, i ntti..,. t~a rem matllmomo - ato legal e _e-
U;Ó,';;: oS f'ancs. "D*-lra esi.udar a men· I gl[,lmo; _ 3 - Quantas non1eações foram fe~ .. 
c, ,naf.a emenda" ' - por outro. CrIl1m encar~os pesa· I ta<) por miniurerio e autarquia 1<;';)1;-" 

:!. Qtlalql1.el' emenda f o prf'Sente ,par?pereS f Os p-ll;-"n os CO. r.es público., COlU .., l'e- tal, dUl'ante OS govêrnos jos C'C. 
Tn.ltado dev>frá ser aptovRda por NS. 46 e 47. de 1964 ClJn~eClln€mO des~e-s C8.,:;i,ment.os per. \ presidentes Juscelino Kublt2che~, .J:.1-
lP.d.!O.la {le voto~ das Parte.: con...ra~ -- -- - -- __ - _ - mibndo até a pr-açGs com pouco .!Dais nio Quadros e João 30ulart, d.!.s.':l'l-
tanLts. incluindo o voto de óôdus HS}\Ç> \ de um nno de serviço,. \' minadamente? 
P3.rtt.s O.'iginais: A emenda en:rará Entcnd..:l que o prob'ema deve S€l' '4 - Quantos, cargo.':> ~icara.m '1ll~05. 
em ?l~Nt' p:u-~ tódas &s partes após v! I ('~,udi'do scb dois a~pecto~: 11 durante os perlOdos aClma, md'11r.do 
d,">, 0~lt0 dos H',strurnentos de rai.n'ica.. I os que foram nonmlente pre~:l:!hl .. 

d>J U3 in tl'un1f'r-,tos de ·alH"C'l~ão (e' trair ou n,1Q mB:n.U1ônio, em qual-I' Justi.fiaQção çàu p:.~:\ n'ln'cl·in das Parte.'>. inC1Qln· !;~i~~~~~~IIII~~ -- () da libêrdade, de cada um cem·, do.<:? 
tó-das 8S Panps Origina:s. ; 'pu.to t' com Ql:Jlquer tenlp-o de U, d te d t • 

, CtV'ço' 1 .n ro pc-n s e es rangula'11en:o 
Ai tlgO III \ • > I da admllli.stl'nção publ1ca no Bl'fl.~H, 

" _ , " . I - o dO- lt'conhee'nlf'nto dê..~e casa~ I reconhecido por todas é, sem 11""1 .. 
1 O p~e Ente TUl...ado t'.~tiJ-! a a!ler· ~ 'mento. p«:J!'l, Fô:ça,\ Armadas, sôrnen~ da a absorção por par te do (')llcil).. 

10 d, a-..~nall~ra de tcào .... c., ~+.a<iOS I . Q. ' • l ... e a p.ull:.: de d"tl?:ffi,nadas clrCl.lJ1.S-- nalismo, d~ parcela orçamentárIa t;:lle 
Qua.que. F,.".ado Que n.,o a"s.nal' u Rela or, .A A :Jy,~ o dE' CUI vn. ho. I tãuClU , ta.s como. por exemplo: I representa 1\ Quas totardad d n 
"pl' '>ent€ T""atu:do ulltp<; de 'ua ent'm~. e t e a n.e .. 
d:\ em v"pr, ~t'gundJ a dl.spO.sJCM~s' O projeto Õ ... L"l .dd cam~r3. d::s _ pala OS o'iclais _ a partjr do ceit: . - .c: 
CD pU~j'~r'l':o 3 do pre';<:'1~e .HLoJ. tlo-ICq)'Hd'clOS, nU!>1lf(, 37, d~ 1..61, qu~ posto de 20 TenEnte, T 1 F-It~açao. "õbte cODcor:er par~ 
dflá l'lCt'l~r a ê E' a U:ll uel' (~11,· lh',Ul~ Ca a.., dL.íJ(..n~'vfs ao Estat..:to a esc~.sses _de recursoo destlnad-os à 

:!:. O lHE'~rnte T(<1.1aci() sem ~\) ,(!:).$ Mlhtm'l'l .·e.·ü .... J.'5 ao cJ.sll~ent.(}1 - parI!. as praças - ~ po-ttir do adlUll1ls!raçr>.o, acarreta e h!pertroful. 
rn"'d.J :1 ul~1fl"ar90 do ... E-.Ll:l'JS ~l. <.t~ m.l.L!lle', vo~,n li Cc~ C...,ml&5UO de mDmento em 'Jue actq~lmem estabm· dos 6rg~os Jederals. gerando U!="a sé" 
P,l\'l~"'n'" O n. l1.1rllf'H'· de _ati,_!CGrt:ttllI •• lO I.: JusJ.ça ;>ara aprecia~ dade, ou desdf:' que sejam engajadas, ne de mconvementes e preJUlZü.') ao 
~. l~ fã'· ~,.~ ~ru/ t \\'n~s::> dç- ade~o cuo 00 en~enda ~ule. em plenário, foi p!01brdo par<'l. e tas, o reenq;nJame-nto, E'itado. • 
U:W d('j:)I,t .... e:C, Com ().:i \..10 ~m:J', J..p;e"eut.1Qd. aO t:;u.J.;.Ututivo e~abo:adc> ConcOldo f'm que o assunto é ') Acr,:sce QUe grade num,~o de ~o
dil~ P,-,1'"("'<; O"i?11'11"S _ ·o~ B..'-tad ~". P?IEt Com s ao de S:'i;ur~uça ~acl .. ~a.l, g""and€: atua;idade, de solução urgente mell~OM ob~ece a cnteTlo$ t)ohtL. 
,':,:tlos _ ri~ Amé.'it':l, o &.1t:'lno Unldo qt ~;:d~, I~t) SEU. P úl.unc,nmenl.o SÔDre '--e de mnr'::f\l1t~ complexidade, porque I c~ - eleltc.,ra,g., seu? cpnsulta., acre .. 
da Gra-Blltar.ha E' I;:ls:lca. d:> I'~o~'. :t. ... ,It}' •• ,\. ) envolve não apenas o aSliec~o social e ~ .. t<l~OS, a)S reaIS mterê5.Sf'3 na,. 
t.e e !i 9n.1:11} ll:~'i Repúhl:t:a __ ~,oc·.1,I1,S. Tu' . .st.:,:.>,tituii\'o oOttve parecer fa~! humano, mas ,) d':1 própria eficiência c.onaiS. j , . _ 

~a sov,étJCft..-; - !.'\q\}l des.n~ados .Jol' \'oni. .. ·e! desi.a Com Jssào, quanto à. .'.;ua I das Fôrças Armad8~. que prec'sam O pr~~eu ,e r{'qUe.flm~nto, dest~lln Se 
·C-vêI',.("'S lJepo-s'tànos", conslltuc:onalidade. Como, ent.-1o, se dispO., sempre, de elementC\s de ex~ ~ <: r;co e! melhOl~ lfl!Olmaçoes a. 

3. O prf'scnte Tratado entrarão em al;elltuc.u. a Com.E."'io de Segurança cu;§.() fortes e Jovens, o ql.í.'e não ocor-j e~p~ito dN.se n.s.!'~unto, 
vi~ol' 4u:mdO tiver ~ido ratificado f\or Dl'-ent!)U~e, no atacu:ú..to, pelos &u.b-- rerá. se o casamento eTv1r de fat-or Sala das Sessoe.s, em 20 tle nl?rll 
\.j-lêl-; 3.<:. Pa,te.s Origjmn" e qvanllt) .:.icllOs trazidas à trnmitação da Prc~ preponderante nn permanêncla das de 1954. - Senador José ErmmQ 
e.~t!1.<; ti."f'r<trn c1tJ)o<í:adú Sf'l.:'S ifL"-'tm- po.sj~ão rle ta Ca.M pe:os t,,:ê'5 111m,s... 'Pra.t;a.J nas. f};elras, I de Moraes. 
m'fl,'C', de- r~tjflcnçáo, _ .J:O~ M.rICa.re~, através dos .respectivQfi Por t do J.st le uel o' O Sn. l1RESIDENl'F.: 

4 .. P;-tfn os Est3~~ ClIJO~, lUstru· titu!a:'fS. O Miní.~t.erlo ela Aeron!tu- U o q r. ~'~ 
men.o.; dt'_ I·,{,t.t'l('aç~a ou atj;> (10 to- tki':t, foi terminante nO a~Ú'mar que "c 1) qUE' o projeto seja tetirndo do ~te ReCtuCtImento nao dep:nde de 
r~m Uí'pCSl!ldflS o',)os a entn,dl' em g·taiuto do.s Militares e a Lei de ,lua". regIme de urgência; lapOls.~ent(J nen~ de delibel'l1Çao do 
v,gOr do pt"Nifl1te Tratado. és,fe entra· tividade dos Mllitare.s pelas sua<; U~ Plenál'Io. De acordo C1Jm o Reg mento 
rã IH V'J;O!' na d3~,a do depósÍl\) dos n.itações atua:,s, atend'em bem a':-s, r~ 2) qUe o fi, SUl1to seja~ presente ao Interno será pubbca.qo e, ém seguIda., 
r~c·pertJ~','). lns!'umentos Q(' rp.1.iflca,.. clamas mílitare.~ e ,;ociai$ r~lD.clonados ~stll~o ~ p~1'"e-cer do ~,~ll'A, a~da QU: de~p.9.Cha.(jo pela. Pre:sldéncla, 
Ç?O ou dI> . de.<="ao, com a. míIJ-êl·ia,". Manif€Stava..se. ele 'IJllter~~ às três rôrças AlJna?~, Ha. o"ad~):es InscrItos. 

5 Df. OOl'êrna.; Dr-)}os1â.rlos tn~ a,<;sim. ínt-egrfiJmente co-nLra Pr jeto 3 que seJa ubmet .. d:oa em plenaTlO, Tem a pa av:'a, o nobrf.:! Senador Je! .. 
fOi nul. t':h prc:ntamel1te todos os Il!sl,a.. prnhltiv<t, ct..1a mOd!íicaçã-a essencial a uma. segunda dil>c\:SSão. ferS?n d~ AgUIar. (Pausa). 
ti.) ~t~l:'ltáT'ioJ ou QUe tiver-enl .lde~ CC1\5iStia ~m pl'olJir O Ca amento de Sala <las Coroi.s.-:;õe.", em 7 de abril Nao eStã presente. 
lh:O no 'Tratado 5ô\Jr-e a dtl,ta fie aa· qua-:quer ll1~litar sôme1:.1te no primeiro de 1964. - Zacanas Assump~áo. Pre- Tem a palavra o nobre Set1<1jo:' Ea .. 
d'l: a.8.~;nstl1rtL n data do deV6o::ito 1e an!) de servlço e, em termos genérIcos, smente, - O'-cClr passos, Relator. rtco Rezende. (Pausa). 
c~d:1 in~tn:mento de r:l'iflca<;ão e de aos 1ltmO$ de ~cola de formação de Raul Giuberfi. - At1l:o FOntana, - Não está pr~~ent.e. 
ndf''<.''io. a (if:t:; de seu ... entrada em lificia!s e aos da ~cola Pl'eparatória José Guio11tan:l. I . . 
vl<;ol" e a ti'lr:, cio rc{'(>b:mcnto de ~ubn1(,tictos ao regtme de jnternat.o, . NJ.v hi' mais or;1d)Hs in-:,ilo,3, 

O SR. PRESIDENTE: ~P('·1Lsn}. 
q'J"d Quer ol-ri'a~'l-o de conft'l'êncla Fuz:nda de estab.f'lecer uma ~6 cllir 1 • _ I 

()~l ': '1.11 ''1l~f!' OG~l'n corrnm:c.Jção, d;Jlina, no particular, para OS com~ I E:tá finda a lt'lturn do expedl"n.e. Passa-se à. 

6. O presr-nte Trat..a.do el'á regis- pCl1e!1te:S das trf!~ Al'rna.~, a Comissão ?obre ~ mesa requ€'rlffifnt.o, que, ""'"~~W~~~~ 
U'rd, !Y"lco-.; OO~·;'>Tnú5 "D';"posítárics em de Srgur:mça N<'ClonaJ prevIa para va\ f>~r \1 o. '-

cQnf'lTnti
r

lR6
o 

com' íls dI ~o~\"'ões (to cada Arma um sl..stemo. próprio, E' lido e apo-ütdo o .c;!.I nt~:· I lii;~~~~~;~~ ·""0 !O! dl C,rta da" ;;açõe• Uni· Na PCrte. referent, " Aem:áut'ca, o Requerimento n' B2 de 1°64 I 
d~.,. St!bstltU'.;lVO, entr~tanLO, nao se re- . _ _ __ ~_ __' __ ~ y 

Artlgo IV porta. aos "cabos" da, A ">l'onáut.lca, Os Sen9dores que ê,te r-'l'IJC~':" "1 

O nrf'~,'nte Tratado tc-râ duração oroi ~ão qu-e a· e-menda sob exam:e rNpel'em a V, Exa., nrs (êl·m'J5 re .. 
i1JP'l't:d:l. ::tema, par., corrinir, Também nll p3r~ g:mcn~ia.:s. !J jn.-f'(:'·o ('~~ I'\\.:f') do 

Cí'!rJ~ P~r'(' :1_0 e~rl'C'icl0 de sva so. te relaHvil- à Ma-rinhll. o suo::.titattvo Sf'nado do discurso proferido pl:!10 
b~"'"ln·l. n~e;"r'I,;tl, tPri o dL('l~o de ,,;e não ind'c.!1, e~pe(,:l!ie!Lmente, 05 "ca. .. Ministro da. Indústria e CJm"'{'~o, 
r"t'pr do T;~~"do ,~~ dccidir que bos". Deputado Dan;el Farlleo, eo l~""$lJmjr I 
acontro::'~m!"'nto' f',,:f'ordln..írlDs rela.- Nada há a opor õ. aprovação da o exercfclo daqu.ela. p9~ta. 
c1rn~c1o;, .c"m n m'l~<5r1a a que se refe· emenda, do. pon'o de vista constitu~ 
zoe o pre,>_:-nte Ttatado, comprometem ciOntLl CllJUldnd:1 à Comi~"ã.,J de Se-. 
0::1 tn'f're<:<:es "u?:t'mos de teus pais .. guran~a Nacional op:llar :õbre o seu 
Et d:wer-á n<Jtlflf'\n.r sua ret.irada a métito 
tôdn. ar:; outras Parte.:: conttat,a.nt(.~, . 
tom três hleses de anecedencla, Sala da,c;. Coml.ssões, .em 23 de ou· 

tuhro de 1963. - MiltOn campOs. 
Presidente. - AloVsio de Carvalho 
FílhO, aclator. - Silvestre Péricles, 
_ Josaphat Marinho, Argemtro 
FitrJei1'edo. - Be~erra Neto. 

Artigo V 

o prE'sentoe Tratada, dó qual OS tc!'x
tos em inzlês e rU'50 fazem igualnu:rn.. 
te fé, será. dep-ct$itado nos arq-utvos dOs 

Sala das SWôes, em 2"J "te :tl;)rH 
de 1964, -- Mem de Sá -- DJ.-n:el 
Krieger. 

.0 SR, PRESIDE10/TE; 

Sendo eyjdente Que o dOC'1i11m~O 
cUja tran<:crição se pe-de nâo atinge 
o limIte mínimo previsto no pará.gra
fo único do Art. 2Q2 do Regimento, 
.será submetido à deliberl}çf\O do 2"le~ 

miBsâ) de 
fav>:r::vel 111) :. 15 
números 1 e 2 e ofere;:.-:ndo ,ib
eml"n·ia à de númé.'''o 3: C'l C:l~ 
m.-~são D,r-etora, f.worá~' .'1 ::'0 
Projeto e às emen::hs n(/s 1 r 2 e 
subrmenda à emE'pé'a n? 3: e de~ 
prndf'ndo de pronl1nciamellt-o d'lS 
rue·mas Comi...c:-<;ãf's sôbr~ !ls p.1"lfD
da~ de Plenário ln"s 4 a 39/. 

Ao Projeto fQI sp.ri'tt'ntr . .G1 oLltr.l 
A-ffirncla, que vai ser lU", p:::o S>::n.hur 
19 SecretárIo. 
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E' lida e apoiada a seguinU} 

EMENDA N9 40 
sentaçãlJ de substitutivo oonsubsian- DiScrus,lo, em turno úniro, do Re. ~omé~cio, senh?I'. Daniel FarReo •. .ao 
ciando as f'D1end'3s que mereçam a querimemo nO 82, de 19M, pelo qual () Msum.~t o- exerelClO do -!eu .ca,rgo. 

que afinal fe torne p,g.ss{vel a. ~ apI::e- 3· \ridO velo Ministro da Indústria E! do 

1\p!'ovação dt),S Líderes e do Relator. Senhores SenadoreS Merh de Sá e Da_ Esta encerrada a sessao. 
ao 'Pl'ojeto de ResOlução nQ 6·64 Desta fonna, o Relator da Comis- niel. Krieger solicitam t~anscríção nos (Lev'an!a-se (J sessão às ~,j' ho. 
Acrescente-se a.o -prOj~t{).: . EOO de Constituição e Justiça ou () A11.alS do Senado do dlScurso prote- 1'~S e, 5 minutos). . 

"Art. 3<1,' Os 'ProjetoS ~u~ criem Relator ·da Comissão Diretora pOQeJnatf-____ .:.._~ ______ ~ ___ ~~ ______ ~--...c-·-
~ ()U a.umer~l-cm à~per3a publl~a. e~ Merecer ê.sse suiJstitut.ivo. 
CU'I'SO no sena~o na. data. da vlgencla Se nesta sesseo fOrt~m oferecidos 
.dest&r_ Resglução tet10. o ~u est~do pareceres. pe::de • .se a {)portuuidadé 
5ustatro, sendo encarnJ.nnad<Js ~ CO- apresentação de substitutivo por 
misSão .de constituiçãq e Justiça, a quer dos relatores. E nenhum 
ifim de que se m9:nH~ste sôbre a POS- deres teve ~Ünda oportunidade 
sibilidade de prossegUlI'em na sua t,r«- tudar as , 
Imit.ação. c· te; n~o t€ID 
pa~ágrafo únioci. ; Cem_ o pa:rec~r sub:~titutiv.Q f,.<ar-a" 

d1\." OOl'n!ssão de Constituição, e JUSt-l- reS. 
ça_ ês;~ proje-~s ~rãQ incluídOS em- ~ Nesta.s condições, S-r. Presidente, 
ordem do Dia~ a;-_"flm _de Que ~ .Ple- licito de V. Exa., dian:e da fáu.a ·pvi-I1l!fr, 
tni'rio" delibeloe -sôbl'_~. {} "p1'O~gUlll?-_ento deu,te,_ de ,número em plenário, e 
da tramitaçãO, con51deranc.0-5e ,pel,a aus~ncia. _ do, Relator, que levante 
::rejeiç:::o o pronuncirunento oontrario e ses.sao; (M1Uto bem) . 
es.;sa" pl'ffi'~dênc,;a .. 

JustiJicaçlio 

Esia .emenda rem _ por ·fin1 diS'Po/ 
sóbre a situação dos projetos, q~e CJ.'1~ 
em. ou aumentam despesa publ:ca ~~ 
cun:o no senado na data da VlgênC~a 
desta Resolução, à ylsta. do qUe estI
pula o ·Ato IrLStitucional em seu' ar ... 
tlgq 59 

.0 SR. PRESIDENTE; 

Realmente, observa~s€ que não -es
tão em plenário 17 Srs.·· Senadores, 
confrme.o Regimento. exige. 

Dklnte disso, vou en(lJ~l'rar a sessão. 
designando para a. de depois de ama
nhã a segUinte 

ORDEM DO .DIA. 

sa:a. dg,s ses~ões, em 20 de abril de' I 

- 1964. ~ Filinto Muller. Sessão de 22 de abril de 1964 
(Quarta-feira) 

O SR. PRESIDENTE; 
. Em discursB.Q O projeto com as 
emendas. 

o SR: JOAO AGRIPlNO: 

e.enhor presidente., pela ontem. 

,,[ATERJA EM REGIME DE 
unG~NOIA 

1 

Discussão, em t.urno ._ .• , __ , ~._ 

jeto de R€:,,:.(lluç~o nO 

SECRETARIA DO SENADO FEDERA1--

Federal, em 16 de abril 
4Ero Moura Andrade •• ·-

Primeiro Secretário 
20 DE 1964 

Federal, em 
Diyarte &-

. do Senado Federal, (~m I 
março de 1964. _ .qínar~a~ 

:-+!E.= 19 Secretário - -. 
--- --

Mo do Diretor Geral 

altera o Regimento,~!~~~;'~I~;~~ \ .. t~~~~~!!!;~~.El~!!"E;~ do (em regime de '~ 

Tem a palavra, pela ordem, o sena.. mos do art. 326, nO. 
- dor João AgripinO.· . , Interno, em virtude do 

o SR. PRESIDENTE; 

nO 81, de 1964, sprovado 
O SR. 101\0 AGRIPINO 17 ÓD corrente), ~~t;~en~d~o~~:~~:~e~~;:j~ - Comissão de ( 

(Pela ordem - Ndo foi revIsto p~IQ favorável 9.Q l~~[~~~f~~I!i;~~~~~~~~~~~~ ONdor) - Senhor Presidente, na ul- da. Comissão de 
tima sessão foraIil lidas as elllendas ça favorável ao 
e, pedido o parecer do Relator da. Co- us. 1 e 2 e 
mi,ssão de Qmlstitui~ão e Justiça., Se- de n9 3' da. (X>m!ss1lo 
nador JefferS<l!l de Aguiar, S. Ex~. ráveI' e ~~e;~~e:~~:,: 
sOlicitou quinze m1nutos de prazo.. e 2 e sUbtrlefLd,. , 
iR-eabe-l'ta. a- sessão, devido à. fal~.a de 
número no . plenário. _~ Pre$denre Ie~ 
vantou a sessão. 
, O Relator da Oomi.S:lão de oonst!-

tuiçâo e Justiça não está presente. . _ 
tE' evidente a. falta de númetQ para. Di~cussao. ~ 
deliberar. Parece-me, assim; que se- qUNlmenw nJeÜ~r;;~n. 
l'la pl:ovirlência sal:utar da' M-esa. sus- ~r: . senador _ 
penrler a. discu::;são do PrOjeto, até que :iClta ~tellll~~an~, :l,,",,rr~:r~:~i:: 
o S!"n;:tdor' Jefferson de Aguiar po;"~9. Lei 
prOier1r·50U par~~. -da c.~~~i;â·;:'~ :;';D,"U':::';~:,:i::~ 

Por octro hldof Sr. Pre:iidmte,.. pa'"""' do . q~:;b~l~~~;" 
reC2-me que· esta 'Pr-':JPQSiÇã,;l deV"e ser. b!'e a pa1"ticip8~ão r..a t 
estudàda. pelos L1'\lerer> ~. Casa. ·para. l~~~ dr..s emp~ê.s5.5 ...... 

• 

., 

.. 
, . 

Secretaria. do Senado Fed€ral em 
20 de abril de 1004. -- Eoondrg Mcy, 
fies . Vimmq DiretOr Ger~. 

o da.. -Secretmia <lo 
comunica .aos intel'es~ 

sados ~ pIóXimo di a22 (Vinte 
e d<fs) abril C01Tente, às 14 [QHe.. 

~ho.ras,~ nà Diretoria. da 'raQui .. 
se procederá. à irlentlficacãOl 

de Revisão d~ Debates -do 
Interno para T.aqufgrafo... 



~.~T~ê~rç~a~.f~el~ra~2~, ______________ ~D~IA~R~IO~O~~~C~O~N~a~RE~NACIONAL~(=Se~ç~ã_O_I.r)-=.~s ____ ~ ___ A_b_ri.I._d_e_1_96_4~_89~1 

C.OMISSõES PERMANENTES 

MESA --Presidente _ MOUl'a Andrade IPSD) 

Vzce-Presidente - Nogueira da Gama· IPTb) 
19 5ecretã.río __ O'lnarte Mariz IODN) 
2'? secretário - Gilberto Marinho tPSO) 
30;> Secretá.rl0 _ Adalberto Sena (P'I'lil 
411 secretario _, Cattete Pinheiro 'FTN) 
19' Suplente _ "JoaqU1ru. PraeDtc (UON) 
2o? suplente _ Guido Mondim (PSOi 
39 . Suplente - Va..'iÇon('(lllos. Tórres IPTB) 

I-14aiot1a 

rI - llJillo,-ia. 

BLOCOS PARTIDARIQ.S.. 

P8D 
PTll 

UDN 
l'L 

22 Senador('8 
17 ·S~nad-ores 

J6 St!nsdorM 
fi Se'l.adorea 

17 

REPRESENTAÇÃO PARTIDÁRIA 
. m - Bloco Parlamentltr ln.àepew.1snie 

FA.RTIDO SOCLU. DlI:MOCRATlCC (PSOl - 22 re[}resentante. 
1. Jo~ OUiom~rd _ Aare 
2. Lobão da 5llve1ra - Pará 
3,. Eugênio Ball"l"OS· - .Maranhão 
4. Sebastião Al'cher - Maranhão 
5. Vltormo Freire - Maranhâ<t 
6. Sigerredo pacheco - PiaU! 
7. Menez.elS Pimentel _ CearA 
8. Wilson Oonça.1ve& - Cea.rá 
{I. Walfredo Gursel - RO .. N(,'t~e 

10. Ruy Came1l:o - raraiba 
11. Le,te Neto _ SergIpe 

1.2. A..'1 to..'lio .Ha..olno - llatua 
113. JeUel'son de Agular - E. Sanl 
14. vUQ~'rto M.arInho - Ou.a.naoa.r.:. 
15. Moura. Aneb'a.de - São Paulo 
16, Atllla f~ntan. - Santa C''''rln. 
1'1. Grudo Mondl - R. O. Sul I 
18. BmedHo V<:!.J.ladnres - M. G~raLs 
19. Fllíu to MUller - Ma to aN~ 
20. Jose Feliclano - Ootâos 

l
u. Juseellno lCublt.:s.chek - 001á." 
22. Pedro Ludo'Vlco - Ooh\.s 

PARTIDO TRA.BAUm.lTA IlIl.l.d.:.tEIRO (PTB, - 17 repro,e~ta"teo 

1. Ad.a.lberto Sena _ Acre lO. PeS.2c~: de Qu~~{)Z - Perns.mbu~o 
2. Oscar Passos - Acre 11. JObe ErUtLno - pern.a.nl'ouCQ 
3. Vivaldo uma _ Amazonis 12. Silv~&tre pc, iCle.s - Als,gooa: 
4. Edmundo L"evt - Amazonas 13. V!\..."Cllncelos Tórres -- R. de Ja-
a. Artnur VL"guto _ AmuzonaJ!. nCltO. 
6. Ant.ôul() Jl.lcá. _ Cea: é. 14. Nelson Ma~ulan - Paraná. 
'1. Díx Buit Rosado _ R.O Norte 15. Amaury Silva - paraná 
li Argemiro ele FIgueiredo _ Paraíba. 16. Nogueira da Gama - M, Gen.t~ 
9. Barros Carvalho _ Pernl1mbuca 117. Bezerra Neto&- Ma.to Grosso 

l1NIAO DEl."'\10C.i:lATlCA NACI0:~AL <UDN, _ 15 repre!ientalltes 

1. Zachasias de Assumpção - ('6-r é. 9 . ./?e.dj e Cali.lzans - S. Paula 1 
2, JO::tqUim Parente _ Piaul 110. üdOlpho .l;"l'anco - Parolla ! 
3. Jose Cândido _ P!au\ 11. ll'lneu Bon~b~usen - 5, Calarilld. 

PSI' I Senador'" 
PTN • Senadoreoil 
PSB 1 S.na<lor 

PR I Senador 
~ 1 SenadO' 
POO I Senador 

Sem Legenda J Se-ruHlore.s 

10 S~tuldoreG 

LIDERANÇAS 

.( - B'OCOS 

~1aiorta I 
Ltãer - narros Carvalho IP'nJ) 
VIce Lideres! 

I' VJctorJno F~.lre 'PSD) 
2'" Jo.sé Fe1tctó1!l10 <PSD)o 

39 JOSé Gw.om.v.rd (PSD) 
4' Artbur Vug1!io 'PTB) 

Minorl4 

Ltàer _ SoA0 A,dpJul) (PDN) 

Vwe·L!.deres: 
Da ulel KrIege" (UDN) 

Mero de 50. 'PL) 5~ .BC't.erra Neto lP'I'Dl 
611 V9.S(:oncellos r01Tt'S (PTB) I RUI Palmo!!. (UDN) 

BLOCO PARLAMENTAR INDEPErmENT~ 
Ltàe~: L\nb de Matos W'l'N) 
V!.Ce' Luteres: 

AurelIo VIanna cPSBl 

JC\<;':l.phat Marinho (sem leg,"t'od8.) 

4. D~na.rte Mariz _ R.O. dn Nort"fl 112. AU:Ó1ÜO Carlos - S Cata!'lJJ9 1 
D. João Agrlpíno _ Paraíba 113. Daniel !(TJcger - a, G. l.o SUl . 
6. Rui P3-1melra _ Alaa;o:l8 14. Müton Campo.s - MIni\,') G-eralS /PAltTIDO 
'j. E:urlco RC1.ende _ E Santo 35. LOpes da Costa _ Mato o!OSW 
8. Afonso ArinOs _ GuanaMrl\ ' , J 

" - I'AI< '1100::; 

SOCIAL DEMoéRAnCO 
tP $ D J 

PAHT!DO LIBERTADOR (PLl 

tWer' l\1em de Sé. 

rARl'IDO LIBERTADOR (PL) - 2 reprE'~ntantes 

1. Aloysio de Carvalho _ Bahia. 2. Mem de Sá - R G. do 3w 
PARTIDO TR....o\,'3AL.'iIS'TA NAC!ONAL fPTN) 2 rE'presentallt~ 

L ealt.to Plnhelro _ Pará 2. LIn' de Mat<l, S. PaUlo 

PARTIDO SOCIAL. PRUOP..E5SISTA 'PSP) - 2 leprosont""t .. 

1. Ra1..:.1 G!.Utlertl _ E, Santo 2. Miguel Couto - R, de Janell"O 

PA&TIDO SOCIAL BRASrI..EffiO epSB) - 1 representante 

MOVIMENTO 

1. Aurédo Vuu~na. _ Guanabara 

TRABllUnSTA 1!li).'lOV ADUR (MTRl 

1, Aarão Stenbrl"lcb - RIo je Js.n,'l~o 

PARTIDO I!EPUBLIC.Al,<O !.PRI _ 1 «pr<'" :;,,'~ 

1. Jú.l1o ~H;e - Serg\pe 

.PARTIDO DtlMOCRATA CR~STA.() 'PDC) _ 1 re",o,nta.nte 

1, Amou -de MaiO :..-. Alagoas 

61l'1I1 LEGE.'<DA 

1. Josaphat M:wlnho - Bahia 2. Reribaldo Vieira - Sersipe 

RI:SOMO 

Partido SOCie.l OeUlOCl'áttCO lPSDl 2:1 
Pa.rtiào Trn-balh1sta NaCiouru <P'l'B} 11 

União Democrática Nacional (lTON) 1& 
Partido Libertador (PU a 

Partido Trab'alhista Na.ciOT.1S1 IP'l'N) 2 
partido Social progressl..!Sta {PSI;>1 :I 

Pal-tl.óa Socialista Brasll~""o iPSBl 1. 
Partido RepubUL1tDO (PR) 1 

Partido Demoora t.a cr-atão (PDC) 1 
Movimento l'raobalhlsta Reno\'a-,i.O:l" iMT'R} 1 

I 

uaer: FtUnto MUll2'r 

VI(;e Lideres: 

Wilson OonçalVeb' 
Slgefredo pac.oeco 
Walfredo Gurgel 

PA.tTIDO 'rRABALHrSTA 
BRMlLElRO ,nBI 

• 
L!àer: Arthur VtrgillO 

Vice-Lídetes: 

Bezerra N~to 
Oscar Fse.sos 
Antônio Jucâ 

UNlAO DEMOCRATICA NACION;\l 
«(j' D N) 

Lfder: Da:tttel Krtegcr 

Vlce ... Lideres: 

Eurico Re:eende 
Adolpho Franco 
padre CalaZIlD3 
ú>pes da eo.ta 

V!ce-Lrd~r: Aloysio de CarVliha 

PARTlOO SOCIAL PROURESSIS'l'A 
(P S PI 

LideT: M"wuCl Couto 
V!ce·Ltds': Raul Giuberb 

PARTIDO TRABALHISTA 
NACIONAL (PTN) 

Lidel': "Uno d.e Matos 
V!ce~Ltt!eT: Cattete .Plnhelro 

111 _, ParU;;os de um só 
nepresentante 

MOVIMENTO TRA.BAUlIST <\ 
.RENOVADOR JMTR. 

Representante: Ae.d.o steinbruch 
PA.RTn:;O DE.'40CRATA CmSl'AO 

,PDO) 

Representante: Arnon de Me.llo 

PAHTlDO RE1'UBLICANO ,PRI 
Repl'esellt.ante: Julio LeUc 

PARrrDO SOCIAL1S'II 
.BRASIl.l!:!IRO ,PS})I 

Rcp(e~entn.;).t-e: Aurélio \l{b'lW~ 

ACRICUL TURA 
. Presidente _ senador Jo~ê Erm\r10 lPTB) 

Vice Presidente -Senador Eugéo.tc Bat"o~ (PSD) 

TitulaJ"e:IJ 

Eugênlo Bom>o 
José Felie1ano 

ÇQMPosrçAO 

Maiort4 

PSU 

1. AUHlo Jf'ontanil, 
2. Benedicto V.nadar .. 
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Titul""u 

JOf>é l!:rmfl'íO 
Du.: Hu;t RosaoQo 

Tn,UUtJ'N 

Lopes dá ":osta 
Anlônio Culoo 

Titu18!ES 

JúU() Leite. 

SUpl<;!Dt-t!it 

pTB 

1. 11.eto Bn'ga. 
2: A"gCH11ro de Figueitedo 

~Upletl[es 

OHN 

1. Daniel K.rieget 
2, Joao Agripmo_ 

5uplentf!J 

li P.r. 
Raul Gíubt!l:ti (P5P) 

SeclctârU) José Ney D:lllt.3S. 
~eU1UÓe$ _ qu1nt&s-feil'al:l, as lQ horas. 

:ONSTITUIÇÂOE ~USTIÇA 

preside, ve _ Milton Camr.os tUÚNl 
Vice f'l'esideu(,e _ Wll$oh Gonçau.'cs' PSO) 

::OMP03JÇAO 

J!ilaiona 

·PSD. 

TituIal't'5 

Jeffel'::on de Agmal' 
AnwniQ ~IlJbjllo 
Wuson Gonçalves 

Suplen!es 

R llY Ca !'neiro 

Edmundo r...evi 
Bez;:,>rra 'Neto 
Afthur Vil'giUO' 

Aloysio de Carvalho 
Aton~l() A.Moas 
Milton Camjlt)S 

!'TB 

1. Menezes Pimentel 
2. Lelte Neto 
"3. Jose FeUt:i.ano 
4.. lfilinto MuJJe-r 

1. A!gemlro de FiB:u~.iredo 
2'. Melo Braga-
3. Oscar Pas5U$ 

M"10na 

IJDN 

1. Daniel fCl'lt'B~r 
2. João I!~"i})iino 
3. EUlico t{ezende 

B F. ,1. 

,. 

Jmaphat MarInho Ulem legenrlal .. -\an\o Steínblllch (MTR)~ 

Seel êlatia: Ma·ria Helena Buono Brandão. 

ReUldões 

DISTRITO FEDER/lL 

rrrSldente _ Aurérlo Vianna ,PdPl 
,Viee-preSldente _ Pedro LudoVl('O \P~:E'" 

COMPOSiÇãO 

T'ltula.res suplentea 

/ 

I Pedro Lutto) n,_ 
FiUnto MUller \ . 

1 Oscar Passos 
I IlÓlllundo LeVl 

Jdf':íor!4 

i'SD 

1, 'JOSê FellClano 
2. Walfredo G.ruol 

l'TB 

1. Melo Braga 
J. AntônJo J~" 

U~noria 

IU'.I. 
~urélio Via.nna fP~). Lino de Ma.ttos (PTN)~j 

da. Santos Secret4r14 _ Julleta Ribeiro 
Jjeullió.. _ oulnto& felr.... ... 16 hora: 

'=-' Neto 
" tWIo Fontana 
.'. l'el1ela.1>o , 

ECONOMIA 

Pra>lllenU - Leil<! Neto (PSD)' 

:Vice-Presidente - J~ Ei'mUiG 1l''I'lI): 

COMPOSIC40 

MaJorÚ/, 

J'<!.U 
: 'ai:L1 $UPlenf,~ i 

i i: eelter&On d. ABUIaI!; 
l. setrecIO PaclleoO

Y
' 

:. til\/) ArCII<I{ . 

, 

- - .. -."'0 -'s" _ 

Jo.sé ErmJr:o 
Melo B-mga 

l>dO~pho p,':ll1(,O • 
Lopef; de CO~ta 
IL'!11f'U BüttH1aUH'1'I 

l"l'1I 

1. Bezerra Neto 
2., Oscar Pa~s{). 

Mi1lorUr 

UDN 

.J. José Când:<io 
2. zachal'ias ele .~s.sumpção 
3. MtlU de Sá Il'Ll 

B.P.l. 

. Aurélio Vianna 'PSB), 
Seere.târia - Al'aCy Q'R':!illy 

Reunlões - Quin.tas-feira·s. àa 15,30 

EDUCAÇÃO E CULTURA 

Presfden~ - . Mt'ne-zes PImentel (PSD) 

Vice-Pretiden.tc -o. Padre CtllaZ811s ePT13). 

THula.re~ 
MenezN Plmentel. 
W~!fredo G'lr,gel 

Pl'!iwa de Queiro.z 
.AmórllO JU(!á 

Paàr-t! Ca.:azans 
Me-D1 de Sá (PL) 

COMPOSrçAO 

Suplenu. 
1 Be-nedir.:to Va.llanaret-
2. Sigefredo pacheco' 

l'TB 
1. Edmundo Levi 
2, ViV~.ld.o una 

MinorIQ. 

l:DN 

1, ..... fonso Arinos 
2, Milton Campos 

B P.I. I 
(Sem leaenda) Lino de Mattos (PTN)' 

secretAr18 _ Vet'a. AlvM'engá Malra 
Reuniões - Quartas-feiras. àS 16 llOl'a,a 

'FINANÇAS 

Pre3identB - Argemirü de Figueiredo ) PTB} 

Vice-presidente -' Daniel Krieger ~UD!i). 

'l'ltUlaus 
Viet-orino FreU'e 
Lobão da Silveira 
Slgeftedo pacbecQ 
Wilson GOnçal .... 
Leite Nef.9 

Argemlro de Il'igw>lrtOo 
Bezerra Neto 
Pflsoa de Qul'lrOll 
Antonio Jucà . 

Daniel Itríeger 
l1'lneu _ou_ 
Eurico Rezelldt\ 

lIem óe Si 

COMPOSrçAO 

Jlaloruz 

PSD 
Suplent,. ... 

1. AtUlio Fontana 
2. JOsé Guiomard 
3. Eug~nio Barros 
.., Menezes. Pimentel 
5· Pedro LudoVlCO . 

l'TB 

1. Jo&ê Ermirio 
!k Edmundo .Levi 
~. Melo Dragll .-

4. OS_ Pa.sso.s 

'I. M!t!on, =]>01 
2. Joio Allriplno 

.3. AdolJ>bo Franco 
PI, 

Ak!ys10 de Carv!\lho 

JI,P,I. 

\ . 

Llno de Mattos O'TN)' I, ' 1. Julio Leite IPll) 
.turélio VIa!lll6 (PSlI)' '. _ .. _-"!i~ 1. 3. Jooapllat MarlnllO <8. legenda) 

SecretArIa - Cid Brügger 
aeunl6 .. - Quart·as-fe'.r1LS . . 
lEOISLAÇAO SOCIAL 

Prll$ldSnle - Vivaldo Llma (PTBl' 
Vice-presIdente - Walll'edo Gurg'l tPSP). 

f 
t· 
t 'I'ltUlare.$ 
I· Ruy Cs.rnelro· 
, Walfredo Gurg'll 
I Attlllo Fonta.na . , 

Eugénlo BarTotI ~ 

OOMPOSIQAO 
• \ MatoM 

PSD 
Suplentes 

1, LEite N'eto 
2. JOSé GUlomard 
S. Blgo!rodo Pacbeco 
" LobAo da Sllyeira 



Têrça-feira 21 OIÁRIO DO CONCRESSO NACIONAL (Seção 11) Abril ele 1964 893 

:'Vivs.-ldQ Uma. 
Antônio Jucá 

~ric-o Re2.ende 
. JlntOnio carl ... 

PTB 
1. Edmundo Led 
2, PeEfiôa de Queiroz 

Minoria 

UDN 
1. Lopes da C0.5ta 
2, zacharias de Ass'Jnção 

E.P.I. 

IPSlll' Aarão Swlnbruch tMTR). 
secretária. - Vel'a Alvart'nga Ma!ra 

Reuniôes - Terças .. fêiras, àS la tloraa 

POL1CONO DAS S~CAS 

presidente - Jhu carneiro ,PSD) 
Ti •• -Fruidente - Aurélio Vio.nna (PSB) 

Titular .. 
Ruy Carneiro 
Sebastião Archel' 

COMPOOrçAO 

Va!orta 

PSD' 

~ 

suplente.! 
1. Sigefredo Pacheco 
2. Leite Neto 

I'TB 
Ilix-H,ut Roaado 
.Argemiro· óe Fl8"u:1red-o 

1, Antôn!c Jucá 
2. JO.:;é Erll11rJQ 

Joito Agripino 
~cee Cândido 

Ia..Ul'é~ío Vianna 

J.!11'o':a 
UiJ~4 

1. Lopes da Co.-;ta 
2. Antômo canos 

li P.I. 
Julio Leite 1PR) 

secre~árja - Al'acy O'ReiUy 
Reuniôes - Qual'tas-feil'aE, a.'5 16 horas 

REDAÇÃO 

presidente - D1X-Hult R<H:;aCO WTtsJ. 
Vice-presidente - AntonIo Carlos (UDNj 

Titularea 
WaHredo C"iul'gei 
6eba \ dHJ Afcher 

Antônío Carlos 

COMPOOIÇAO 

Malona 

PSD 
suplentes 

1, LlIbào da Silveira 
2, José F'elíc1ano 

PTB 
Edmundo Levi 

.'tnona 
UDN 

Eurico R€;zcnde 

E p.r. 
Josaphat Marinho (sem leaemtaJ 

Secretária - Sarab AbrahfiO 

lELAÇõES EXTERIORES 

1're61dente - lI.nrollo Vall.dalO' (PSDI 
I, ,.ice~presjdente - Pessoa de Queiroz tPI'B) 

Titulares 

Benedie:to V'illadarea 
P1l1nt.o Müller 
Menezes Pi nentel 
:Jo~é Gulomard 

Pessoa de Queiroz 

Vivaldo Llma 

Oscar Passos 

AntOnio Carlc! 
Jo.sé Cândido 
Rui F,aimcu'a 

COUPOSIÇAo 

Suplentea 

Maioria 

PSD 

PTB 

1, RUy Carneiro 
2. Leite Neto 
2. V1ctortr..o 1 .... telre-
4, Wilson GonçaJves 

1. AnlOnio Jucá 

2, Argetn1ro de Figueiredo 

3. Melo Braca 

MjnOria 

IlDN 

1. Padre Calazana 
3. João Agrlpülo 
i. Mem de Sã ,PLI 

.= = 
B lU. 

Aarão Steincruch. (,. ... ITR) J,lno de Mattos 'PTN) 

Secretá'no _ JoáO- Batista Ca'.:tejon Branco. 

Reu1UÕfs -- qUintas- Joeiras", a.s 16 horas. 

SAúDE 

PresIdente _ Sigefredo Pacheco 
Vice-Pl'esidente - José Cândido 

TUula.res 

Sigefl'edo Pacheco 
Pedro LudoviCO 

IJ;~-iiUlt Rosado 

J~e Cândido 

Raul Ojubcrti (PSP) 

COMPosrçAO 

Jlaiorifl 

I'SD 

1. \ValfreCo Gurgel 
2. Euiênio B8.l"roa 

Antônio J:1.C~ 

MI1I,01'J.Q. 

UDN 
Lopefl da C~t. 

BPI. 

Miguel Couto tPSPI 
Secl'ctário 

Reumócs 

,Eduatdo Rui Bar;'osa. 

quintas- feiras, à.! 15 horas. 

SECURANÇA NACIONAL 

pr~jdenfe Zacharias 
V!ce-Prell!dente - José 

de As:s.lunpção tUON) 
Gmoma,l'Q IPSD, 

Tituj8l'es 

José GujonJflrd 
Vict.orino Ffelfe 

Silvestn~ pe:'icles 
O~cal Pab,:,os 

Ir~neu Bornhao,spn 
Zachal'ias . de A;!:,!'umpçt!'o 

Raul Giubet'tl (FSP) 

CQMPCSIÇAO 

Suplente.s 

Maioria 

l'SD 

P1'B 

1. Ruy Cáiü«jf(JI 
2, Attilio FOlltalla 

1. José Erm1::-io 
2. Dix-Huit Rosado 

MinOf14 

UDN 
1. AdOlpho "!'I'a~co 
2. Eurico REzende 

BPI. 

AuréHo Vlannft 

secretário - Alexa.ndre rlaende. 
Reuniões - quintM. feiras. às 17 horas. 

SERViÇO PúBLICO CIVIl. 

Presiden te Aloy:sio de Carvalho tPL) 
Vice-Presidente - Leite Netq (PSDJ 

TItulares 

Leite Neto 
Pillnt.o Müller 

Dix-'lult Rosado 
Silvestre Pericles 

Padre Calaz.allB 

AloY'!'lO de Carl alho 

Aarão Steinbruch <MTR> 

COMPOSIÇAO • 

Mllioria 

I.D 

1. ViCtorlno Freire 
2. Slgetredo' Pacheco 

PTll 

1. Melo Braga 
2. Antônio Jucá 

Nt1f.OTia 

UDN 
António Ce,rl05 

PL 

Mero de S6 

B.P.I. 

_Miguel COlllo (PSP) 
Spcretário - José Ney Danta~L 

Reuntóes - terçu feiras. às 15 horas. 
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:TRANSPORTES. COMUNICAÇõES E OBRAS PúBLICAS, 

cOMPosrQAo 
TituJa.rei SLlpleute" 

btatria 

PSD 

E) Para efetuar olevantamen· H) Para o estudo das MaMa-
to da PRODUÇAO MINERAL gens do Poder Executivo r,t-' 
DO PA1S e estudar os meios ferentes à REFORMA ~IO. 
capazes de possibilitar a MINISTRATIVA 
sua industrialização Criada por lnlclatlva d. oa."". 

dos Deputado.! aprovuda pelo Se1.w.do 
. Crla14 ero vlrtuàe do RequerJlll.n- em 1.12.1963. 

"EugênIo Bal'l'os._ 
WiJ.Son Giluçalv .. 

1. Jefferson de Aguiar 
2. Jose Oulom<1.l'd 

to .UQ 665-63. do Sr. senador.:o.sé I' 

J Enntrl0. aprova<lo na sessão de II ae . Momb.", tl8)' PartidO;J., 
\ aeterobro de 1003. I' 

Bezerra Neto 

F"i'B 

Melo Braga 
Y-,1wria 

I 
- . Sena.dQreli! 

Designada em 19. de &etembto oe, 
1963. I wu.on Oonçalv .. - PSD. 

'Leite Neto - PSD. . 
, Prorrogad" em virtude \lo lIequo- 6igelredo pacheco _ PSD. . 

ODN 
_<nto n' LlPll-63. do Sr. Send40t Argenlirc d. Figuetredn _ PTB. 
M,Uton Cám.'POO. ap.rovado na S~Q EdmundQ IAVi- _ PI'B .. 

Lop" Cosia Irtneu BOf.n.llausen 

B P.1, 

d. 10 ae cI'UmbtO de 1963, A<!Olpllo Franco _ ODN. 

Miguel couto 'PSPJ Raul Giuberti ,PSP, 

secrett1rto - Alexa1'l(\TC pfilender 

Reuni(}es _ quartgs....ff'ir~. às 16 horM: 

Membl'os \9> - Part.:doa 

José FcUc.ulno _ PSD,·
Attillo FOlltana - PSD.
Eugéruo BIil'roS - PSD. 
Jose e:rmtri" ,Relat\lI) - !'TB. 
Bezerra N eU;) ... PTB. 

. M~lo Braia. _ P'l"il. ~ 
Lopes ela Cost" ..: crDN. 

João Agrlptno - ODN. ". 
/l.uróllo Vianna _ PSB. . 
Jos.pliat Marllúlo - sem l.g'll~'. 
Deputados: 

Gustavo· Capa~eIl1a (PresIdente) 
PSD.' . 

'Aderbal Jurema - .\,51) • 

"' •• rle Vl~ra ... ODN tSUbstltuldo, 
peío eputado AlJlaldo N"iUeli'.'.' 

Heltor D\.aA _. ODN. . 
Milton Campos tPreatdente). .... 

. Ol>N. 
A) Para Revisão do Projeto que C) Para o &studO dos efeitos Júlto Lel,e <VlCeI'r ,) _ PRo Doutel deAlldrad. _ PTB. 

COMISSõES F..8PECIAJ$ 

define e regulá a PROTE. da INFLAÇÃO E DA POLITI- Secretáno: A11X!llar LegiSAlt1VO Arnaldo eerde1ta'.-, PSli'. 
çÁO AO DIREITO DO AU- CA TRISUT ARfA E CAM31AL PL-10. Aie •• ndre MarQues do I>.IOU- Jua<ez Távora _ PpO. 
TOR· SOaRE AS EMPR~SAS PRI. QuerQU' Mello. II h_Jdo 1'1Ilto _ 14'1'R. 

Criada' em virtude do Requertment.o· VADAS . - . \ ReunJÕes;. 5:).$ te1r~ àA 16 tlorsa., 

n
J 

480,62 do Sr. ~nadot MJ,lt..o~ I CrÚ'!do' em vu-tude do a.equet1IDto:n~ - ~ CIAI l 
Campoo. aprovado em' 20 ti. ,>"'o.ro (~, n' ,3i-63. do 8r S'o""'" Gouv .. F) Para estudar a situação dO$ COMISSõES ESPE b 
de 1962. _ I VIeira., aprovadQ na sesaâo de :t tle -- - -1 P' ARA O ESTUDO DI~ 

Oestinada· em 22 de nov",tiro d.' agõ,t.G <le W63:. TRANSPORTES MARI I. PROJETOS DE EMEN. 
1962.. ,. .. I Or"'gt>.d."m 8 de .gôsto de 1003, MOS E FERROVIÁRIOS . DAS A CONSTITUICÃO 
. Prorrogada até 15 de dezembro <te I .Prorrogada em virrude do Requert., Criada em \ v1rtude do Requer~meZl. ~ . 
1963 em mtu"e dO Reque~.men",: ou. mento n' !.l61, de 1963 do S."'"'''' to n' 7[\2·63, àg Sr. ",en.d9' _e 1.1 ),. Projeto de Emenda à C9ns .. ' 
mero 7!:1J> 6:" .~p-rovu.ào em 12 de .oe--: Senador Att1l10 fi\Jntana, aprovtWo Ermir1.o. aprovad"O ns. seasã.o de 13 d.f: . t'tuição n'l. 4/61 . 
~embra <le ... !lSt" I em 10 de dezembro de 11M3. novembro de 1903. . . _ I .. 

Comptetacta em 4 de ,anelro de. Membr~ 15) . _ prU''Ud~ Designada em 13 de novetl\'.3ro de I JQQE 01SDPOf;~ ~~~~~r:~~g~-'lJ1!1l·· 
1983. Com a tles'gnaçá.o aos :::;enn.ne5, .L963. _ 'lOS ~ m." I 
Senadores Va.scullcelos lorr~ ---e! AttIllo !'C0tana E'reSldent4 
Edmundo Len" ! PoSD. 

Prurrogada até lS de dezembro oe! Jose Felictano ,Vlce~Pr.) 
1964 em vIrtude 'ao H.equenmento m)~' PSD, 
mero 1.198·63,00 Sr. Senador Mer8~1 
:z.es P!.mentel ap~ovado em 15 te CIo· JOSé Ermtrto - Re-l.oto: 
zemo;'O Cl.e 1963. - I Adolpho Franco _ UD~. 

Membros 17' - Partidos Aurél10 vtànne _ PSD. 

1"l13. 

G:lbertu Marmho - flSO. 
Meneze~ Pimentel - pSll" 
Heri.tJaJdQ V1eú"a - UON. 
Mlltun Campos - UUl\I, 
VascoDce.o.s I'orres - PTB. 

-EdnlunO'lL Leil _ pT1\ 
alOySIO. de carva.l1lo - eLo 

Secretária: OflclaJ LegJslatlvt) 
f'1-3, JulleLa RJbelfu dOIS santOl. 

D) Para ·estudodas c8usaS'que 
difioultam a· PRODUÇAO 
AGRO PECUARIA e sua$ tD· 

B) Para estudar a situação da percussões negativas na ex-
CASA DA MOEDA r--'1lçã.o 

Crillda em nrtude do áequer1men· CrtaOa em vIrtude do R.eqllennH!n~ 
to nll ótH·63, d\J Sr. SeU-adol' J~tter. 00 n"'. 569-63 do Sr. SenadOl J~é 
son ae AgUlar, ttprov8do em H 1.e E\:rmlt1o aprovado (la sessiw de 20 ele 
agOsto. Oe 1963 Desl~nada em 2~ .n agOst.o. de 1963. 
agôsto de 1963. Oe$IO'n~da ~m 22 de ag6t\to- de 19~. 

Prorrogada até 15 de dezembro de { . Eleita em 27 de junllO ãe Hilllt, 
1964, em virr,ucle ,dQ RequerlmeotCl el'Orrogada: 
o'" l 162-63. do ar senador -J~o J 

Leite 8prOVat\o em 10 de dezetU)t(l - até, 15 de dezembro de 19a; pet.O 
d 1962' ,- Requerimento 609-61 apt. em 14 dQ 
e , dezembro de 1961. 

Membros (5) - PartIdos 
_ até 15 de dezembro de 19S~ pelO 

Attmo l"unt,ma - PSO, R.equ&:,uneuto 1'''la ... 6~. apt. em ~12: ae 
Slgetrt'dO p;].checo _ PSP. tetnbr<l de 196'J.. ; 
JoSé EnnUio _ PTB. ~ .~ 15 de dezembre de 1964 !>"Jo 

aequerunento 1 138-63,' f\.pr. em ~ 16 clt 
Irlneu 80rnJ1Awen - trDN. ~m1:)ro de 1963. 

Júlio LeIte - i'R. Ôompletada em 29 de outUbro' de 
SecretãJ1o: AuxiUar Legtali.th,ç. 1962, 1:; ~e mAlO de 1963 • 23 de ~rU 

PL--IO, Alexandre M .. da A.- MellO, de -19-63. -

. - ;.íemo,as nín - partldó< 
G) Para o estudo da situação JeUe'SOD ó. Aguiar - PSD,' 

do CENTRO TÉCNICO DE UI.ao do aU.elra 12)1 d. lDr1) do 
19&;1> - PSD. 

AERONÁUTICA E"DA ESCO- Ruy Carneiro ..;. P5I). 
LA DE. ENGENHARIA DE DS·D Benedicto. Vanadares -, • 

. , AERONA'UTICA. DE S JO-'WlIson GilnçaJv..(2)I d. ILi).-U de 
,·;··si D08CAMPOS:· 1963 • .;. PSD. 0. . . 

Prorrogada até 14 de março tle /964 Prcr.rogadA por 1 ano, em v1rtu'd~ Crlad.&" em" virtude do ReQ-'.let1men.. Daplel K.rteg~ _ trON. 
(91J dIas -em ~~rtudc du Req1.l~r:nleQ. do' Requenrnento 09 1 197·63 do &-- to oq 168~63. do sr. SenadOl t'al4re _ 
to n(lme-ro 1 .tm-63, do Sr. ~f:!Daam. nhQr SenadOr Sigetredo ?acheCO~ Oalaza.A6 apr0'7atlo ne sessãO tte 13 Lopes da ÓOSta l29 de outubro de 
JeHerson d~ A~'.llUl Bpro~adÇl em la! aprovado em 15 de dezembro de de novembro de 1963. 1(62) _ UDN. . 
de dezemo"Q de 19\\3.. 1963.. ' \MJJtoD Campos ivlce,Prelll.O."m) 

-DeSignada em 13 .de novemh~ de 
MembrOS (7) - Partidos M.eriJbros (5) '- Par,tld'OlS,' '1963. ~.. _ aertbaldo Vie1ra _ ODN~ 

Je!tcr"~'n d.e Arruia,.r tF>reslCle.:Jte 0SD _ , '" 
PSD. - ..... ~ JOSé Felici.ano -" v • Pr()rr~a.da a-t-é 15 de df>zembro. d.e "RUi ,PaJ.me1ra .~ -ODN. 

Slgefredo Pacheco- - tVicePt., 1964 em virtude, do Requt"!runentD ".ó~ Sil,estre~ Pé~cle.s (23 de ll.orU de 
W1LWn Oom;aJve.s - PSD. ?SD. mero .1,158~6a ':dQ Sr 8e1)a.dor. ~nt-O. 19153) ~ 
Arthur VtrgHlO - PTt3. J~ Ermtr10 (preslde~te) 

Lop.,. tta casta - ODlt'. 

.:... alo Juca aprovado em 1D de .jezem-- Bezerra Neto (23 de abril dI:' 1963) 
t"l'B. bro de 1963, I ~l"rB; ';' 

Membros ~'15> _ - part~doS - --. ,- : 
-. -- - 1 • ·~l\.tonSo CelSO - P'rB.. 

José FeIiClan~ - PSD. 1_ \' Noguetri de. Goma ._ !"l'B .. 
Ruy' carne!-I:o .. - PSO: BarTo.s~ Caorvalho _ FT13:,.,-
-Ant--õnlp Juelt" ~ P"J.'B.- Aloysio de Carvalho (Pl'e31JeDte) 
Plid!'e Cni(lZ9~ -- UOM. _ PL: . 

. Mero ·ne Sá - Pt.. 

EdmunQO Levi - PTB. 

Aur~l!" ,laona 'Relator) 'PSD. 
EUriCo Rezende t VlCePrI;Gldeottl ~. Secretário;' AuxilIar Legl,sUl-t.!VO, 

Ul)N. PL-l() Alexfllldre Marquf'6 de Albu .. 
Josapnat Martnno - S/l~genda. (qucrque ~eno. -
SeCl"et.àr10: OflCial Leg!SIStlVO,! Reun!Oe:3: Z~G ç. -P-ll r:n~M 

PI .. Ai, J. a CasteJOD Branco. honll. 

AdotPho l''t'auco _ ODN, 

1><. 1~1 
JQ:;. ..... <iplút· .MarllJ.hO - .~Je~endi., 
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J) Projeto de Emenda à Cons
tituição n9 7/61 

(QUE DISPõE SOBRE AS MATE:
RIAS DA COMl'ETIlNL'lA PRH'A
l.·IVA 00 SENADO. INCLUINDO 
A8 DIl PROPOR A EXONEkAÇAO 
DOS CllEFES DE I»ISSAO 01-
PLOll'l"TlC A PERl\1ANENTE E 
J\:"WVAR o ESTA8ELELUiEN
TO I} ROMPIMI!:NTO E o REA
TAMENTO DE RELAÇOES DI
l'1.0MA'rICM. COM l' AíS!!.S ES
TRANGEIROS) • 

Ele1ta em 4 de outubr ode 1951. 
Prorrogada: 
-- até 15 de dezembro de 196'J pele 

Requenmento 3Q7.-ôl. a.pr. em 14 Q.e 
dezembro de 1961; 

-- até t5 1ie dezembro de 1953 pE"lO 
Req 1.139~63, apr. em l() de dezem .. 
bro de 1963. 

L) Projeto de Emenda à COM
titl!ição n9 9/61 

(QUE MODlFIC.\ O REGIME DE 
DlSCRIMINAÇAO DAS RENDAS) 

Eleita em 20 de novembro ele 1961. 

Pror:rogada~ 

- até 15 de dezembro de 1962, 'PCto 
Requenmenro tíO,)~61 ap'lVvado em H 
de dezembro de 1961; 

- .até 15 de dezembro de 1963, pelo 
aequerímento '182 .. 62 aprovado em 12 
de dezembro de 1962; 

- até 15 de dezembro de 1964. pelo 
Requenmento 1.14..1 .. 63 ,aprovado em 
10 de dezembro de 1983, 

. Membros (16) - PartidOS 
Jefferson de Agillar 123 d.e abril 

de 19631 - PSD. 

COmpletada em 29 de outubr.o 
1962 e 24 de al>ril de 1962. 

Menezes Pimentel _ PSD. 
~ Filinto Muller _ PSP. 

de Guido V...ondl1l (29 de outubro de 
f1962) - PSD, 

Membros (16) _ partidO{ Ruy Carneiro (23 de abtll (le 1263-
1I .. 1ene,Ze5 ?l.Wenrel - PSD. - PSO. 
Wll.son Gonçalves (23 de abril de DanIel Krieger (fZelator) - OlJ,N. 

1963) _ presidente" _ fSD. Eurico Rezende C?3 de auI'll de 
l,.Obão da Silveira _ i?SD. 1963, - ODN. 

- a.té lJ) da dezembro de 1964, pE'lo 
R.eq. 1.143 .. 63. aprovado em ~O de 
ctezembro de 1963. 

Completada em 29 de outulJ .... o ae 
1962. 23 de abrU de 1963 e 22 00 JU
Illo de 1963. 

Membros - Partidos 
Jefferson de Aguíar _ 135D. 

Wilson Oonça1ves 123 de a.bril de 
t~ij3' - PlID, 

Ruy carneiro - P,sD. 
Lobáf.> da Silveira - PSD. 
Gwdo MondiD t29 de úutu"ro de 

191m - !?SD, 
MLlton Campos ",- UDN. 
Héribalôo Vieira - UDN. 
Lopes da. COSta - UDN. 
João Agl'lpinD '23 de abrll de 19ü3) 

- UDN 
EuI'lcO Rezende t23 lie a'l>:1l de 

lS63, - l1DN, 
SUvestre Peric1es (23 de a:Jrn (1e 

19631 - PTIl. 
Nogueira da Gama - PTB. 
Barros Ca.rvalho _ PTB. 
Aloysio de Carvalho - pLo 
Mlguel Cou to - PSP. 

Abril' de 1964 895 
= 

Milton CaIIlpos - UDN. 
. Heribaldo Vieirl Vice-PreSIdente .... 

UDN. , 
Meneze.s Pimentel - PSD. 
Eurl~. Rezende (23 de abri Ide 

1963) _. Relator - U1JN. 
SilVeftre I?érlc:.es tZ3 de abril d, 

1963) - Preside nte _' FTB. - --' 
Nogueira da Gama - PT.B, 
Barros Carvalho - PTB. 
AlOYSIo de Carvalho - PL. 
Lmo de M~tos - P'rN, 
João Agripino (23 de abtll de 1*3).' 

- UDN. 
Damel IDiEgeJ' _ ODN. 

Q) Proj€1o do EmeJ1d~ à vons • 
tituição n9 3;62 

(AUTORIZA O TRlBCNAL SUl'b_ 
RJOR ELEn·()!tAl.. li f<'lXAR OA
TAPARA A, REALlZAÇIlO DO 
PLEBISCITO PREVlS'rO N." 
EOENDA CONSTITUCIONAL N' 
4 - ATO AOICIONAL). 

Eleita em 10 de julho de 19G2. 

Profagaçãc: 
RUy Carneiro l2'3 ele abru de 1008) Milton Campos - UDN o 

_ PSD, Reribaldo Vieira - UDN o 

Grudo Mondin I" de outubro de Rui Pailnei!a -UDN. 
19641 _ PSD. Amaury SUva - !13 de abril d' 

Cattete Pml1elro (23 de abra 
19631 - PTN. 

- até lé de '!ezembro de W63 pelér 
. Requenrneuta 7::J7·1j:t aprovado t'm ú~ 

O) Projeto de Emenda à Cons- de deZemoro ae 1~62< 

EUrico aezende '23 de abrU <le 1963) - PTB. ' 
19631 - UDN, Barros Carvalho - PTB. 

. t,tulção nq 1/62 - até 15 de 1jezembro de 19t34 pelO 
ReQ4efuoento ·1 146 aprovado em J.O 

Daniel Krleger - UDN. Argenliro de F'lguetreClo - PT:B. 
Milt<.tll camt1':Js tVice-Pre.s1dente) Bezerra. Neto 123 de abrU ele 1963 

(OBRJGATORIEDADE DE CONCUR· de dezemoro de 1963 
80 PARA lN\'ESTIUURA EM Completada em 23 ele ao:,u ao 

_ UDN. f- PTB. 
CARliO INIVIAL DE VARKt:iRtl 1963. 
E PROIlllÇ,;O DE NOnlEAçõlll> 
INTERINAS, . Membrn.c: - Partioos 

JeUerSon ·àe !\gmnr - POS. 
.HeJ."!oaldo VieIra - UDN Aloysio de Carvalho _ PL.-
L?Pes: da Costa - DONo Wno de Matos _ PN. 
Silvestre PéncJe.s ., o ••••• ) _ PTB 
Vivaldo Lima - P'I'B. 
Amaury Silva l24 de abril de :.963) 

._ PTB. 
Vaga do Senad<>r PIllto Ferreira 

('li:> de abril (ie 196'3) - Rela.tot 
1'1'<'. ' 

AlOySio de Carva1l1o - PLo 
Lino àe Matos - .PTN. 

K) Projeto de Emenda à Cons. 
titIJição nq 8/61 

. (SOBRE EXONERAÇAO; POR PRO
POSTA DO SENADO DE CHEt'l, 
DE MISSÃO O IPLoÍ\1A TI CA DE 
CARATER PERMANENTE/. 

Elelta. em 5 de outubro de 1961. 
PtoJ.'Togada: 
_ até 15 de dezemorc de 1962, I,)e.!o 

Reque.-I.znento 608~61. aprovado em 14 
de ianeuo de 1961; 

- ate 15 de janeil'O de 1963, Pelo 
Requerimento '181-62, aprovado em 12 
de dezembro de 1962; 

- at.!' 16 de dezembro "e 1964, pelo 
Requerimento 1.140 .. 63 ,a.provado em 
10 de Oezembro de 1963, 

Oompletada em 30 de marÇo de' 
1962. 29 <1e outUbro de 19&"2. Z3 de 
abril de 1963. 

Membr06 '16) _ Partidos 
Menezes PlD1entel ...:. pSD. 
Ruy carne110 123 de ao:U de D!i3) 

- prwáente - PSD. 
1.oI>ã<i á. SUvetra - PSD. 
Jetterwn de AguJar 123 d.e a.br1l ele 

1953' - !?SD. . 
Guido Mondin t29 de outubro de 

1962' - PSD. 

Danle~ Krleger - tJD 
EuriCO Rezende (23 de abrfl 4t 

1963' - UDN. 
Milton Campos - ODN. 
liel'ibaldo Vieira fVice·Pres1d.ente) 

-UDN. 
LoPes da COSta - UDN. ' .... 
Vaga. do senado!: Pinto Fe,:nm'8 
~ de abrU de 1962 - ~1.tor -
PTB, 

Bezerra Neto '23 de LbrU de 19631 
- PTB. 

Anlaury Silva (23 de abrU ae 1963) 
- pTB. ..o 

Vivalda Uma _ PTB. . ... 

M) Proieto de Emenda à Cons
tituição nY 10/61 

jAPLlCAÇIlO DAS CO'tAS DE IM
POSTOS. OEbTINAOAS AOS IIH.I· 

Eleita em lO de maio de 196'2. 
Prorrogada: 
- até 11) de dezembro de 19õ2. r,ele 

Reg 'i85-6~ aprovada em 12 dE J(
zembro üe 1B62. 

- até 15 ele dezemt)ro de 1963 oe~L· 
Req 1.144-6:1. ::lpruvado em lO dI:' ·de· 
zem.bro cte 1963. 

~1f;lPIO'ih . , 
Eleita em 28 de dezembro de J-Bõ2. complet.ad.a em 23. de a.bril de .H6b. 
Prorogadu; Membros - PartIdoS 

J eUerson ae A!lwar _ '--"c11. 
- ate 15 de dezernbro de 1963 pele ~ .. '" 

Re"'. 783-63 aprovad!.> em 12 de 4e- WUtion (}onçalve.s '23 áe .wtll de 
" 1963) _ PSlJ. 

lembro de 1962., RUy ca.rne.ro _ E'S . 
- até 15 ae dezernbro de 1964 'Pr.lo Menezes Plmentel _ PSD. 

Req. 1.142-63 aprovaCio em 10 de ou.. MllliQo Campo:; ..... U[)N. 
tUbro de 1963. HenbalÜo V.elra - U-UN. 

CompLetada em 30 de março de Eur:c.'O Rei'.ende 123 de ao.;iJ dE 
1982, 29 de outubro de 1962 e 3; de. 19ü3~ _ UDN, 
abril de 1963 .. 

MembJ"Oos 116) _ Partidos João 'Agnpmo (23 ce abril 'de l~G:: 
_ Vlce-Pre.s.det1te _ l.fUN. 

Jefferson. ele AgUiar - PSD. Oamei KJ :eger _ UDN. 
W1lsoa Gonça.'v~ {2S àe a.oJil tlE Si1ve.st!'~ t"encles (23 de abrl1 à-t 

1983) - PSD. 19631 _ P'l'B, 
.Ruy CarnelIo _ PSD. 
Lo'okO da Sllveira _ ?st.. ro;:ogueira aa Gama _ ?Ta o 

GUido MondiD t29 de outubro 4e . .Ba.ITOS Carvalho - P'1."B 
196'2) _ PSD, Aloysio de CElrvalho - PL. 

Milton Campos _ UDN. AUréljo VIanna '23 ae abril "de 
Heribalóo Vieira. _ UDN

o 
1963J - aelator - PSB. 

Lopes da COSta - UDN. 
João Agripu>u \23 de abril de 19\13\ \ P) P' E d" C 

_ UON. 'I ro}eto de men a a un&· 
EuriCO Rezende '23 de abril de ' tituição nQ 2/62 

1963) - UDN. 

SUV'e5tre I?értcles 123 de e.bdl 
19831 _ PTIl. 

oNguel-J'a da Gama - PTB. 

Ba.rros Carvalto - PTB, 

"INS1'I'j'{;1 NOVA VISCRUlINAÇA(; 
dei OE RE-NIJAS, EM !(AVOR OO.b 

blONJl'tPJUl;> . 

EleIta em 23 ae ma/c de 1982. . 
PrOf'Ngaç.'w: 

- a.:.é 15 de dezembro de 29ô3 aNo 

WilSOn lionçu . .JVes 123 de i:l,J:11 de 
1963) - PSD. 

Ruy Carneiro - P5D 
Lobào da !:l.ilvelf'a - PSD. 
Menezes PlIneotel - P$U. 
~elte Neto 123 íie aoril de 1963) 

PSU 
Mílton Camvos - DlJN. 
HetlbaJdo Vi2'lJ'a - UbN. 
Joâo Agnpi.no !:li! de aonl de ,.9(3) 

_ UDN. 
Eunco 8ezeucte 123 de J.orJJ de 

19tí3) - (jU~" 
DanJéJ KrJE!ge-: _ VU.N 
Slh'estre pencle/i 123 de aonl til) 

1963) - P'l"B 
Nogueira da Ga.ma _ P1'13. 

Barros CarVn .. h(l - ?'J B. 
M\'m de Sá - PL. 
Aarão Ste,n.cruch _ MTl~. 

R) Proi<to da Emenda à 
tituição ,,9 5 62 

Ccn3· 

{DlS~OI<; ~ot!.nE A l!.:"''l'Rf.fi'\ AOo; 
MtJNH'i;'iOS t:l<; 3U',( U.\ ·l\L~la'.
Ct'l:JAÇN.O uu~ ~SIMHJS (JI .'\ </.-
110 {t;Xf EHliR A>5 1i.ENlJ.~~} ~1':J
Na:ll"AIbJ. 

eleita. em 1~ d~ set.flI1?rO dI JPd2. 

E'rol'rag'uca: 

_ ate lD !le de/,f'morr.. dE; 
Reo' .. t:rUlltoIl(." O" I .4, /. .. ••• l;. .0 
etIJ 12 de aezen.or'c ae ILUl;J,' 

_ aLi' 1: Cf' de;tl'lJ,.J!l Oi:' 19'>" '.IP.C 
He1{Uefl .. 'Ileotu L ;4. f, japru1a·t ... li 
.U (}f dezenHH'L OE' .Vli;j. 

OompI€'tal! !'m '~3 ae u.on oe ,~I'$.;S. j 

Metln;rif - p,lrr .. \l,~ 

Josa.phat Ma.rinho (23 de abrO de 
1963) _ 6. leg. 

Jetrefsutl OE Af~'~Jar - ~l.) 
Requenmenw 186 6~_ l:IprLlvado t'lJ) li! R-1.} lJartl~ro - pSlJ ' 
de dezemOro ele 19B:.!; I lAlbãQ Oa '$Jverl:l - t'su 

Aloysio de Carvalho _ E'Lo 
LIDo de Matos - PTN. 

N) Projeto de Emenda à Cons-
tituição n9 11/61 ' 

:CRIAÇAO DE NOVOS 
M:UNlClPIOSI 

_ até lb Cle de(!embro de-1964 ·'):rlr. Wll:;UIl U·J{·ca'YE'l', ':.!::i de "1'0:11' ee 
Uequenmenw l.14')~fl~ aprovado em Hlô;) I ~ P'sL 
10 (le dezembro de ;963. Le\l,e Ne(.t ~:; 4 ti::!' - ptil) 

M{'nezf'~ P:me-DLe. - P:e",la-en!.O. 
COmpletada em 23 de 11.0rU de "-l1:t.oo Camp./f> - UU!'. 

1963. Henb8.iQo \/;E!:ra _ l1UN 

Mewbro.s _ Partldos 
Jefferson de Aguiar _ I?SD. 
Witson G<mçalves 123 ae d.:>:·11 Gt 

Jl;')SaptlSI \1 armhe". Z.s 4- 631 
l/.cP·pt>e..,,~.aen·E' - tlO:-.; 

D~r:Ile K.r:€get _ UuN 

Eleita em 28 de março de 1962. 1963/ - 1'I:3U. 
ProrrogaçãO: RUy Oarnelro .-: PSD. 

Vaga do 5FntlOJ 1-'11),( FerrclNI 
Eurico R.€Zf' ndf' ,:l:t" -631 - UlJ!i. 

26 "63! _ p'rB 
Lobft.o da Silveira - PSD, 

_ até 15 de dezembro de 1953 pelo 
Nag'ueira d.l OAmp - fYl'U 
BMto:; Carn.hu . PT~. 
Mem de Só. - pt Aloysio de CarvalJlo - PL: 

LlM <lo 1I4atolJ - FTN. ' 
Req, 194.62. aprovado em 12 ele 110- LeIte Neto 123 de abrU de 19;3) 

, .embro de 11162. <~ - PSD.· Miguel Coutõ 123 4. 53J. - f'~~! 



fJ) P .. oj~to de Emenda à Cons· 
ti{lS;Ç5"O nl.) 6 62 

lAP,'h v~.\ t J t\lti\ QV,\ I'RO O Nl.l~ 
,'\;'" ::0 uJ;. HE;'t~«;S«:,\!'1 A~'lEh 

JH;:-, f',S'-(/\J)O...- to: 00 tJl~"'lH'J'O 
)":'.IH H/H, 1\0 s.":f\~\íJU,. 

Argemh,) de Fig:Je1redo - PTB 
Enfleu Hel,ell.1e t23 4 63) _ ODN 
MUton Clln1jJUS .... UDN 
D<mle; ~ Kne-ger 4* UDN 
Jas",phat M'\r.nh<) - Sem Legenlh 
A;vys.o ae ~Carva.ha - PL 

V) Projeto de Emenda à cans'l 
. tituição n9 5/63 

(DISPõE &OBRE o IMPOSTO UE 
VENDAS E CONSIG!'IA,õES 

DesIgnada em 31 fi 63 

WUson Gonçruven - "PSI;) 
JOJe Fellr,laoo _, PS1..J 
Bezerra Neto ;.. P'l B 
Edm IlUdo Levt - \:F1'S 
A.niemirQ Figue1redo - PTH 
MtHo Braga - PTB 

Frorrogada ai.e lb 1::' 64 pelo Re-
l'~!l;: ,I em !;j 9 62 V) Projeto de Emenda à Cons-: quel'imeoto nUmero L 154-a3, a'pro-, 

. ,., .... _ _ . - ) vado em lO 12 63 

,EuriC<.· Rezende :23,4' õ3' _ UDN' 
AtQysio cl.e CarvaI:no - OD!\ 
Afonso Armos - OUN 
,Josaphar MarUlho - ft.elat.>t 

'e ·ti I" 62 . In' te" MembrOs - pa1t!d03 
plu.,<Jg"Qa. I tltulcao nl! 2/63 
- a,c ;. ~ pe o n,eQ'Jenmen (lllRI"J1'O (W· l'ROt'EtlEDADE) . 

Sc!Ul Legenda 
Aurelio Vianna _ P']'D 
JúhQ Le-Ht - PR 'i9!}-di! ilo;-ovaàu et1:1 t'l!'l 6'l- ~., Jetfef!;OD de Aguiar -~ PSO 

- a f' J:> 1:.1 ti4 pf',o ttequenmenw Des~gna(l03- em ~rJ 4: 63 RUY Carneiro •• PSD 
J 1':13 ,jJ f::IpfUV3'dli em 16 12 ti' I Pl'o!'l'ogMa' Lobã.o àa Silveira - PSO 1 

--.... -'._., ---
4.J..:mp e'_~1d(l 6m 2:3 <l 63. _ ate 11> J:J. 64 celo ReQuerimentv Wilsot Oonça)ves _ PSD I PARLMl '1 "8 DlI 

; INQuÉRITO-
L 151-63, ~·P!oVBdc em 10 12 63. Menez.es Plmente\._ i'SD 

J f ~ Memoros - PartIdos Leite Ne:o - --PSo 

I AmauJ-y Silv~ - PTB 
P.SO Bezerra Neto - PTB 

•• . Vaga dO' Setlador 

eLct!i\..in a~ Aguiar - PSD Jefferson de Agutar _ PSD 
F • .\ Cb roe!ro - PSD I 
L,.'·K\\J Qu SI,Vf"t!'a. _ Re-:aCOr _. Ruy Canl€lro - PreSidente - I CRIA.OI\S Dl<: ACORIJO ('0:\. 

Humberk~ AR1' 53 DA ~:()NS1'IT{\Ic.;A.f) 
p.:-,J..; I Luba\l da Silve~ra - PSD 

Vi: Gor;"álves 12" 6?1 _ WI.,SOD U<Jeiça.\'es - P:5D 
~._. . ~_P._'~_"D 

M. ';,!'ti".E Pl;nf'lHel _ PSU Her:!::HI,do Viena - Vlce~preSldenw 
M .',vll C'<I:Il;:'>v~ -U~N te - P~D 
li."· "J ,du V ·<".ra _ Ul..h'-1 I Ama'I!"',' $.i.:va. 
J ".OilUi .\1"nnhu - 113 4 63} Bt>zô'n~ Ne:o 

tn):,. -. 1.'".0 1<; 
1\ ,n't!. Krle~l"r _ UUN reHa - PT~ 

_ P'I"B 

- PTB 
Senador I?in~o 

NadOl - E'TB O I1Rl'. 149 At.lNE,4, A. 00· (tf, 
Argem:'J'c de P.\g-ueirf;óo P'Tl3 UI1\tEN'l'O [N'ff:R~'I,IO., 
EurlCO R,ezcnrle - l'iDN I' • 

MUton: Campos _ UVN . 1 ~) Para aput ar a· aqubiça_( 
DanIel' ({rJeger - l1DN ,pelo Oo'iêrno _Federal. 'do 
A.oySio de Carvalho - PL I . d • 
Jusaphat Marinho _ Se mLegenda acervo'S e concesS!Onafla 

de s€·rviços públicos e 
S·.II te'O ?'(-:'ó'll(te _ .n, 4 63) __ V\~ Sl:'It'&l.re pericles - P'TB I 

c€'~!-' . ,.'1H11f' - Ul.J:\. ArtUc[ Vlrgu:u - P'T'N Z) 
,. v qü (\u ~,?ll;:dul PtnftQ FerreiJEl eurICO RC'.>f:nae '2J 4 ()3) - OUN 

COllS
-11 it11portagão de Chapas d 

Projeto de Emenda à aço para a· Cia Sider'lIr 
t23 ~ ti3' - P,es\"!pnte _ p'l"e- 'MJ;ton Campos - Relator - UDN 

~'lo;. 'J~rr!l d" Oitmu, _ P I ~ João AJl'lplno - UDN 
H":~·J." (,',I"'va"h0 _ P"T\j JOl',.3phlH ~,,1annbo - Se-m Legends. 
~('lll de Sa _ Pt 1 AlOy:nO dl~. Ca.rva,ho - E'~ 
JU.lU tA"ll·e ~~:l~) -~ PR I _ .. _ , 

T) Projeto (Ie Emenda à Cons-· W) Projet" de .Emenda à Cons-
11tUlCâo nU 7 62 f. tltUlcão n~ 3 63 

(HF\ Oto,\ A E:'.l~'t~H" COSS'ITfU .. (DlSPú[<; S()RRF, i\ f\DMINlSTRA
I i')"'II'J.! ~" 1 qll! I!\Sl'lfllll 0I çí\O 00 J)1~'I«nO FEOKl(AL E 
t-.;! ~n'''I:) f'AHl.'" Mi'.N J IH: uI! !\IA' .. ~i{tA O!\ CU)i['!~Tii:Nt:tA 
(.!J\ I g;\-o to o '\.lU jH n,'\ ,U~::;~ ['Rl\'i\TH't\ no 8ES,\1)01. ti-
'1'1 t 1IH'l.'.H) f<Enl':l{:\L DE lS UE

1 
• 

SETE.',1U;:o UI<. IIH'3)' Deslgnao3 em ~ 5 63 
. ProlT(.Igada a'é 15 12 64 pelo fte ... 

P:'v1'(ugitU<l' • 
. - atf> 1:) Il 6:i oela Req'lerlment.o 

79! -b~ .1pl't)\'ao{. €'TU /4 l<! 62; 
- . Il',e 1b I:.! tH uehl Req~enmento 

1 ~1;,)-63 ap('<J'liH.l<3 ein lO ~2 6:1 
Coulp.el..aQ;J enJ .!3 4 tiS, 

-luenmento I 1;)2~ij:i Ilprov-adu em 10 
ie dezt'mtlrc de 1963. 

Mem;)fQS - ParUdos 
Jefferson de Aguiar - EtSD 
Ruy CarneJro - PSD 
Lobão da suvetra _ .PSD 
Wl.lson Gonc3Ive:!l _ PSD 
Men"e'les Plmentel ._ PSD 
LeJte Neto - PSO 

tituição 0 9 6:63 I • gica Nacional. 
tl~ELEunHLt))AnE) Criada peto Resolução oúmero t 

\ 

de J96:i as.':>1n.ada pelo ~enho, N~..w 
Dreslgnad~ em. ~ lO.~3 .. ~lf\cuJan e maIS 28 senhores geoa 
P urrog,:t.Oo ,até" 1il 1,~ 64 . oelo. ~". j()l"es 'apre,t.:.eutc.da em 3U 'de Ulall d 

querlmen.t; nume,Q 1.1c6·6:.s, ap,U{<1' 19f3' ' 
do em 10 12 6:J. ! Designada em 31 de maio M 19f 

Membrcs _ parttdoa 1- Prazo - 1:W d.as. ate 28 d~ st 
JefterSO;:l de Agl1lat _ PSO t.emnrQ de 1963 . 
Ruy Carnelro - PSD prorrogada: 
Wllson Gonçalves _ PSD - Por ruaU! 120 dIas. em Vl"t1ld 
Jose l"e.llctano _ PSD da aprovação do Req'.lertroent..l nC 
Waltred. () Gurgel _ PSD \ ",.e.r.o 600~63 do Sen!lor Sen?.4oI Jv~ 
ArgemU'j) de Flguelredo _ f"l'R -\~rl\ltno, n"" sesSão de 18 de se etI 
Bezerra Neto - PTB .)ro de 19133 12l noras). 
SllvestrJ pel"lcles _ f'TB - po1 mats um ano .em VjrC'lcte .d 
Edmunóo L,.evi _ PT};3 aprovàção do Reauef1mp.nw rl!lltlf~t 
.E;:urico":Rez.ende _ UDN ~, lj3,tn, do Senhor Benacor t.eil 
Mi.Ito_D ICampo.s _ VON Neto, ntt. sessâo de 1~ d.e de'l,wltJt 
Aloysto' de Ca.rvalho _ IlUN 1 de 1963 
Afonso ArlDos - UON l' Membros _ f''a.rtld-..18 
JQst\phB:.t Marinho - Sem Legenda 'I Jefferson de AguIar - f'SD , 
Raul GI'lberU - P5P Le!te Neto (PresHientel __ f'SI> 
José Leite - PU NelSOn Maculan _ PTB Mem\)too _ PartlóQ5 

J2-fter'>un de Ag'lla: _ t-lSD 
n J;- CttfOelfo - PSl)' 
P '{lU\ l...;ud,Wlco _ PSD 

Amaury Silva - PTB 
Bezerra Neto - ?'l'S Z~ 1 

,.' Vaga do senador' pinto Ferre1r9 Prqjetq de 

Cotistituição' 

Emenda 

João !\'\l:r~?1nC .RelatofJ -' 01)N' 
Josaphat M9l'tnhO - sem, l..-el·tn~ 

VI ,\.s-oa GOUç.,liVes -::l3 4 63) 
PSD 

UenedJto'" Va1Jadares - PSll 
- M~'neuf' F,mentel - P$U 
~l~"un Cfl:mpu.s - UU;o.I 
He~:'J~H~lJ 'J eIra - UlJN 
E'lrtcu Hr7.E'nde 'Z3 4 53\ -. lJDN 
L-il:ljf" f{r f"lP-r _ lTllN 
Jf"Jfl..j A~r)p'no 23 4 63) - UDN 
A:l1a·.H\i S;!va (23 4 63\ - ~ra 
N!l,!;'H'lr,~ da (1?oma " r"'rli 
li .rr().~ CHrvd!f1o _ PTli 
11"m dê' E;\ - el 
lt;l~ ·G!'.ltJeI'tJ - P$P 

U) Pro jota de. Emenda 
titlução nl? 1 -63 

11 Cons· 

fT'!:H~-\L;:O DE· ,UVI HEH:FS E. 1\U': 
!';n.;: .. s E r:L'\Br\UIO E:'" lN 
l~t",:n :a,'\s [:":'IV.1 \ttH{Y.~). 

t>,'.,l~::aJ.a em 23 <4 &3 

p>~ '/u<;8<18 af.C lá í2 64 pelO Re
tl",):"rnf'll~O 1 15:J.,.U3 sPfuva<io em lIJ 
de de I€:r, ')ro d'El 1963 

:..lE'mo. os - Pllrtid.os 
J .... ~-t.:-;-'U(\ c.e AJ;',lHU - k'"~O 

R w ca:-nflfo - PSD 
1 <JJ;1~' (1.'1 $1.vNra PSO' 
\'\', .~()n G'Jnçn Yves - Reüt ~f 

h'SU 
M,}ne7.e.~ Panent-et - 'PSD • 
V%e Ne'o _ PSD 
A!l1U'lrv ;Sl!va - !?TB 
B,"'lerr$l Neto _ Vice~presldeDte ...:. 

PTa 
V:lga do Setlll dor Pinto Ferralra 

~ PTB 
8tlvcstre Pêrtdes· -=- PT!} 

- PTB 
.' Vaga 00 Senador 

talão ! Vlce~presldente) 

Vaga do seaactor 
,>ma.r _ PTB 

Eã1lardo 
- PTB 
EdU&l'd.o 

n~ 7/63 
ITRAN~Flnt~NC1A PARA A em· 

SBRVA 00 MtLITAR OA Anv,\ 
QUE SJ;C CASUJ/)ATAlt " (;t\.RlJú 
ELETIVO, . 

Para apurar fatos apontn 
·dos da tribuna do Sen"a 
e outros. relaCIonados COI 

Eurtco_ Rezende - Prf' 1, :)te 
Mllton Campos - UON 
Da Olei Knf":rer - OUN 
Alovs~o de Cllrvalho - pf, 
Josaphr;· il.1ar1nbo _ Relpto,r 

Designa da em 2, 10 63 : 

" irregularidades graves 
corrupção no Departatnl~r 
to 'de Correios e Tetógra-[>;j 

Sem Legenda 

X) Projeto dê Emenda à Cons
tituição n9· 4/63 

{CONCIO:UE IMUNlDAOKS AOS 
\rI~~{E1U)OH t:St 

De51gnada e~1\ 'lQ S 63 
Prorrogf\o<l ate 15 1:1 64_,oeto Re~ 

.:gH"nme-nto nàmero 1 153·a::J apro'Ya~ 
jo em lO 12 t53_ 

Meml)~us "'""'- p,utlóos 
Jefferson de A:g'.l1a.r _ PSD 
R:.1V Carne!ro - PSD 
Lobão da S!JVeJfll - PSD 
W'l;son Chmcalves _ PSD 
Menf"Zes P\mentel _ pSD 
Lelt.f Neto .::. PSD 
Amf:.ury Sll va - nB 

prorroga.tla até' lá 12 64 pelo Re· 
querlll1ento',' número 1 15(H):1. aprova
do em 10 12 63 

MembrO! _ partidos 
Jefferson' de Agular - PSD 
Ruy, Ca.rneiro _ PSD 
Wilsotl G'30Çâlves _ PSD 
Jo.')e F'eliciano - PSD 
Walfred-o Gurgel - PSD 
.t\r!:j'emlro de Figuf'lredO - ?'fB 
Beterr-a N e' () - t;l'1'B 
Silvestre perlcles _ !?T6 
Edmundo Lev! - PTB 
EurIco Re.zende - UON 
Mm~ C2. '11p08 - lTlJN 
A~ovs,c _dto C.arvalho _ ?L 
Afonso Arinos - U-UN 
JosRohat, ,vlarlnho _ Sem Le!lê'nda 
JtJllo LeI tIl _ PR 

Z-2 Projeto de Emenda 
Cons\:ituição n~ 8/63 

'I 

Ferrelra\ (AUTONO~~A IlOS MUNICIPIOS' 

estgnada em 22. 10 63 . 

{3E'?erra Neto - P'l'B 
. " Vaga do Senador Plnto 
_ P'T8 

Silvestre _ Péricles - P'I'B 
AdaJberto Se na _ P'1'"B 
EurIco R.ezende· (23 4 63) 
Milton Cllmpos - UDN 
,João ~grjplno - ODN 

prorrogUcta Ilté 15 la 64 pelo Re~ 
queriment.o numero 1.157·63. aprova· 

UDN do em W.lz 63. 

A!oys10 dt' CMvatbo - PL 
Jo.saphat Ma:inho - SerrJ [.egenda. 

Membros - partldos 
Jefferson ge Aguiar _, PSD. 
Ruy ca:ne1r-o _. pSD I 

- f 

cr1sda pela Reso1'Jção nClrnero 
de 1963. assinadA o~lo Senhor Je 
ferson de AgUiar. e nlats 33 Senha, 

-Senadore! lapresema1s rta lJes.são ( 
30 de outubro de 19631, 

Pra1C -, 1'Ioté o Um da seS5à,J leg't 
J-l.·tvll de 1963 

prorroq-ação po~ 90 dia,:; caté 15 ~ 
-narco de 1964\ em vtrt1Jde do ft; 
IUprlm?ntr. numerO 1 163 6,1 di) 81 

rihor Seni\d01' W\lson GOnç1;~7 
1provs.do ná ses.sêo de 10 de: de~~;l 
")l'C- de 1963 12) 301, 

Dt:'s1gnação em 6 de dezembro I 

1963 
Membros 1111 _ Partidos 
Jefre-rSQn de Ag1l1ar - PS'D 
Leite Net.o - PSD 
A ~'llt(, Fontana _ PSD 
Wilf:on Gonçalves - Presidente 

~SD . 
Artur Vir~U1o - PTB 
Bezerra Neto ,8 Ll.63 - v\cc·Pr 

,Idente _ PTB . 
Mello Braga -, P'l'B . 
João l\grtp1no _ qDN 
DA,n1el Krt/?-ger _ UD~ 
E"-lr1CQ Rezende '23 4 63l ,_ TJD 
Anrélfo V1llDfla - ('SB 
Secretârl0: Anxmar LP~Jo;laUu 

PL--9. J. Ney Passos o~ntsa. 
Lobão da Snvelra - PSD 



,-

-ESTADOS ,UNIDOS DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL /1 
L _ -

SECA0 11 
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-- CONGRESSO. NACIONAL 
\ PRESIDtNCIA 

61\ Sessão Conjunta. ORIENTAGAJ PARA A yOTACAQ_ 

Dispositivc a que se relere 
, 

21 Se5~ Lgislativa Ordinária 
5a Legisla.tura 

Cédu:a. 
n' 

fm23 de abril de 1964 

Ordem do Dia 

1 
2 

. § 11' do art. 15. 
Att. 43 e paragrM.)5. 

Art. '10, N. 1 (pa. a\~r3'5 vetadas). 

§ 19 do a.rt. 55. 3 
4 
5 
6 
7 

Art. 58 (palaVras vet.E'.cta,.;:). ~ 

pa_,_,,_g_,_a_fO_unl __ <_O_d_O __ '_'_' __ 6_4 __________ . .. .-
Art. 69 (palaVras U'e7~.\.a2lbJ. 

Art. 98 e sell flaragrato 

SENADO -FEDERAL 
2~ SESSAO LEtilSLATI \' A OH!) Ii'lfii~ll'. DA 5~ LSG2SLATURA 

ATA D/i 29~ SESSÃO, EM 22 
DE AdRIL DE 1964-

~J\$lP"f!;~IAJlQS sm; nlQITRa 
AlID..l!ADR E GJJIIllL.llW~ 

As 14 hOl"\ls e 3t) m:nu~os 
acham-se presentes 05 Srs. Se
nadores: 

GaldwaJSar Sanros 
Ed.mundo LeVY 
Joaquim Parente 
S:gefredo Pacheco 
Menezes p,mentel 
V/ilson GonçalVes 
W3.lfredo Gurgel 
Argemlro de F1Wl~ir.:'do 
Ennírio de Moraes 
Rui PatmeÜ'a 
Re:ibaldo V!eir,.. 
J:Jsa-P-h'3.t Matínho 
.Jef!:erson de AJu~ax 
Aurélio Via.nna 
Moura Anõ:ráde 
José Feliclano 
Pedro LudOvico 
Bez3rra Ne~o 
Irincu Born!1::lt • .ien 
Anroruo Carlos 
AtlllO Fontana 
Guldo !.wndtn 
Mem de Sá 

(23; 

A 11.ta de pre!ença registra <) r:!-om
parecimento de 2~ Sl4S. SenM orl!.-. 
Há búmero reglmen1ltt. D:;!cJ.Q,!·o 
e.berta a sessão. 

Vai .ser li-da a ata.. 
O Sr. 2Q Sect'etário lê a at'l 

da sessão anterior, que é apm
veda sem debates. 

o Sr. lQ Secre~rio lê {) se-, dist'antes, Jecldiram ;>artic!par dv,; ::le-j :nan.as" ,.à Constituição e ao conceito 
gumte' oates dur,ante 03 qu.a.15 pL:.Oell))S ;,Jl"J- jo Bra~lt no extel"'1ru; . . c?der a um 'i:!êUradO .::;~amc de. Sltua- CVllSloerando que a demag,ogla d~ 

.EXPEDIENTE I çiio :pc~lt1ca nacional. j Jenr.rea<ia. e a corrupção adn1lll.1.i,trllU-
Ofic:o, de 16 do mês em curso, do A!.illlt, rW1et.cnoú a Vossa Excelên- 1'3 mmavam as nserva.;; mo~a~. da 

Sr. Mmis"l'O ExtraordmáLO ~a;d As- cia o docum~mo l3.prOVado n1:: patr1ó- pa,l.'>, coloca~do-p ~u.n p.ano mc,Inu'" 
suntos do Ga'J:nete Civ~l til t>ie.:ü- ~lC(} CO.:1c.uve, cit::ro os proPÓSHC5 do de co~seqLl:enc:Ia amea\~ad1-0rd. :.H) 
tiênCl0. da Re-púbLca _ Re;::"ltil.! d,:s I desta. fresidencla. em colalJoral', por I nosr:'o ~e5tmo 1l71'e 'e democrá.:"lco, 
dos autógrafos reterentzs à L€i 11) todos Os meios ao seu alcance, na m_ Consl,d~l'.and~ que ~.~ t~'lI;l'aVa ,a ~~ ... 
'4.325, promul-gada pelO Pre.'i:dentB do ~cnte obr.a de "fcLlp.:!.raçâo eCOD:Jru..c.a :D:~p:Hlbll:zaçao da. opmUlO pubLI.:\l 
senado na IDêSl!1a data e encaminha- ::e q\À.c tanto e:a:ec:e a PátrIa. (;CID o Par amentc, raJ:onw,do como m .. 
dl aquele Gabínete para fins de n~- ApL"eS2uto-lhe', Senh'Jx pre"'luente, OS ;3pJ.Z de dar .:m:ução a03 4eclam,os de 
meraçã.o.e p.'J.bl:cação. protestos de rol:ilia. elevada .,.~tlma e ';::m est,ar SOCIal e d€ d~senvolv~llIl2n-

Ofie.o de 13 do mes em curso, dO alta oonsieer3çZ.o. - DeI- uu:tto Cyro t{) r:4c~.:l'\1; . ~ 
SI. Presidente da A~sembl-é.;l L'2,? ~- Alhuquerque, Presíd.snte. COnSiderando lU~, 2 ttavés d·; S~Cf'~ 
i-a.tiva de Sa..o PRU!O, nos Se6:l.utes t1vos a:.os, pr'>CUl'ava-se destrUu aa 
têrmos: ' MAr{IFESTO A NA9A0 e:;trutura:; de no.:iSAS pôrça'i ArmaaaS. 

São P.J,ulo 13 ie a'lril ~ lC34. 05 Pre&id::ntes dê 'As.Sei~:ag Le- ,>ubvertend.(. a d;isciplina,. e os p:'inct-
, g.slatlvas Fstad.uis, qu~ :;~v-,::re'{e~ p_os da Ili€tarq:,ua: . 

oro n1 1.077 .;!.,;.e docurnen...o t:eun.d.ol e--n SãO I corulceral'l:lo que j'ra estellSlvg a 
. i'. u'o' no pa'acio 9 ie J l..ln d ~0' .=J'.lt"ü~ão de .!l1'..ldarl!:', cDm~Wstas cu 

Senhor PresldentL '-' . , • . 'Jt' .,.) f' "j-. de 'eus atten+.c<: nO 

I 
t;.T J2 :t:e.1tll:mente exam1.::arzm Q.i u..~ ~o.,c ~;r.t;;~as.4 ~ .'" '=: ·""t· ... 

Tenho a honra. de ellcgmuilul' a mos acontec,men~os pollucoB e 2 c ... n - ! mo lm~n:o sIn_1....al .J a:'l._H~ .. m., n 
VJn.l ExcelênCIa a fotocóp.la do Ma-I Jur.tura naCh.'"al, nUm ms:ante em q.le I ~~:~.un2nl& d,:~~:do :ios le~ltlm~~ ob .. 
41.1f'=5tO a Nação, ..documento qUe: re- não p-odeT!l =n11tIr O s~u pen .. a:nw:.o J- I\::.s ~a~mm~~ crahalbadora .. , 
.ul'ou da K.eumão os pre.<;ldtnte_ de firme e de..53.S"\Y1Ülrado, ding:m-se à P"n"" .. erandQ qJe a';FUl'da5 pro;nes
.9' C';ut16ia:: LegIsl.ativas dos ?stl~08, Jl.7ação B"I;asi!elr!:l: e, • 1 ~ ... :., ~ ~ fa.nt.<1~'~sa.s Jnedldas ll~~.l,~m;; {) 
'e;;Lz:lda em S pau~, nos_ dUJ 3 e Considerando qoe a re1j"t)~l1,;.ão- de- .~<~ __ ?m a fm:.allda.de ,d .. e_. '- -:.a~"'~ 

10 do mes corrente. mocrá~1ca, movimento ~den';lf~cldo ,i~ • .ot:s .as f~rtl13.s .. 1 a .. n.dade p.O 
Como vera V.)"isa Exce!Ência pe:'3.s :::om a opi ~ tão -pública na ::ional, deve j ~,I..,r3, . ' 

Jcn,:lu'ões ,apn1aja.s. a .m.anifeo.ta<;áOj'Set' ena)t~d~ pnr t?~e C-Olls~"'l:dO Co;;,<l:ler-tnd". f=n"llmente. q:l~ 03 fJ.
-1).5 d;:>;s::;ações dos Est~d)i> b:J3'.e.:.rçs em resis:ência às .:.nvestiduras Co:nu- tos vieram conf~rmar a. glavida:!e ~a. 
foi unân:me 110 sentido rje apo:df aS uo-tot3.lttárias; E:itu~çS.o noJ,cIO:1J.J e 1. OP'Jr";,·tn::,! -.e 
j~isõ~s' t<:lmi}das pelo COn4T~3S0 Na- Consideran'do qUe a Re?úbL:a <:'''' a .. .::~ re:mEio. l't'~o;v~m: 
:ional e pelõ ':omanrlo .::\upremJ da '''ncontrava arneaçad.l em SUL:", In -6 ( ~') ~3n:ftstar JD:1f;~lm~a n;1 aç·) dO 
Re";,oluç5,o e que visam à coru.ol::ia.çlo lDstitucionais, pelo desvirtuamrnto ~o I Con'5fe.s~o N"I?:on!l2 n..l • ~r~(.!.J Q. q<~, 
:1e~:ni:jva .in re:;..me detn?crá,tiC'J- -em t;indicaJismo e ,e;oman=ntec- amelçJ$ à ')onrandQ. ~'~::; t-... d CÕ"3, 'omo ;t'~:u ... 
ncsso país. in1ependênc:a e so~rani9 na-e::>a:f.lS; mo repl':"aent<U1~e ~J~. ~l~nti:n.?nt~.s e 

E;'-me liscngeiTo registr!tr, ainda. O Considerando que se Implantara cli- a,,1ra~fie<" do 10\'0 bC-Hllelro Ci;t.l"~r-
entusiasmo ~om que os ilustres Se- rng, de intnmqui.1i11aoe e desasso5'sêgo, 1 rerá decisivamente pMg :) império tb 
nhores Pre~identes de Ass8mbléias Le .. gerado por sucessivos atos <,"êntató- r:'tAl-St:ituição e sfllv'lguarda das insti-
gislatlva.s; mesmo dos E3tadQS maiS rIos ao Oongres,sa. à.~ liberWe.:. hu .. tlt1~ÕeS democráticas; .. 



!1Ç1 totdarlza .... -se com as FJ.tçns lU'" I 
Dladas ·nacionais peta sua pr~nta e, 
enérgica intervenção para eVltar a 
guerra civ~l. restaul'er a ordcIn: ~on~
tituc:onlll e a.ssegu:-&r a .sobTevIVenCU\ 
do reD"lme democrático; 

3" ~ongratular se com os G'OVZtna~ 
donô,:; que. unJdos no,,> Chefes Milit2·· 
re.<\ vêm exercendo relevante p~peJ 
:no igual mov:mcnt.o de redençf\o na- , 
C:~OI),) l' . 

4? 'destacar o inestimável sérvÍçc 
prc,'-t.adQ- pela. Imprensa livre e dezno~ 
cràUCll, qU2, orientando e alerrando 
a Nação, [e~cQ~'\.Sti_tuiu nUl,n d!J..s prm
cipa,is fnteire3 d,a luta cont.ra- o (Dmu
n:.:-mo e a. subver.5'5.o do sis~em:l. CO!l5-
titucronal; 

59 ReconheceI' e aDQiar o Ato Ins-, 
Utuc.ong1, b3.:xado j)!'lo.5 sUo.'> Chefes. 
tias Fôrças Armadas, como medIda i 
tre.nsitóba. Cl'i,~dora d2lS :X1nnições in·, I 
di~,peU3á t'eis eo fo'."tall:~ci...'U('mo ààs \ 
mscitulcões e. fi restauração da verda- : 
di?ita legalj{lad2; . I 

6'1 assumn o solene- compromis<;o ~de_ 
c3esenvolver 'st'(;rços pJ.ra e plena con - ! 
f:ecuGáo dos o~je~j ... os inspiradores d~ 
movimento revo:lucionár-lo, propugnan
do; desde Já, pe.lo seguin~e; 

t - entendimento dos Partido.s PO" 
lfucQS no sentido de evitar dissenções 
que po::sam oompl'ometer os resulla

. <lQS da R(>vO]uçüo e frustrar as e.'sp~
ranças do povo brasileiro; 

TI - O'arantia l!{J llvre ex;rcJcio dos 
ma11datos . elet2vo,s, .sem prejuízo d,:;t 
cassação daqueles cujo"- titulares, 
eOmpIXH'\idamcni:", partic:p?l'am do 
Vroces."'o de eomunização 00 Pais e de.! 
·f>ubversão d?s ;nEUtuiçõe" democl'áti~ 1 
c::t-s e representativas; , . 

nr - saneilm::-nto da Admml.strn.
ÇãO, pejo 2nL~ra.nento d:)s ·elementos 

I.ltARIO DO CONCRESSONACIONAl (Seção'lI)' Abril de 19611-
;~~~;",.",,==~,~ -, 

EXPED»EI.~TE 
DI::Pf.\RTAMíENTO DE frv;PREr~sA NACIONAL 

CIRttTCJ:t GERAl 

\ t\Lt'e:RTO DE BRITO PEREIRA 

CH'!!:"'~ 00 'l>Er?VIÇO DJV PUtlLleAc;:6E~ eHE"E .lA ssç.lo OI!' R&'DACÃO 

M" JRILO FERRElF,A AL VÉS FLORIANO· GUIMARAe:S 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
t;EÇÃO \I 

BR,'~síLIA 

pela deposiçãO'" do Chefe do Este.do. 

I 
que é ·0 chefe do mEU partido., Pi'!''' 
demo,; o Govêlno, Não imDOlta., por ... 
que perdido e traído êle já estava. 
pelos que planeja.i'aIl1 a çomuni2a~!â,) 
do Brasil. 

El.3-a revolu-ção nco atnge,nta l)a~ 
triot-a.<;, quero repetir, Não exprimI! o 
,triunfo de fQ{wôes p-3.rtidàTlas. Ela. 

I 
te .. €' até- o mérit-o de mobilizar I~le·" 
mentos eterogêneos da. vida pOll';k:a 
nuional. Juntou part:dos antagl.nl. 

; cos e se firmou. e VHtceu peta. un; Qa-. 
I de impressionante das Cla.ss2s Arma. .. 

d·as. 
Na chefia do Gov(~J'no esb!. um pa .. 

kiota', Sr. Pl'e,sjdente. Nós tambE'Ju 
lhe conhecemos os métitos, Conhece· 
moo O seu pas&'\do; a sua beo€-me
~:{mcia, Conlux:emo.s a sua vida ·(t6 

,tl'abalho e probidade. A beleza da -------:.- I su·::t hUlI1l1dade em contraste com Si 
grandéza de suas \'irtuàe.s. ConfIa
mo,s também na dignidade dos seu.9 

S t AR lCULAbES fUNCIDN'RIOS p:'ú·pcsitos e na honra d.e SUa rarJ~ 
aI:PAR'I'ICõE . P 'I' "I 4 . carregada de glórias. Confiamo, em 

. I' SU'.'lS pala\'1'Q:S. Não está no GOYêrno 
Capital' e Interior . " CapaaJ e Interior I em nome de grupo,'5 ou faeçóes, Está 

S eslre .. Cr$ 50 00 Se ·tro Cr$ 89 Olt· em nome de uma., Revolução. 'ruda em •• 0,0'" ••• o. , I lUC:~ •••••• ...... • isso nos conduziu a. dar-lhe os nO!.soa 
'no ................ ~, h Cr$ 86.001 Ana • o ............... 0 Cr$ 16,00 I votos. Votos unânimes, oom a r';.strj .. 

,• ção exclusiva e respe!táveJ de um 
Exterior. Exterior. g~~o l'ep·re.sentante . do -:TB nesta 

.tno --..... : ••• # •• , ;- ~. Cr$, 136,eo I Ano .'.-. I· ...... 0·0 ..... ' .... ~.~ t08'OO'~I' O Ministério que se organizou !Íts- . 
-----------------''----_---------'-. -- piTa. conft~nç~ à. nação. Não i1Í1por ... 

. ,_ ta, para. Julga-lo com serenidade a: 
- ExcrJtuadas as pan' o exterIor, que_o serao sempre anuals, as circllllStância de que alguns titulrÍl'eS 

aSSln3tUJ"as poder .. s-e~ào tomar, em qualqtl~r época, por sets mes-es.-jda.5 Pastas, estão vUlcttlados a parti
ou um ano J dos políticos. São \'!ncula-çõto- que 

não deformam. To.dos ê-les se in~u6eJn 
_- A flIn de possihilitar 8 remeSSa de \raJares acompanhados de ,ao respeito CIo povO.' e têm {Ll.Útud~ 

esclareCImentos quanto, fi sua aplicação, ·solicitamos dêem preferencia moral e cultural. Não IhE',s' negamos 
ã: remessa por tne:a de cheque ou vale postal. emitidos 8 favor do autoridade para os trabalhos de' re· 
Ttr'urelro do Departameilto d6" Jmprensa Hacional. ' . c~nstmção desta Pátria. Pátrla' quo 

, nao ~ de grup.<?s. nem ~demog;u:! 
'- Os sllplementcs às 6diçôes dos órgãc1s oficiais serio fornecidos -conflItantes. Paü'la que e n·,;f[a dos 

aos assinante$ sàmeni.e mediante solic1ta,ção. nossos filhos. PátL-ía. de todas (6' bra .. 
lmplic.ados na açlo subversiva e .co- O t d . 'tr d d d C $ 010 
munlzante. sem eXCp.!:!'.03 condenáveis e -:- cns o o numero a 86'3 o sera aoreSCI o e r • I, por Est·amos Cêl'tOS de ql.'ie se inaugl1f9 

s:1eiros. 

com as CS.UtÜ1S necessária" para evi- exerCICIO decoindo, cohrar .. se-ão maIS Cr$ 0,50. luma viüa nova nest-e pai,>, com a Te .. 
!.ar pel'S2guíçôes e L'1just:ças, peil) for.ijlulação de costumes. e de n1é~ 
com'0ate a; tôdM as modaUda-de,s dd' . ' dos e de sistemas, e de p-l'ochs.sos t-
emprc6ui::_ ::0., c:Jrrupção e- d~sprestí - . Q SR. l"RE8IDENT~ trla a. mácula das fôrças subalter· de orIEntação, Que nenhum dos no,,_ 

. dn. tondade e p"10 conflSco dl).'; ni7.'J.das., ___ , !sos partidDs terja condições (le in; .. 
, glQ ~ '. ~u. , d "... . __ O exp.:xÜe:1te lido vai à publkação. Não desejo, S1', Prcsldente. l"olt...t1· prllnlr. Só a Re.ve-lução pOdel'ia fazê~ 

b.{er;t'i d~c~~~~:nt~:.í~l;%~l1~~imnd<>e~:~ ,A pres1d&n:C-a deferiu, hoje, o Re- ao exame das causas determinantes lo. Um partJdo político é UUla. f-X" 
e.c.o, '-r O. ,: .. , .. w , ..... ~ I querimento 'n'" 83, de 1964, apresema- da eclosão revolucIonária. E mU1to! pressão parcial e:a. c.oletividade E' ~\ 
tab:!.eeer <?~ prmclp:os da hIerarqUIa \ do nase~2:o a.-ntel'lor p-elo Sr; Sena- menos desejo, par temor ou lndlgnl,",dlV:SáO. E' uma parcela d2 coru;.ciÊn .. 
e _ da m.J:-slldnd5; ! dvr José Etmirio, no qual pede in- dade, fugir d3, arena. do meu part d'D cla p'Ü'PuIar, No l)Gder, nenhum Go--

IlL - preser\Car:ão ce tôdas as jus-j formações a serem pp:stad.s.:S pelo De- para me alinh.ar, como abissinio, n~ vêTno partidá.:.'!o poderá fu""ir ao c~l~ 
ta:> conquistas das cla;;-3e.5 trab'llhadO-

I 
p~rtam~nt.o de Adm,~l·.st..~açao do Ser· fllelxas dos que se curva:;n de corpo ~éd~ ~as seleções jdeológJCM Dem S-O 

tis uro:'!ns:; e rur.ljs e do slnd~ali~mo v:Ç'Q Pub-Ilco. e espírito, em reverência sel'vII au lunperlO do.s cOnIprom~s.stls_ 
sadio e demcc:àtlco; : Há oradores ;inscritos. novo sol que rasga o horizonte. NU,), p.. . 

t
ê Sr. PresIdente, A minha Bancaofl, or major que seja o seu sent1fiteli-

V - €fetivaç~o, dentro das normas 'rem. a pal-avr.a !lo nobre Sena or nesta Ca.sa, não de-sertou da .sEU p6z- I to púbJico. êIe estará .semp:·e .stibn~e'" 
de:nocritic~s, d~ reformas e3tru,t~rais ArgelTI1m de F,gue1redo. to nem abjurou as crenças e í!S idé:.a!-\ \tfd~.o.() cntfr:~ das);mltaçÕ2.1 progl'íl __ 
9-u~e r,ealment~ ~t'2ndnm aQs l:~~t:m~s Q SR ARGRjj!lRQ DE FIGIlill:, politicns que in.spiraram a sua. or;;a_ ~á~~c~s e: ~8.S -!-lJnUe~Cla.s .~os e:tcr~! .. 
lU"er~s:s cOlet~v~5 e às nece.:.yla(L,s I ~:.... nizaçã:J pa.rtldár1.a. A nova ordem q1le V!S1110~ pe~soa1:5_ Mas, essa Rev,)t~ .. 
do p_o.;tesso soc,al e econômico. do . .. se. im'Jãs não a atemoriza; nem illC çao, C01po .a flzeram e como 11 (, 1--, 
Pais; (Lr;: 0tseuumtc .dlL.scurs°cli~ ,- S!: rEàuz'"o campo de atuação deU1ocr:i, nem, nuo e parcela, é soma '-Ntlr.f e· 

, . I Pre31den e no u tImo scur.so pOJ. t· - T< d ó t t bé grupo. E' povo E~ nação V e EX 
, VI. - reínf-egraçã5l do. Brasil na co .. mim pronimciado nesta casa, em que lca. os, n s emos am :m.o peu~ clusivismo é p-Õssível' ad'mÚif ti; 
f!1un~d3.de dJ.s naçO~3 IIVl'eS_ dQ r;on-l tive a oportunidade. de comentar 0$ S.1n;entg v)~ta~o p:ra 6d,o-.Pfttrl~.: !je. emerg-e <!os no':~os mais pUrJS Sê"{JU. 
tmente e rup-tura de rel!lço~ dlplo- j :r-.:ce ... tes acontecimentos polIt'oo.s e nllmn e nos ug . .( ao - ter ,,- '"' U mentos de bl'asllidade Pll"a lnll'" .í!l(t __ 
nfáticas çom. a gov?rno cuba,no, co:i.ll~ I' militares que. emocjonal'am a naç_50, i ?:r. (o~ ~~~ldcide~:Z~~~~ã~ n~~c~~~ liz,ar. (l,p$nas os dezone3f~s fi os,5 q\le 
lfl?tando '9l:iSlm o LSolamento da re- conclui as .mmha-s palavre.s referm·, m a -: a ~ _ _ - te ':, fa"avam em lHune da Ubetd.'l.de lPl':.\ 
\'o!ução man::i~ta-len~nistà ~ Alr:éríca, tio~me à~ g'QrI-o,s':lg Fôrças. ~rmadM; nfrl. _;:.$a Ef:VOl:Ç~êz ne~' ~O~~lUT~.~ destrU1r" a liberdade. C.s que servi;m 

·ten?o .em cO!lta .suas notonas lUter,~ dêste -Pa.15. E.chegu.~~ a dIzer, me5~ no~~UCe ·ela. De~ocraciá. Democerac1t1 ao Governo plra CO:!l1p:'OI:letê~lo a 
tere:lCl-US subver~lVa~ e,? nosso PalS Imo com? elemel?-.to. fl.ladQl ao par~ido f a liberda:de disciplinada pelo Dil'~j- ~~ai~10 .• ,. Os que, ~regavam D, •. SUbver .. 
e er.!l outr2s naçoes lrm~s. Tr,abaUllSd~. Bra.slleu'o, que ~ arra.nc~_ to E:' a liberdade sem licendos-idndl', Sao ,pa~,:: boIchev:zar .0 En',sl1. 

Sao. Paulo, 10 de abnl de 1964. - da revoluc:'ÜnárJ:t qu~ _culmllla:ra C().l1 E'" liberdade compatível com a d >. ;:'Vos nao temos motLvoS pa::-a das. 
TheomA·río Pinto -da Costa. Am.:3.~Ç>- a .dtP?siÇãO do Pre.siGente. da Rep~- nid:d.e dos seres humanos. A, libe~ çrer do P,~llEamento ~ .Rei-'olução, 

nas _ Cyro Albuquerque - S. Paulo bhca, lmpunha-5~ 9.0 r~pelto q" povo dade do homem . te<J'rado na o·-'<se Isem cDmp.een-demo.s as JnJw;tiças que 
.- Heitor Silveira Campos, Rio Grau- brasileiro. A ~:dade m:-.pre~SlO.:1.ante, d~ ~eus direito.s "fund,::tmeut.ais P Nó~ s~ p.!l1Jetram à ~ua sombra na ebuli-
de do Sul - João ClimacD de Almei .. do mov~mento. de rebeldla fjl'marn;. a também amamo essa liberdttde.· thnn çao", dos nco-ntecllnentos. _ 
da, Piaui - !c1ipe Coe!hQ. -PernEm~ impres.;;ao de que mn mes_mo P~.:r:::\:l- revohlção que k faz em seu nomE ~,-"~1 compree~demOii' com) -?e ,con. 
lmco - Hennque Eguezmãn, Alag(J:1~ I menta ajustara, ~1l!l!!-.n açao COTIJun· n~o afuO"enta pntriotss 'Afugenta "1m fU_.d~m na t~nente reyoluc1onáTla, 
- ManoeZ de Oliveira Lima. Estado de . ta, wld?{los e O~:C.l?-:S ~a~ T~'ês Ar~ ·~~s que co pretendiam. usá':"la prt·a des ~s" bons e 0-5 maus, 00. justü:; ·e os in-
Mato Grosso - Roberto Vi't/o!la, RIa I mas ne~sg.' marcha ll"1'esl shvel de DJ- tnül' ft. demc,c:racia • Para cofCl'radi:ll Justc,s, A os pro~o~ e .~ deSO!leEt<JS, 
Grznde do Norte - Almir Tracieo de cl~r mater:al, qu~- a~seIJ-tou . as has;€s uma .. p~tt.ría livre e ··cristã, pm:'a ."lr- O .. /enomeno e rneVttave1. li;!€' ~ P!'ó" 
Araujo, (;oiás - Fernando Prado Lei-. \ d'a nove. ordem lD~t~tUlda em nome ruím.'" uma civilizacão alicerçada n'J:- 0 .. 0 da~ tempestades desencadeJd; s. 
te, Sergipe - OSWQldo San/os ~errei.." da verdade }emOcratlca. . ntelhôres fundamentos morais, Pu.r .. Mas, as ~gU88 tUrvfl s terà::> de e1a. 
,.n, Representante de S, catsrma. - . Além do p:ltriot.ismo incontestável ül1plantar a luta- sangrenta das cluJ3- rear. E.qu~ndo elfls se t.ortl'~I'em pu ... 
Gilberto Almei~, Mjnas q--erais - Ci-

I 
dD~ nO-"SQ3 sDldaqos, tantas vêz€.s re· ses ,sociais. ~~ra corromper e dest~'ull ms .e llmpl,~a~; nao sera. ,:ilfil!,il re' 

cero Dumont~ MlllllS GeraIS - Samuel afll'rondo em luta,; sangrEntas na Oe- regi;'11es pohtlCOS. Para comumzal ~rutar <:ls. c~.sl.?-.s que fOrrtl1 \1l'!l",tn." 
tEns Cavalcante, Ceará - Darcy C(iT#"" tesa de nOssa intt!gridade territorif!l, uma naç1j.o. Para conquiitar o poder . Os na vlolenCla da cat:d~1. Nós <:on ... 

EiÇl!O' Rio Grande do Sul - Cyro AZ ... hav;Q o sentirient<J de desambiçãO. e:lvolvendo e depondo gov-ernos. Far'..'). fiamos nesEO. restauraçao da j1l~tlça. 
, uquerqllB, S. 'Paul-o - p. Pr,esíden- histórico e constante, que tem mal''' desencadear a luta. fratricida. Para É_ um dever de honra que Se im_ 

AdaZberto Simão Nader. E. Santo cado o sentido de sua's reVOluções, ludibriar o povo; ensaguentar os la~ l?oe à. nobreza da RevoluçãO. Ninguém 
~ p. Presidente cordoUno José Am- Nem mesmo -o amargor d.e um·a. del'- res e enlutar a famf1ja, brMileira. Ignora ao Ql1anto chegam os .senti'~'1 
l)r6$f!o, Rio de Janeiro _ Alber:.to Tei- :rota. sem precedentes nos dava o di .. Essa reVOlução não afugenta patrio. menoos suhalternos dos t..ome;ns. Aj 
>':rei~a Barreto~ Bahia. .,eito de atribuir aos $-(lIdados da. Pá... ta.s. $r, Presidenw, Culm.inou é certo sua maldade e até os reuumtcs da 

/ 
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crueldade. Há os que ·se abr:gam sob I O SR. JEFFERSON DE AGU1.!,R: ,um trabalhador co~tr:lnte à fre· )! de 
o pálio doM revoluções mais. no~t'es . (Sem reviSão do orador) _ sen!1ol' todos OS empreendlmento.s que tooU 
para exercer, impunemente, lllJ'JS1..~Ças presidente fui surpreendIdo C.,}n'. a zo~. • 
grita,ntes e vingrnças pe:sooUi e P.)- I n Meia ubUcada no Jornal "n 01\J I E a memória d~e homem" que fo1 
liticas. Alguns são apontad')3 C'J!UI,) 0.. d PRo d J j • d " o L r' um grande bras.leIro e wn exemplo 

'" ,'bo, o la e ane Ia e l.a e. Iplr.a o Brasil que desejo te 'e',"n'~;aI agentes da subversao e COllltlU .">~as I comparecido à sessão de' seg'l.l'1'J .fel' .., . • " ... 
militantes, qu~ndo, na verdade, ,t~?ll ra última .rezã

o 
por que o P10]C") .no Senado. (MUlto bem!). 

um passadO lImpo, correto, tn~~~:-,:~: de Reso-lução n9 6, de 1963, que a;.,>ul),o;; I O S:t, PRESIDEN~E: ' 
vel m~mo no setor das _oQ:l~.,co:s sõbre a refOrma. regimental d.o se-I 
jdeo~6g1cfS. ~ estll. Révoluça,.o, ::::enhor I no.do para adaptá lo EO Ato Instw.... Não há mais oradores irucritos. 
preslden~e, nao e.sca~ou 1)1. açao ne~ I c:onai, com emendas apresen:"ritl~ 110' Q SR FILIXTO lHVLLERj 
:fasta de~sas alm,J,s dIaból1cas .. ~~b ,o 'p:enário e no curso do PIllZO \.,,;n1i>~i- . ~, _. ,. 
f~nda:nento. de expurgo revOluc.~na.~ I tuc:onal, não teria tido trumlpça,f) i Sr. preSldenle,. pEÇO a pala \1.3-, 

rIO, nao f01üIl? POUCO.o; os homer,~ rI.. DevO' rssina'ar que. quan:i:J pecU I O si. PRESIU!::N'i'E: 
hon~.a que esh~eram. exposto~ ~o ~~- i qu:nze minuto::; para opinar. 'Jomo rc~ I ,.....~ '" " 

Abril de 1964 899 
= 

E' lido e 'provado o 

Requerimento n9 84. de J 9.ai 
Pelo falecimento do Dr, EloV" ;.1"'.3-

ves. Qtasiletrç cn.nente, que' tep ~ .. 
séntcu o Esta"Ío d~ Sã,a Paulo nJ r11-

I 
mara dos D.::pu.:..dos. re-quere-nü:, as 
S25"UlUtes hcIT. en3gfns de pzar: 

a) m~eTçllo em ata Uf:! um VJ[·:' 
Ide pe::ar; 

b) ap~'es:ntaçã() de condc'f':lC' ":S 
à família e ao Est.ado de São 2.l:"~o. 

Sala das S~::~ões, 22 de a) '" ,~9 
1964. - Filinfo l.1vlier ~- JJ~e Er ... 
mírio. 

lOllrmho das mjustlça.s malS 81..:1.- lator da Com'''''''';'o de C"n·t,·tul"' e Tem a pR.ana o n ... ble S~n .. d·~r PI-t· E E't da . <:"," LoOc,""' .... ~ ....... 0. . O SR P'-~{: I;' .nENxF" mau e~. m m~u ::. a ,~qla.,e ~. Justiça a respe·to dt1,s_ lJ'1:!.fi!J.lt,1 lmto MuHer. . _li " 
arrancou da ch.efla do GOVernl) ml~:rI1·1 emenda's apre)entadas àquele pr::jc~o I º SR FILIN1'O .3-1VLLER: A Me.sa so1.dariza-ses com a.:. b,. 
clpal. de campIna Grande, u:r: jO"\'~n~! eu o fiz atendendo a acórdo_en~re O~ I . ~. . ntena~en.s pre.~tDdas à me:uó!'_l. (,) 
P;ülitICO q,:,~ é uma d'll,~ t:l __ ? be.as líderes prrtidári05, que dec:d:f\"\.:n sJ (sem reVlsa~" do orador) - 81. Pre- Dr. E .. oy Chaw.3, part!lhaor'o Q3: ~llr 
flgu~-.a.s de lIder da n~va geraçao ~'~(. o.preciar á m-atér:.a na se,;S1\.O :::\.<:. hoje, I sident~, en~onHava-:me nO meu a ... bi:- \ de todos sq'.lêles que oonneCctd.n o 
destma. quero refenr-me ao DOJ.ur não se permit:ndo port'lnto_ J cIJHhe.lnete quanao o no,,)re Senador Jo.se luustl'e bras.le:ro d€s.apal'ê'CidO e :0 .• 
Newton Rlque. O moço conq'l st~~·;~,~ c!mento da matéria na se.:.'ó.o do" S~ Ennil'io solicitou a p.l.laV.8 pafa p.l'es- mal'â as p:-ov;dências· ne~e",sâ:id..' .u 
poder numa arrancada dem;Jc.n ' .... ti I gLlnda-feira POr isso In" mO P').,"qü)· tal' homenagem aO emm:m~e pa.Ullsta, CJmprlmcnto do que fOi deLo.;"H .. o 
::,em precE~entes. O povo COtl'irgr011. me foram diStribuídos i~úme;'J. D_ 0- Dr. Elói Miranda Chaves, falecido em ~ p.elo Senado, 

q1lCnta nor cento de maioria ~ô\.}J'e- I) le os. na otnlssao e . n~ , •. ç"-ü la 7' . "~'·,,t t 1 á 1 1\'§.o há m::t:s ol'ado;es inoc::~)3. 
lhe os mcr1to~ ele:5endo o '::0'11 coOn- .. t C·' d Co ·t t,· ,~-. São Paulo, I 

. k'~., • .' JustIça e pOlqu.e provlden~"1...:"i '1."! \iUll, lm,o..-...t._ amen e, ao p en r.o. o. 
candlG.,J,to Dp~:~ltor. FUI. eu q:J~,n o arecer~3 ares eito de todos ê'e.s ~. ;Ji141 de sOl!dar.z.lr~me com S. J+.;xa. F.y~a....;ie à 
trouxe pela mao. forte, vlgoro.:,o, ~~.~~: r~va na Direto~in d':lS C0n1i~só'~.'! a... mas mfe.l .. zmente, não che-guei a tem- I 03!JP;:U DO DIA 
lista, para a arena dos nos~os pIe. n 'd "," '1 '~l oJ' po de dar-.ille um t..par~e. I 
eleitorais. Intelectual. rico, ca->:'ól''::Q s,nan o os parec:--res ja r flvA O"'~~ ~ '. DI."cu.i.o.o. cln turno ti" ,~tJ Dl) 
pratictnte, o jovem prefeito de (}lm. fados, qu~ndo oUVI a ~ues ,.10 ,d1 0.- Nb.O quero, por~m. deIXar de reó}s- p,O}l!to dt_ Reso.ucltO n) Ij de 
p:na. conhec'do de todos de .je o t1:l~- deJ? su c~tr,d'l pelo em.llen~e ~,,';I)<ljOl trar no" A?.!:~ d..1 C.::.sa esta pllavra 1S6!, que a ~trira Q 1(.eg.til-"IIU ; '1_ 
cimen~o n50 e·c,J.pou às lTI\!eSud1.:; Jotto. Agnp.no. . de vené'rnçao à me u,ma dc'.,;e brasl- t!!:EP __ d~lk...L~/I.a~tQ (em re" 'fi", ;J.e 

·dos p€Eé'.1dOre'S de águas tu.c 'a'>. E:a EstIve n? se~ado e aq;l) per:llal\r--c~ leir~ lns :~:.t.;, cujas .a~;vld~·;e~ no ca~- urq:llC a, n08 lêrmos lio Ir'. ~r!ô, 
prec~o derrubt-Io, na confusão ","'1_ d0.fl 13- ho~as à'j l?lO. Nao t 11 p'Jr 1]:0 lfljy Lr.ll, e~pe~.J.lmClhe no da e ... e- ~ ....... ~_ ªº __ B,.gglmCU.O _lr_tp'-I'o. 
lucionária. Foi ind:cado ::"'t!!thém tanto, se _assim fOI. res~"'l.ltado n~ a:: ! t;ir-;;ia ... e, eLl~:mdr;ram-.3e. :...tmJtm, ao ei!l._1)I,.~;'::.g~<:.,j' rm ·;1'0 'fI 
como a?,en.te do camuni~mo S' '.;,". gllme~taçao do emmCn:e eX-L:,u-;: ch .meu Es~ldo natal. BLJfJLJ..':J,:5. ____ o'V.!JUv '.V..D...J/IL ... S..:/!ii: .. Q,_ 
sh-'o. E nB.o fôra a senSll~ez v equ:1i- M~nOl:a, o resp~n a\·el~pela 'Hh) tru./ _, ~ " p;'O,JTessl<;ta C.i- 11 do cúrrc~enrjo PO'2("(;.S: 
brio a prudenc~a e o pJ.tr:o~L..'11v dQ~ m~luçao do prC1E'to rel-€".jo, d:> qu.') , Em Mat~.G .. o-,.:o, a .'(}" Ea C01Jl!Os,10 ck CO"l.StitIW'.!O e 
ch€'i~!'; das FÓ1'Ç'lS Al'mad.1s luc.ll~. Ü'~ fui relator ~a Com ~~ão de ':::Ol.ict.~ui· i~~:. de l.re.:>, L:;go~~, rf:.?oeu en'dol~ JU'J:ica tú.'CoriJ.l'rl ao Prowto e 
apreclaçêo da fa~s.l denúncia, C,'nt_ çãO e JustIça. Como '3.Cefl v 'll;:l. ü:'l, e.;e •. l}Ca de .S .. a P.J.~,l?, ~~.aç~ ao cs às emenda" n"s 1 e 2 ~ t 'e, e_ 
plna Crande. a ma:,s be!a ci:1:!.d2 co emendas deverIam s~r ap.·.,~~cta.:.. :~~~ .. n~ e a ~Omp.ll<.n H,O. qCl~ ° Or. cendo suba;nellda à de n(J 3; .ta 
inter:or norcI::- ,Uno estnr:a holé ("-.In ne5~a sessão após um..a re'..llllão ~ntl'e 'c,al Cnave.~ tmha da.s d.fIcu .. aade,s do Com,isstJo Diretora, javúrárel ao 
o seu Prefeito e:p~li':ldo do ::l:~" q ,(. OS Lideres par~idário.;, ho.:-, '1) Q'[1a 'povo dJ.quela lerra, nesse .se~pr. prOJcto e a,1 emendas n,?s 1 e e 
o púvo lr.t: dera em plelto âv, ~ e h')-: d?, ts 10 horas da m'}nha, o (ã:Jc .::.1" I s::! até lâ não ch2ga"Se a sua mã-O ,suIJemenda 11.." 3; e de~.l :Cl{10 

nEf,:;o. E ê.:sse ca.so não serâ o Ú11,C') etctlvou. Ib::niU?<'Ja a v.são de e.s:adl'!-3., me- de prOnl'nClamento das P,Q 1>?(I'I 
Sr pre3.dente. Mu.tos terão de .sr~ I Encontr_ava_me no Gcb:nete do H, rE,~erIa ameia o DI'. Elól ChaY::,s a I ComHISõ('s "ôbre as emendas do 
evi'ados; e mu:tos deverão ser rerxa. I nedor Joao. Agnpi~o ~uando os S~· llJ.,S-a grat:aão. precur.:or qUe fOI da PlcnáTlo (nos 4 a 39). 
mmados para reparação drs mj.l:-::1- nadare,> Flhnto MulIe .. , M~m rIe StIo le;is12ç:10 Cf ampaJo ao tnbalhador A ~":'I : 

ç~, erros e eqUIVOCO) come,tc.!t.s Hole S. Exa.. debatl3.m a materta c t!H. no B:aSII pois, através de projeto de das Me"a f~<~ encam:.Ilha~as er.HO .. 
tumu~to da RevoluçãO. A nova o.dem !coflheclmento de que S. ~a.s c ..... n Ii!Ua. autoria, a Câmara dos Depu-:ados \s"c~'ciár~ vao .. ~r ll.d.as pê'I.O Sr. lQ! 
qáe se afilmou ao BrasIl,. em ... nome Icordara~ 00 rpre~entaçao ri:.'! um aprovou. em 1~20 ou 1921. A. primeira I .. ~ :0. 
dIJ dcmocrac.·'l. da ... roorahzzçaJ u:>s supst1tut.yo bem como de our;;:,~ ~ei l'ef~rente es CElxas de Aposenta- Sao !.d.3s f> ap'J!adas as se~u.:nt.:s 
co..,tumes. d·3. 1 b~rdade _ e dos ~ }E~:>.s, e;nendas, protelando. aS3:m, a .dP<!b.a.1J roGoria e pen~õ3S dos Tr3balhaJores, t~ EJlVt&'fDAS 
sentl.mentos Cllytacs, nao podera 1'.I.~ I Lna d~ matéria, o que ocorreolJ IH:S- nfo me engano, a dos Ferr"viÚ.r~asJ I 'n.(' 
m'\~ consolidar se no tremed,"" aa .n .. ~ ta se~ao. . _ !}}l~O() iniCial, em maté::hl le'Tl~'anva. ~ E • .1E:'i A N 4~, 
!usl.~a, tia. ~ nganta e .'do M!o E~ Dou a expllCa~ao pare que .. !lâ~ tJ~. pa.:a Cf" amparo aos traba:hadore..o:; no Acrescente_se" em segula3 ao n{-
~S~? RevolUçJO, com a ajuda doÓ D.~l.S, reça que fUl ~_~e ponsãve! .. ~- o oi; rl. ,Brasil. P()r 1.';50 o n~)me d~ Elôi <:11a'" . tlgo 12:'. do Regimento, o seJuin'e; 
nao f:-ac-lS-a! nos altos pr):> \-'", .:JS m:nto do. de~.,'jao do I:'!eJ.~-,o !l.:'b [ves ficQ1) ligado a essa in1clJitiva, be~ I .. , . j 

Dé re{'L·n:;l~Uç'ao nac'onal; Je e ~ con ·pe.to do Projeto de R2:,oluçs..) ni .... nc· ,n!:mérita; a de abrir a est:ada larga . .a;t. }21-A .. ? Preslden.e de Co
sO·j."1?r n pl'l fi. ordem e o ·p·.'i\"e'sv·!o 6 de 1963 e das quarenta e:1lCGdJ:! c.a P~e'.l~dênc~a S-oclB.l. 00 amparo ao::. ,rnlssao. ex OfÍl(~lO'~.1 a requer.m(n ... 
itste p.::1.3 soIr:do'; :e -P,OffiJ"N o 0<:11\ ai)I,c::.entadas àque~a Pr{1pO_~I.Ç;tO i t:b:dhadores em todos os setores- das. to de Sen':ldor, }:oj':l.a mandar InClllU· 
"tA.:. SD:,:1! minorando o ""lot..!lJ"tl.L! . E~pero que os llus re., Lld~,e~ ~t., ;-;:1M atividoJ.des. lua. ~aLl~a dos .l<r.lwlhos pro;eto Q'le. 
d'~s hum;lde .. e integrando tl.S c:a'·>'::!.~ nh.:tm conoordrdo na sotuçJO lH'..I1' . d.lstflbuldo, '1ao tenha p3recer no 
obr.:::r8..S na p~~.:le dos bens lla ('.i··nli· uu m-l.téria q~e promoverá a t!.tll"l'ta ~ As~lm, Sr. pr~sldente, COm f':5tas. prazo regimmt."u_ devendo dar co
'WÇ':,o; . e e. '\ der. â no~.sa deiu .. (.':.1,·: ,3 ,cão das propOSIções no' Sena:lo re I poucas p; lavras wbre a grande. flg'U- \ nheclml.!nto de sua dec~são au re.p-::c. 
o C0fi: ':-úC:o .:.;;::6::11 e econõm.'1,) dt q\1~.· duzinc.o -prazos. cr-lando novas Co!U;s- ra· ontem desaparec.da, quero dizer o. tivo Relator." , 
p:cc:samoo;' :::c e:a prarnaver as gran .. ' SÕC3 Permanentes e esta )"::';!,,;'"'nClo V. Exa. que flncam1r..harei à Mesa re I ..." ~ 
-d ~o:; [f fClr~1-3 pOI' que oatem.J'> e.:l n-M_mao; 01:ltras tnd.:spe.11.:á vei,s 'OI. t"j· t;. : qnerimento. sollicta,ndo a pretitaçéo ,de. Jus.lftcac;ao 
con.:..or..1n~.·"I CJm a nos::o, e pirl ..... , ~r;s-. t.açao regImental o Ato ba xado p ..... , h--::nlf"ni1ciens ao Dl', Ei6i Ch.J.ves, VIS· A medida Pl'c}:''Jsta nf'~ta e-nl('nc!a 
tâfJ, se ela não se tl'sn-;fot'lla"": f.m las ForÇ'ls Revoluc:oná,:·3s .la:l:I qlle ::'0 que. ~'e ~côrdo com o q?e estatui \t~m por fim. c')mo outras ia .-x:s
In.'itl'um:-n:c ct~ 9;fllpO" pOhtICO<; .... il de es,r,l1 Casa do can."'r.re S(l po~"a .J'~nd.~, o nO~" ... (l Re-.~.fIl:;nto, a elas jJ~eito par-Itf'ntes no R,;>')imEnto. dar mll:or :-tJ:" 
Ócl!.oS p::".5 O:1.:S s. e _ tudo iS:{) .:>,~<:· ... t:er. ~ú:' ~eclJmos . do ... lnt(f5.~:~. ll[iCl~m.: 1. . 01l~ n'lO ~~1 ~àmente Secr."térJo di' E. 'c j ~léncja aos trablLhos da.,> (")'-1" . . '. 

Sr P!'E'sjd"ry~e .~J'ba Vossa. ti,{ep'e t:- F, a a exp lC·J.çao q'le d~.5::>YlV-l dl.l !aro de.Sno Pa'.llo, :na..~ t1.mbém D.:'~U- Sala da~ S:-s5ôes, 22 de U::llJ1 clJ 
e:a e 9.·n3f'~O Lque ;:-eret'. de O;Je n"s IU]l}to'bcm! Multo bCJ,!! . ;,~j:) F"d.?ral. flmcao em que 11·'·~ ou 1964. _ Jo5.0.4117'1pno. , ... 
toa:: lrstn ·~ln2;'.>.n nos conf"s~1Te-· O S~ P3ygíD~"X'-'~" . )r;>lc-nntrs Eerv:çes ao seu Estado e ao \ 
mlS rpvúi.uo;:,:--.lL~nos. Nos ;lm t,;.· uú l 'l. .... ,~ ~ .. ..I...... ,Brasi). E.\lIENDA N"'" 42 
n:); o br:o: ~"'m cJmpro:neter tl flr~ Tem e. pnlavra o nobr~ 
mE'za d3 '1'J ·<15 V"lncu!açÕ€s ,~ ....:-a16 Jol'e Erm.rio. 
t' p:>::t~dá.1'jS e c)rn a j;q;n,.J'de ''''~I 
i'(),l.'~ns Q"JC se impõ('m ao r:'Ll,:,·trJ! 
pJ.J :co rr)~ tnm'Jr:n Sr. pr~_~ -,en'e 
:'r~m!l~ C."'I ,''{.u- a n0380 pccfa f.a. t· .... -
rrfa ~:'b', "!lI;' 'li' rccr.n.s+ .. ruir t'!'l l';]· 
trt? (r'~ ~1~ riE' c:er grande, fort", a 1~ 
ml,,'d-l f' fpl:Z ETa o .ql1e r:nn'l " ri_ 
zer. (;·J'J:f~ 1:~ml) (Pnl.n:J)) n ";<1.' 
dor é Cl!~rp.:1>1':,1Ia1o). 

C ... -. ... ~""~-r>",,""·""'7. 
• ._ ..... _. '.'" _"_H 

Sr. Pl'::-.:;!Jcnte, desisto da 
fl!ô:.E p-rr"'Np-.;'yílli'. 
'T::-m fi p:"l:wra o no?re 

J<!fIerscn de Ag· .. ·u,r. 

• 
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DIÁRIO DO CONGRESSO tJACIONAL (Seção 11)' 
======~~~~===== 

Abril dEi 1964 

B' o que se propõe nesta emenda. O :s:n. FILINTO MULLER: \ Em conseqü€nckt, volta o Projeto 
•• 15

64
al, n_daJsOãOS€-A"SgÕ,es'~~''n202, de abnl de \ Sr. P,'esidmte, peço a palavra. ~ tLut!Htaç!? z:ormaJE:' En .... d'"'errada t' a. 

lW : o. scu::sao, r-,,-oJe~o e :nen as serao 
EMENDA N9 43 O 8It. I""EF,SIDENTFd: encauun!'lados as ComISSÕes compe-

_ Tem & palavra O nobre Senador FI.. tentes. 
Acrescente-se. em seguIda ao a.rtlgo Unto, l\o."iil1er. Em discu:.são o Projeto e as Em~n-

169 do aegimento: " I . 1 d·,::s. (Pausa) 

,,-,~ ""-', 
disse o· Preiidente Castello Bra.'Jco, 
nã.o pode nem deve D5Sum:.r Jma. po •. 
sição de reação OU de direita. 

O ,Deputado Da.niel...Fara~ j'n·;.i<::til], 
em têrmQg COIlC~CS, na lleces,S,tCiade 

'daIS l'eformas, dizendo que 
(Lenrto) , ti 

"Ãl't. 169-A. Os projetos em Mesa 1L SR. FILINTO l\olULLER: E-e n:enlunn d-05 Srs. senadores rlt>_ 
para recebimento de emendas. c1'epo1s (P;;;;'a encaminhar a votaçã~) (Sem ~~J~'";" d]scutir a matêria, enterrarei a 

"As band€ir~s ci~ l!!"ogre~ e 
das reformas sao crIStas e tietao_ 
crâUcag e o es::ândalo dos (l.1J!t;;os 
dias é C!lue tenham tentado p.ll":re • 
batáJ,as os que não 2..S (pe,:r,~m 

ri::- publicados. figurarão no final doa. ; revisão do orador) _ Sr. Presiden!~. dH: .. U~a.O. !p~usa) 
O'd~:m do D'·:\ com a o?s'l:'rv~t'<5C) requeri, J·untoJ.m~nte C::lm o no!>r. E~ta -eTIc"rr,. "da. 
./!Hmo2ágica do prazo venr!êo" . Vao o Pro eto e as Emendas às Co_ 

Senad~r B.;l~i€l Kriege-:-, ~ôsse re~i... ·~s.sÕe om~petentes. 
Justificação rado ao l'€gune de urgencIa especlal mJ..:: .s c 

A medida propost:3 e ne:::e~sa.rla em que se encontra, o Projeto d'd ~~~2~~~~~~~~~~~~ 
l'ealizadas num clima d-e pa2 (! de 
fraiternidade, Ir as na atml)s(e""a 
destruidOTa da- luta de cla!5'es e 
do ódio entre f.rmã.cs e filhOa c.e 
uma mesma Pátrta. 

pRr.J, que os Senadores tenham co- Resolução n'?· õ. Se bem que o tra .. 
nh2-cjmento doe; projet.os em rase de balho de conf€:::ção de um Substitu
recebimento de emendas, ~per(lnte a .tivo ja' tenha sido feito, graças 8.0 
Mesa, dE' modo a poderem rormulâ- esfôrço e dedicaçã.o especialmente 
la:' a tempo. - dos nobres Senadores João AgrIpino 

~ala das Sessões. 22 c!e abril de .e Mem de Sã ... · 
19fH. _ João Agrip:no. O Sr. Mem de Sá - Sobretuco do 

EMENDA N9 44 

No, ~ 99 do art. 294 do. Reg:memo 
sup,rlma-se a pq.~avl'a "supresstva". 

Justijicaç{!,o 

E' óbvIo que o dispositivo dêstaca
do oara vO'a.ção em separado deve 
ser submetido à déliberação da Casa. 
an.;>s de tõd.::t e qualquer emenda que 
e. êle tenha s'dp apres.:mtaClD. 

E' o que se pretenae com este. 
. E..'11enda. ....., . I 

Sala dAS SesSões. 2? de ahril ..te 
'1964. - -João A,qrtp:no. 

EMELVDA ~ 45 

Substitua-se ô n, I do axt. 326 do 
Regimento pe!o segumte; 

"I _ A urgênc!a dispensa. dur:-.J;:e 
tôda . a tramitac[.:.a da matéria, 11l

tersticio e formalidades regimentais, 
so11vo pareceres das Comts:~õ€S, quo
rum para delibenl'dio. publicação ou 
distribuição de c~pra>:: d!>.s proiPos1-
<;,ões pnnc!f.'2js e ·acessórias "'nR Re
naaores presentes'~. 

Justificaç(to 

orador: 
O SR,-' FILINTO MULLER 

... foram 6"present':ldas novas emen
das qUe .aca,b·:lm de ser 1:i:das pelo 
8r. 19 Secretário. 
T~,mbém o nobre Senador Jéf

ferson de Aguicr, relator da matéria 
na. Comksão de Constitui Cã.o e 'Justi
ça. 'sU'2:eriu fêsse retirada G. urgência 
espeCial, a fim de que S. Exa. pudes
se proc~der ao exame acurado do 
Substitutivo e das novas emendas 
a.~rfsf>nf-q d'JS e que estão sendo da
Ulcgrofadas. 

Creio qu-e na' sessão de amanhã, 
normalmente, já estarão as Comis
eõe.s em cDndicões de opinar sôbre a 
m'1téria e trazê-la ao Plenário. para 
não prejudiéar o trab'l.lho e não for
ç'.1r, os Lideres e os Re:atores a ,mli
cit.u:.~~m !mi'JO maior para x3.me da 
m'.1tél"!a, entendemos ser conveniente 
a retirada d,a urgênci.J, o que não im
pedirá seja ela am·J.nhã restabelecída., 
quando os estudos est.iverem tenrti
nadc~. nElo sàmf'nte sõbre o ProjEto 
di' Remlução nÇl 6. como ~sóbre o 
Sllbututivo e as emendas hoje apre-
sentadas. . 

E.st.'l oa. razão do Requerimento. 
(Muitó bem!) . 

Em discm~ão o 
(pausa) 

Não hav-endo (lluem peça a pa13vra, 
declaro encerrsda a discu...c:.são. 

Estão- pre5entes na casa 33 Senhr:
res Senadores. 

A vot,a.ção fica adiada por falta ne 
número, 

Em diseu::são o Requeriment-o. 

'9 SR, MEM DE SÁ: 

sr. Pr'-;idente, .peço a paJavra. 

O SR. P!tESID~T~ 
Tem a palavra'\. o nobre sen::ldç-r 

Mem de Sá. -

!) sa: MUI DE SÁ:.,. 

(Sem Te'l;isão do oradoT) 

Contra a sutver~ão cGfillUnist.rt e 
a luta de clw:ses, ergueu-se .!l. Na
çã.o brasileira. Não se erit,ueu 
contra aoS reformas. E:gu"!_f".e 
para. recLamá_las em seu ciima 
própl·ío, em seu clima críst§I.)' em 
seu clim.a democrático,_ 8.1'0: seu 
clima b'r'asÍ-leiro. 

Nao as refOlmas mal definidas, 
preuxt.D para agitaçÓ"'...s e v-Jzias 
de sentido prático, mas M r~~tor ... 
mas 'realmente básicas, 'lnuit..> 
mais prOfundas do que espet'J.
culares e, por isso mesmo obras 
de perseverança e não da, 'impro
visação" . 

A seguir, o Deputado Daniel-' F:tra ... 
co fixa. Os três alvos cardeais de sua. 

e nesses três objetivos por êle 
t":.ç:,cta, repousam, sem dúvida ~ .. gu .. 

p3ol"a. O- desenvolv;'mer.t..o 
primeiro, êle acentua a nc) 

de estimular e fOIDe,:.tflr· os 
e isto t~.nto ·ne se+or 

público .como no privado; 
A re-sp~lto dos investim:mtCls na se. 

t·or privado, qUe sã., e~senciais p-ara o 
aes.envolvimento econõmltG o IlQt>!e 
l'4inist .. .J trM um conceit{)j . C 1ja 
atualid,ade e cuja p;:'Ocedência devem 
<,er de W:i$S as fornns resm,':t..q,rlJs. 
S. Ex~ diz que ,é necessário que- a 
ini-c;aEva privada t.enha .e resgrJG..rde 
autenticidade. •• A urgência não deve dispcmnr o 

cC'''''h'õl'":rn~n!o. Dele)<; 8.enadores, a~ 
textos sôbre oS quais vã,o delfbrrar. 
A dist1"ibn~ção de cõ.pias. p~l(ls me· ,.oc..:, ~~l' ~~"'~'!EIlli~·i.!.!.t:L.l.!l>...4:W.!.Ll.ti"-j-Presiàente, :::.o~icit:> a fineza de r(!_ 

meter_lUe o expediente em que figurn. 
o discurEi:> cuja trans.:riçã-o é solici,.. 
tada: (pausa) 

Es::::á, autenticidade exi"ge. 2cima 
de tudo, que a inicjativa 'pl':'va-da. ' 
cumpra o seu papel pre-CíptI", que 
é o de mobilizar reCUisns reai..:> e 
correl'- os rHiC')S dos em}:'!'E!::r.d1M 
m'3ntos, e não se trasmude t"'L'1Hl 
caricatura, pretendend-o l'€SUU1!J'..se 
Da utilização pr:vada de PI:up:·m
ças coletivas e forçadas, tia b3se 
de empréstimos que a- i-nflacão 
transttl'rma em verdadeirl3 s d'03_ 
çÕ€s ou explorando. me"cac.O!l, em 
Q.qa Q consumíd0l" se veja fecllado 
f! '.a.cuado como num cam po de 

nos, não deve ser d:spC'nr;:·1da. I 

F' o que $e orcpõe np<:t.a em~r ..... ~. 
!??la d.1-=: S~~SÕ"<;:. '22 de abnl a.e 

1961. - João Aqrip:no. 

EMENDA, N' 48 

Acresc~nte-se €lO projdó: 
Art. Dentro de noventa dias, a 

contar desta. Resolução, o Presídeme 
dn, Comi:;são Diretora: fará pubU::<:ar 
o. Regimento Intern:> do Senado com 
a devida renl'meração dos seUS d1.s
po-;;itivos e indice remissivo. 

Pres:dente, peço a palavra. 

o SE. pr!7.~:DJ?iTF.l.· 

. Tem e, palavrn. o nobre ,Senador 
J::-fferaon de Aguiar, 

.0 S":l l('FFERt}ºN DE AGlT'A~.: 

(Para encaminhar a votaciio) (Sem 
revt,':Jo do orador) Sr. Presidente. 
Ql.'e:o €lí!radecer aos nobres Líderes 
l1 p-rovi-d-ênc;a ado+ada que po::;sib:
ma à Comissão de Constituição e 
Ju:>U('-:\ o .:'!Onhecimento integral do 
?i-D:Jeto. das emendas· e do -S.ubsti· 

Justificaçã.o tut:vo que está seu:lo elaborado. 
Trat'l-Se de nrcrvidência indisplin- ld!em!:.~s, há vários outros projeto.:; 

S;. Presidente.' Srs . 
n'bbr'e Senador Daniel Krieger e 
Tequeremos transcrição, nos anais 
Senado, do discurso pro.ferido 
D21)utad{) Daniel Faraco, a-o a,sum'r 
-o exercício da Pasta da Indústria e 
Comércio. . 

Nosso requerimento tem como ra7,s,o ccnç:;:htração. 
de ser o fato de aquêle Deputario, em_ I 

bar.a ní'.scido .em sant.a Catarina, Der Creio que êste p'Jnto é de funda .. 
considerado como político do'· R~o r.lental imnortância.. ~ 
Grande do Sul. Realmente, [na Sou dos 'que, mais defendem o sis ... 
p-úb-lica decorrEU. para gáudio e orgu~ tf'tn'l ;l-e 'n c al \11 l)r,vad~ c }mó .,C'l-

'1 In, CI'1,',," ao. Senadores as I de reforma. regimental cuia tramit'l-save nara. " ......... ., - ~ . r f ·t 1 b d' consultas à leI int~rna da. CoEa.. I ~'lO r~quen o~~e el a ~m g ~ 0_,. e 
lho' nessas, foto nossa terra natal. E paz de desenvolver" a e;::onomia de 
com-o o Dlputado Daniel Faraco re_ um país .. A sem~lhança d-o Depu ... 
j;;!"€.S,enta 'o que há de mais nollre e tado DanIel FaraCQ; mtEndo que a . Sala das Se~sãe.s. 22 de abnl de iL.1~.nelra ~u~ _se pOd,era a''!n:01V<:Ü<liT 

1964 _ João AgriP:no. . I essa tranllk'l.cao norma! e reg-ular-
. . . . mente processad'.1 p9..ra a· elaboT':Jcão 

.0 SR.. PRESiDE"k"TE: de um SÓ substitutivo reformando o 
O Sr. I'? SEcre;;ário proceael'à. .à I ;,:~n~~to p~~s pr:J!,ifera{f~O ?e n:o: 

Ié'lturn de requerImento de autorl~ ',l l ."ar,0·5 re",lme,;::..a.s.. prejudIca, Ih 
dos nobres Sena dores Filinto Müller ':.!Hq-ive. a sua apl;c.s:~ao. 
e Daniel Krieger. De ~l'l{)do. que desejo louvar .!l. B.t1-

tude ccs Llderes. po"'qlJe perrmbrem, 
.. E' lido o .~~iainte 'X)ln tfil D':'oêedimento, .... 'tl apreciacáo, 

, o 5 d 1'" ~4 ueln _ Plenário e pela. Comissão de Requerimento n·, B f e, .. 11 Cl1~;tituj{'·p.o e Justiça, da matéria, 
'Nos têrmos do art. 326, n Q 2O-C, do ,~o::-t:ov~r~ida ini.~~almente pelas di: 

Re~imento Internol requeremos a. ex- I ve~e;en?H1.., entre ::;ens?ores. com r~ 
tincáo da urgência concedida para. o !crroc.a. às red'uço:s ae pr~.zo e ou
Proieto. de Resol\H:ão n9 6/64, em vir- tras .. normas con<".ubst{lnClaOOS fL?O 
tude da aprovação do Requerimento Projeto ,e nas K'1).endas. (M .to 
n9 &1, d e1954. llCm!). 

,Sala das SeSsões; 22 de abril de \JJ SR. I1RESIDENTE ... : 
1964. - Füinto iUüller J: Daniel Krie- Em votação o Requerimento. 
gero ~ .• 01:1 Srs.. Sneadores que o aprovam 

queiram pg:rmanecer s en ta.d os. 
(Pa1ll~a) .' ~" o SR. PRE.iiDENTE:' 

Em .... daç~o· o requerimento. , ~tá aprovado • 

./ 

elevado na política. do meu EJt·ldo. empl'êsa privada precisa esh:r jmbui-' 
'tão desfigu!'ada' e comp.rometida par da do seu ~sentido social e que ela 
muita.s figuras q,ue a têm T'epres~:1t~,. preste serviços. à coletivicade € não 
do, entendemos conveniente e justo explore~ a coletividade, como é tão 
prestar_lhe. esta homenagem, comum no Bras:J, atra,'és, cor10 dis-

O Deputada r;\J:niel Fsraco, é rEaL s-e S. Exa., de empréstimos q1J.e á 
mente, uma personalidade d-e er~ ..... ãrJ inflação transfol'ma em verdade ras 
não só pelo ca·ráter e pela dignidade, doações, ou pela explol'aç,ão iníqua e 
como pela c".lItura e competência téc- às vezes torpe do consumidor. . <.: 

nica: . Os dois outro.'! p<mtos que S. Exa. 
A outra. razão que nOs levou 30 RB_ assinala como seu' norte' no lvnnisté

que~·Imento f--oi o teor dêsse discnr~o, rio 'são o desenvolvimento da. produ
:> Qual ihfel:zÍnente, não teVe Q drvuF tividade e a populariza~úc {ia em~ 
gação merecida. Embora breve e Co}n~ prêsa. 
ciso'- nêle se encontram algumas ver- .A produtividaee ~_ é o P;,ofessor 
dades e alguns conc-eitos devem de Eúcncn:ia. Sr. D3n~pl Fn~·a('o, 
8eT di'lnllgados e. tomados nol"~ quem acentua ~ é Jm caminho' para 
teadores da pclitica e da, a<:lmllíist,;': I a digres_ 'io dos custos e, p'Jrtanto, 

" ção do BramI. )Desde dOJ preços e para O alevan1amento 
mérito de frisar, de do salário real ·elo trabalhador à não 
até aquêle ser o da. produtividade c o dR ,popu'" 
feito com larização da emprê~a, quz é uma das 
que o maiores necessidades da lnic;;ativa 

.Q.e ~rço J)'livat!a 1to~n:lis, Di ... o Mini!:f.l·f'\· 
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UVem prevalecendo entre nós, \ 'Z1smo ().U <}:Ua.lq\ret O-utra torma "de' dem!l.Si,as. Abl'e.se-lh-e, agora, l\ taM Está esgot.3..cla (\ matéria da pauta..' 
Jnfeli?r.H.n:c. um cOnceito de I retrocesso e de reação. Aliái3, a êS3e; da construção-; é preciso que {} BrasJ Hoje, às 21 horaa e 30 fi nu tos :lJI 

empl'êsa. que apresenta como um respei~o e já que hoje estou em maré retol"ne ao leito da vida corutitucio- duas Çus:\ CO Con3;re.a:o N'\ciJn~l 
ccnjun~;) 'li,; inL-e~'~s E'S L.,t~-::.n'lO;: de citações - não há melhor do que' nal e das garantias e franquIas ~ .se re"mil'Õ.o ?'lra. tl~lib€raI sõ-':ne Y'e .. : 

e, por vezes, até opostos aos in- a do c.iscurso proferido pelo presl-j moctáticas. Ne.5te noVo govê..rno, que tos pl"&S!denci-ais qUe atingl-ram 33 
terêsses da população. Embora I dente Lyndon Johnson. dos Estados se' forma sob oa Pre:iÜ:~~ncia. do ~r-u_ ,::e3umte.'i prc~)()s.i\,ões leg!.slativas: 
seja, em 3Tanc.. parte, fruto das Unidos, que deve ser a persarralida-/ rcchal C2.stelo Br~co. é tranqmt:Z!:l l. . 
explorações demagógicas, cumpre. de mais insusreita. na matéria. es- dor ve-rit1c2..l" que, e~n trts prwtas~ I ,~.ojet.o ~de, !~1 que wt:1Ji:!~e1!e pa;?.o 
reconhecer que tal conceito en-! pecialmente ao emitir as sentenças! cha,,·es, as que tihn fi. rsepc}1lsatli!ida,. PO,:a ~ .~~~,v.m",nto ,dos "ar~o~ PUb~l" 

. ccntra fund<;.mento no tato de as ' que vou ler, l de da conduta da polHlca. eC::l1G~u:ca I (.:)-~ e . l!. ... J~ .0 . .,. je ~Cl (~u~ e.:,t.3.~~l no~ ... 
'emprês~s não estarem racompn.-l Disse o Presidente dos Estados .te encontram três hc-mell:3 extr!:ma-! ~~ ,,"~e d rCl~o !~~an~lro ~a.la ,,~~ ... 
nhando adeqm 1m ~ ·.te as pro-' Un d-os, anteontem: lLê): I mente aflnad03 uns com .os O~l:r~! o.r.h~.~o "e cont"õ~e;~ dos OlC3.m~ .• ~c" 
funda,.<; transforma\'ões econãmi- I ,,'... e de alto valor mvra.l e compctê.nc:a . e ~b, l ... n ... ~ .; d.l Un:.ao; d.os Es~J~~< 
co-sociais dos nossos dias", ~ A. Al.ança. pa.a ? Progresso cultural e técnica: o Ministro O~á."V:O i 40 .. Munlclp.~ e do n:str.to .F"leuu.' 
, na ,o e apenas uma aJu~a eco_nó- GC'"1Ve;~ de Bulhões, n~ ''w'!_lll:a.tét·O I Ns.rl- n~J:d .. hg.,·end' a Iral"" vcu 

Si-\) es~ conceitos. ~nstante.S do Dl c ou u..n plano de mversoes "" AAV ""'.......,..., v," 
dis<:ul"sO do Deputad.o Daniel Fara- & <lo d noss parte ânimo ê da Fazenda: o M1n1stro Daniel Fa-, e-ncerrar a sessão, designandJ para 
CO, que o tO!.'nalll dümo do apla"".o q.uer ~ a. Rtôr"as políticas raco, no :\·linl~tér:o da Indústria e I a de amanhã. a seguinte _ .... apolO ~ar s '!.' ,,.. • Comércio; e o Mmistro Robeitto Ca:a, 
e do louvor, Se na sua gestão S. d.e1,1105lratic:1S. que. buscQm mc.)(ll~ pos, para a ooordenaçào do CJlle se 1 2!!!El\l DO l>lA 
Exa. obtiver os resultados que dela frcaçoes ,.,.,.esseru:tals .... nos: âII.lbltoS. chamou de planejamento detnocráti~ Se2.São de 23 de abril de 19''':4 
se esperam, sem dúvida alguma, o co!", gOV"' .... 110~ ... onswtuc~onalS. A: co. Pela. ação conj.ugac1a o.<êsses lW-
Brasil terá encontrado o verdadeiro A:hança slga,f_ca, um~ pre~er;ên- ruem, es-pel-o que a Govêrno jU:;itifi- (Q1.ânta·Feira) 
caminho do seu desenvol'fimento d-en- ela po: uma evolu.çao rap.da, 'que as- aspl.raçôes e os (l..l1:ie!os d<õ 
tl'O da. paz e da justiça. social. como un1ca o.lter~atlv~ real ~,Ol1'" 1)0"'0 brasileiro. scbretudo lue a,que. D:s.cussão, em primeiro tu'-no, 

S:rvo-m-e da oportunidad.e para tl'o. uma f6'/oluçaO vIolenta. J ""-I ! ' Ih' (~pj:eClaç§.o p:.'elin!tnar ck\. con~t:t,u_ 
, • se 'Úl" ,.,,). as o.")Ç1t .encas. por In m res:sa ~aa:'i clonalidade, nos termos do Art. z{!5 

trazer, como refôrço a e5SJ. in,:pIT'fl- E, g. ~. no sent1do de que o Govêmo esteja do Rezimento rnterno) do ProJ'e'o d. 
ção que se encontra no av-vêrrro no .l Itad d' -MO antico~uni;5mo não ser~. vo o ~ara 0, processo e rihorma~ Lei do Sellado n9 ·1-12, de 1963, que 
sentido de .ser exercida cotn Objetivos pOI' ~i, suflciente para. gaJ."antir demo ocrátlCas e real.zaça.o da lustlÇ!~ I ...:ILspôe sôJ)re contagem de 1",·,-"0 o', 
reformistas e sociais. apenas uma ou t f I 1 t 1 d ri t:.L '"'' duas frnses 40 pc.queuo d1~curso pro.. nossa libe~dade ou sa ,1:5 azer soca, se <ll'llem a rea 1 a e que ;o. ser"Vidcr~ de 1\i"-;e1 universitárIO, ten .. 
nunciado al!teontem por outro dos ); nossas espera.nças. 03 ~rogl'es?os ~oiuefiibl()s t~~ p.~ra ge/ .ara.~i ~~ do 
maia oolin-entes ec-onomist,ill3 do Bra... -eoonômIcos. afJ trans_Ol~açoes I . os, U~ o n r IH Parecer sob ,) n'? 827, de 1963, da 

·1 sociais que reforcem a J~s~.ça. bmn,) Comissão ele constitUIção r. lust;ça. 
Sl Ó Embaixadol' Roberto Campo.!:. no' S-OClal. e ~ l'l;fonnas pob .. tlCes 1 CO:\IPARECEl'i.t I\IAIS O~ pela, incon.,>tltucionalidade (com voto 
&3Sumir o Ministério do Plan~jallun~ que ~nl~ü~ a ~~ef~~de l1tuna .. 1 SENlIonES SENADOR:ES em separado do Senador RUy Carn(':l-
lo, te.-ve uma. fr{;l,<;e l<i~ Qi:.!" GUfl s:.r,!:>'-- na. saO mdl.Speus<:\o\e. I 1'0), 

• ~ r Compa.rz~.em ma;'.fI OS sennOl'el! -co .. t· \ -t1za O rl.'~surne uma. filosofia de pou.... E.~tn. é, SI". p):~gjd-ente, a iust~!tc.a.,- ~ ~ u encerrat a o. ses.;a~. , 
tlca e de GO .... Ôl'llQ. D1Z.S. Exa .• com th'a que faço ao requerim.ento sutJs...1 J.QSé ÚuionlB.d. fLevnnta .. Se a SeSStW as ta ho~ 
rara e1cgâ.ncia de forma; ! (dto por m:m e peJ<l SC-tla.d.or Daniel OS{)al' PasSOoS. TCU) 

"Todos 0., bra~"i1eiros d-e boe.-fé!. Kt·ieger, de inse_rção "nos An-tis;n ~ ~~~tã-O B~~~e·r. 
reconhecem que nossa taxa. de I dlscurso , prOnl.!11Cllld p~lo Sr. M. ":':;-1 
eflciêllcia. econômica é mal:, bai- tl'O Dan_el Faraeo, .~~~~o~~~~, 
1m do que poderiamo.s ale:mçar O Sr An.tonio Carlos - p-2r:111te 1 Di.x..liUlt Rosad.ú 
& a nOSSa .taxa de injugt~ç~ socUtll-v, Exa', um af]nrte? I Dina,l't.e Xvtar.z. 
muito ma!s alta do que cteverif\.- c::: • C . João Agripino. 
mos tolera.r. Do.! a llecess:dade! O SR. l\.Dn1 DE o..;A - 0:11 mm- 'Eurico Rezende. 
de democl'n.tização du_ sociedade! ta honra, Raul Giubel'tL 
b!,_~~lei~a., quer no. sentid? da I O Sr. A1tton!o carlos .- Ant.p.;5 Que Vasconcelos 'I'o:.-re.,. 
ellcrenc~a ~ ~em n qual a TIque- I V. E,'xa. conclua, des.rjo, com.) Ie- Afonso Ar1nw.. 
zu B: dlstnbUl.r co:~lt.l1lua.r1a eco .. pnosentallte do &,taOo uC Santa _ ~a_ Gllberto Marinho. Senhor Ministro: 
no\.mc.a~~nte :nsuflClente -: quer ItariI1a, cong!atu.a!."~me com ~ im~'-a- Benedicto Valadare!'. 
nO. sentido d~ just ç~ SOCIal - tiva dos. representantes do RlO O:a~l- N{lgueira. da GamOl-. 
8e~ a. qual nao havel'la nem ee'" de do Sul, sol~cit.ando a ti"illlwrlçao, Filinto Mullel'. 

Recebo d~.s a111!io..<; de V, Exa., com 
a elltrega. fonnlÕ.J. da. direçiio da- ?M .. 
ta da Indústria. e Comércio, M pe ... 
sadas responsa'Jilidades de encam! .. 
nha,r soluções pa.ra os gra ves pro-tlc-_ 
mas que o Brnsil ellfrenta, neste se
t'N da v:óa nadonal. . 

tabllid"ade ntm1. continuit:.-ade e~l; ncs llQS.SOs Anal';, do, discUl'.jo de pos- Nelson Maculatl. 
nosso processo de cresclmcnto '·.::e do Min'..stro da Indústri6 e C0~ Daniel Faracti. 

J.ulgo-me extremamente feliz e cOll- !mércio, Depatado, Danie!w1í~i~~acgi Adolpho Fr./lncv. 
fartado, por verificar que dois mI .. ! R.ealmente. sendo" ê.~e Ul~ - . I;,~-. • Daniel Itrieger, - (:'.1>.' 
~t.r04, ocupando pOSlÇões capitais. I Rio Grande do bul, pOiS la ... 1.lc.,,:>u 
na. polit-ca econOln1c.a. do Govêrno, .a sua vida pÚblica bl-ilhame, eandl- º" SR. F'R.t1:SIDE:NT~: 
estão as;im lllspinl.(;'{os"'"ua necessida~ !d-atand:o~s~ à co~':.itUlnte .d~~~c~nI\.~~ Em (fscu$são O r€querlU1en~(). 

Não é esta a h.ora para. 'um 1isclm:o 
protocolar c, sIm, a da aJ1rmação 
concisa, mas cla;:a e posnh'a., de pro_ 
pósitos e intenções que ultrap.?.5.::am 
o gabarito do qu,otidiano, para situar
se no plano traçadQ pf::la Re"VOluç~O 
que sa.cudl~.l O nos...c:o país, de nort-a 
a sul e de leste a otesie, rc.ntegran .. 
do-o no. seu d~!.St1no demOcrático 9 
cristã.o e, precisamente por isso, in ... 
coereivell11ente pl'ogré&sita e reformiS ... : 
ta. I 

de de dar no Mo.· ... imentQ que a.caba I no ~xerc!a f.::~çoes1 no, ."'" Se nenhtun dos senhOT.e.5 Senl'l:d~· 
de vencer no A')ais o "Verdadeiro sen-I BraSIl. em p.oo ~o A.,e~:.e, e, ,,0_ tudo! r~s deiejar faz.er USO da palavra, e'n~ 
. '. dos maJs, e:tm.nenlie.s flillOS do Estado exr! d' " CP ) tido 9ue dele se espera., de s.a.nta. Catarina, O Mini,s,;ro O<\-. c are a. LSCussao, auaa. 
Sena mais do que um crime, uma '1 F 1 discur.:o q'.le Está encerrada. 

e5tupic'~ez. admitit'-se 1ue f) novo Gil· nl.e araeo - p'2 \) ~eu br"lha - t~ re Já há quorum regimental, 
" .. rno passasse a. Rdot!lr \lUla. Ol"ien- ! V. ~a, de mod<J tao 1 n~ -
ta.cão l'etrógrada ou uma. orientação I sumlU para .Q Senado, e pela. sua 
reácionária. Nós, que comoa.temos p.s. açáo na Câmara. - ~oderá, re::1men-
demasias e a inseUS:ltez da l'ad~ca" t~~ S~l' ~ grande m.nstro dê~e !>J.11-
lização comu.niSt.a., q1ltJ d.eterm. Jnou Irusté1l0 Q.nda por. se or-gnn zal', já 
ao queda.' do Govêrnn p~r.do teria.- que é ulna St>cret-<:l:_rta de- ESta.do nov.a, 
luOS de ~omb..-.ter, com o mes~o vigOl' Secr~ta.;'ia de ~t~dc da Tndú.stl't\\ e 
e veemência. o des .. 'irtnament{) do I ComerCIO. O p ... P ltado Pa.niel F'a&Q,. 
Movimento que O levasse a um êrro fX! t?i Secretall~ de Esta-~O da In. 
de obscurantisnlO e retrocesso hlst6- {d\fStna e COmé!-Glo. O Deputado Oa~ 
rico .. E' preci.so dar ao povo a cons- 1 mel Fnraco f[)l m~ .. l col.egn.. ~ Ciâ
ciência e a certeza de que o movi .. , ;nar~ dos, Deputados, paI du~s C~.!S
lTIf',l1to não foi feito contra o povo, .~tLUas·l pr,eslu;:ute, da Com1SSão de 
não fo\ feito contra o:; ~l'abalhau-;. lEt;onOm~a, e nuo so um eCOpOlUlsta 

- f - f ·t t ·os de raro va10r como, tambem, um 
res, nao OI e1:O c:Jn ra os anseI grande disCIplinador O MiniStério 
de reformM na estrutura soe aI. I ,. " _ '.. ... 
Aliás, as palavras do Ministro Da-; da !l;d.u.stna e Co:mélclO e .... om~D.)to 
lüel Faraco e tlOiJ conceitos do Mi-"i d~ '>Ianas auta-rq\.\1as e, ~~mo anda 
nlstro Robertro Campos, temos a alnda está, com a sua eS~l ut.~r.a por 
8<!rcscental' as afil.-mativa.s que onkf." II S: faz~r, ~erá u,m campa de 9.9ao ex .. 
fêz, €1n OU'·,~ p~·~t'). o Pre!'l:d:m Ce C3<;. t .. a.ordmárlO pa,ra o novo mmistro, 
tello Branco, ao dizer que a Revo- Ele. poderit, re-almente, dar_lhe or~ 
lução niL permitiria. ou não consa_lgamCid>3;de, fazer com qUe produza, 
grada. privilégios e seria fe_lta 110 verdademun;nt,e, J?a.ra o pr!)5res.s~ e 
~entido de repartir, democràticam:,n- pa~a. o <ies~molVl.mento do nosso 
te, os frnt-os do desenvolvimento en- PaLS. 
tre todas a.:; regióes·e camadas sociais [ O SR. ME1-! DE SA - Muito agrf-l.
do Pats_ de.cido a V. Exo.. muito m.e conforta 

~ste anseio que se encontra no com o apOio que traz às minhas pa .. 
Er.asil c. e.:::pecialmente, naqueles que lavras, 
não podiam tolerar o processo de ~ Sr. Presidente; o movlmz-noo revo. 
eubanizaçáo a que estávamos sendo' l·.lC~on5.rio está concluido. Como todo 
expostos. Não queremoS' cub:lnização, m-::nrlmento rcvoluc!onáúo, cmtlet~t\ 
nem faH:i.;:mo; comun1S1~Lo, nem n~· os .')eus errw, OS S$1l.::i exceSsos, as ,sUa.:l 

Os senhol·es Senadores que a.pro
vam Q r-equerimento qu.2iram perma. 
necel' .sentados. (Pa~á). 

Está aprovado. 
M bandeiras do pro-gre.sso e das 

Proceder...s.e-ã. à- lnserçã.o, nos Anats ref-ormas .500 cristãs -e dC1llocráticas~ 
do senado, do cUscurso do 81'. Mmls' e o escândalo doo nossos dias é Que 
tl"Q da IndústJ:1a e COmêr~o, Depu... tenha-m tentado() arr-ebatã-las os qu-Q. 
tado úaniel F'al'aco, não as querem realizadas num clima 

A Mesa havia adiado a votaoiio Q"?; de paz e de fraternidade, ma.,s na. 
R.equerimento n'? 78, de i964. 29 itel1. atmosfera destrUidol'll. da luta. de 
da Ordem do Oio., porque, no mOmeu. .. ,clMSes e de ódio entre irmãos, c filhoo 
to, não havia, quOrum na Casa, AgI) II de nma. mesma Pátria. 
ra, volta a ma.téria para votação. Contra a subversão comunista e a 

Em vot·acão Q Requerimento nQ 73. lut.r. de classes, el'gueu-se a Naç:::.o 
de 1964, em que o Sr. Senador Jer~ I Bras:leü·a. Não H-e ergu.eu cont.ra as 
1:er80n de Aguiar solicita tenham tra .. reformas. Erg"'leu..8e pa·ra l'echmã, .. 
mitação em conjunto os seguintes pro- las em seu clima. próprio, em seu 
jeto.s~ clima cl'Lstão, em, seu clima demo-

Projeto de Lei do -senarlo nQ 96. de crát-ico. em seu clima braSileiro 
1953; projeto de Lei da Câmara ni Não às reformas mal definrda3. 
333, de 1952 e Projeto de Lei do se pretexto para aglta.ções, e vas:a."i de 
nado n9 28, de 1951, qUe dispõem sô sentido prático. Mas a.s reft>T:naa 
bre a pa.rticipação do traba,lhadOt realmente básicas, muito mais pl'O .. 

nos IUCI'OS das emprêsas. fundas do que espetaculares e, .. 01' 
Os Senhores Sena.dcrM que o a!J.N-- I~ mes~o, "obru de 'perseverança e 

vam, queiram permanecer sentad0.31 nao da lll1p.ovisaçlto, 
(pausa) . E' com esta couvlcçã.o que, em es. .. 

Está. aprova<l-o. Os Projetos pi1~. pir1to de humildade e invocando a 
s!lrão, portanto_ a tel' tramittl.ção em I proteção de Deus Todo Poderoso_ a.s .. 
conjunto. (Pausa)/' . poumo a dJ.r,açã-o ciê.:ste Mill1stério, (I 
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declaro que o programa., cuja exe- 1 profundas transformaç0es econômico-I' te as "ações da.s médias e das grnnR M8m:.icio Pereh'a,. V,lsques# 
\ cução me proponho, terá a orL~má- (iocia-is r!o.s nossos dias. des emprêsas".. .'._ 
110 três objetivos fundamentais. I Premidas pela inflaçfio e pelo cli- co 'z . t ;10 mp" torn8l' Mylthes NogU€!la. 
i ma de agHação e de~ordul que lhe m esse 111 ·u •. cu .e ,. Walk"' S'l 'ra d Al 'd I O primeiro é O de promOVer e in- I,. . ~ - '. mais conhecido o mecanismo das ope- II L vel . e me a. e msep.:ua-'.'el, çoncentraram-se as _ _. .. . 
centH-ar (J.3 mvesttmentos. InYe :,;1' I emprêsas de modo geral. na luta I raçoes ql~e dIzem respeIto a ~lS ~t- Secretaria do Senado Fedcl'.H1. em 
'!l'ec~m:os, para as~gurar ,e acelerar i pela sob~evivência ~em únimo e sem tulcs, l'etl~'ando 0_ veu de ~mst~rlO j22 de ~))rll de 1964, -- Evandl'o Mcn~ 
} o, ntmo da ,pro.duçao e crIar o~ort~ .. '. entusiasmo para--' pensarem na sua r Ql:~, ll_a 11'. Ja.~!r;aç~o pO~lu~ar, Ct:t"~~l I rlcs V.anna, Diretor _Geral. 
rudade de, ~labalho para todOS, e hOJe J.p'ópl'iR. reforma, FD:"-"e j~::.stE'r re-I as ,Bol.-,.as de y,tlo,es, D,e ,m~do e~ . -\'1'.'\ DOS TRABAJ,llOS D,\ PUO
o ma s serlo dos proble~as que de-. concl1iar as emprês-as com o povo, e, peclUl, o~t:o,s.sm:, cumprlra ll1Cen~I~ \' U'ARA AJ.!lJ!ABj h DE PUR'l'i't'

'. ,vemos ~nfrentar em l,l0SSO paIS, ante i para tanto, torna-se ,ndispensável va,' a pa,rtIclpaçao dos trabalhadores) RIA nÃ'SECltETARIA ::_ O SENA1}O 
,0 .. crescl,me~lto ,exploslyo da popul~- ue ela se'am aberta~ à participa- na propr:edade'das ~mprês[ts em, que -fE'tIrriE ' --
',çac e o lmperatIvo syclal de n~~o ~p'. -I q- s la J 11' mais alto rau 05-1 t.rabalha~, como melO ~~', segunc!~ ,0 ' '. , . 
Jnas manter, mas amda elevar rapl.. ç~o. popu r o g P sábio ensmamento pontlflc10, "eqU111~ Aos dezesselS dl.il,S de abril de lnJl 
:'camente os atuais niveia de vida, I Slvel, ! brar o contrato de trabalho com ° c llovecentos e sessenta e qua1.ro, no 
I Par~ tanto, diligenciará o Govêrno .Trata-se, cumpre acentuar, de me-\ contrato de ~ociedade" e assegurar Plenário do Senado l~ederaI, em' Bl'a_ 
~!Ila criação de um clima de incentivo dida de grande interêsse pr~tico, a "presença ativa dos trabalhadores" sília, realiZ'Ou.se a p:'ova de Ajudan~ 
e segurança à 'n'ci.ativa pr;vitc,3., fÇ'! Com eülpl'êsas fechadas à partlciPa-j nos empreendh:lentos aos quais se te de Portaria, para. aprove:tame,J.to 
-clamando porém que nela se res- çúo do povo, ficarão comprometidos" ded'cam J no Quadro Especial criado pela ReBo_ 
guarde- a autentic:dade, Essa auten- tanto o progresso ,social, como o pl'O~ I' Senhor Ministro, jluÇão número trinta e oito, de lUll 

l.ticidade exige, acima de tudo, que, O'l'eESo econôm-c<:, O n::-( ~!'e,<:.so !'ice alo Este Govêrno, do qual participamos e novecentos e sessenta. e tr~s. Pre~ 
ia iniciatit',8. privada, cumpra 0, ,sel~,' porque a tendência será, a de a pro- e qlle tem a pre,::Jdi-l0 e a "n~p.rá-l0 sentes os Senhores Doutor Herculano 
\papel precJ.p~o, que e o de ~obllIzal pr~edade c.os empreendlme?tos .oon-! l'm ~oldado, da democraCl& e d9s Ruy Vaz Carneiro, Diretor da A.'i~es. 

Ir"ecursos ~eals e cone: os rISCOS do..<:;! centrar~se, em vez de se dl~emll~ar, princípios ~nstãos d? no.~p povo, n,ao 1001'la LegiSla.tiVa, Presidente da B:m~ 
!Jempreend2.nentos, e nao se transmu.. criando tensões per gasas e lmpedm- ::e" cOl1S~itmu pa.ra lInOblhzRr a HIS- ca Examinadora, Aurea de BarrOS HÉl. 
(de numa car~catu!a, preten~enc!o re-; do a integração da sociedade, O pro- tória, mas pa!'a . h!lpu!,.'i'onar e Cl)~- go, Diretora do ArqUivo, e Doutor 
;sumir-se na ut.ilIzaçao pl'lV?.fla ':1':<, [''l'esso econômico, J;>01'9ue redUZIdas duzir O desenvolv1me?to, nos camI- Mauro Cunha Campos de MOL'ai~: e 
~p<Jupança.s coI,eti,vas e força~as, 1]a ficarão, em conseql1enC1U, as opo.l'tu- I lJ-hos seguros da jUf,tlça e da liber- castro. Redator de Anais, examlnn.
iila.se de emprc3bmos qt:,: mfla~ao n;dades de mobilizar recur!õ~s e am~ I dade, dores, conforme Portr..ria número dois 
ltransfo:'n:a 'em~ v_er~a.d,ell'~s d~açoes pl'''!l' ?.., camun:dr::1? 112 in',""·es.ses ~::'~ .. Do Pl'esiden!-:; Castelo Br.anco, n? de mil e novecept'Üs c sessenta e q'Ua~' 
t()U ,exP.fi anc.~~ 1"n , (' ( .1! ,t~'e produtores e COPSUl!hdores, ,t.aa I m0mento em que me, convoca-:a .1 tra, da Comissao Diretora, publicad~, 
~consum:dor f'e VEJa fEl.!hado e acua-: útil para a superaçao a~s conflitos ~f "'",umir este lJOs.to, OUVI ~s segumte.s ! ... O DCN número oito, de onze de 
(do como num Campo de concentra-, inevitáveis em suas mutuas rela~ palavras: "Convido-o a mtegrar ~m j<::neiTo de mil e novecentos e sessen~ 
ção, , çóes, . I Govêrno que não ~ará demagag~a" ta e quatro, e Elza Loureiro Ga1!c~ti. 

í O se~'t:l1do objeti\'o fundamental ~o j Pretendo. no M'nist(:'rio. C!.-npreen-

I 
~as não Lerá ta~bem ~~on~~~l~~~~ ~fi,cial Legislrltivo, deSignada -S~Cl'e~ 

))rogn:uua que, me proponho, ~e~U!r., der esforços, vi-Sando a incentIvar a ".ffi, nenhuma fOtUa. p 'ocurará t~na, todos funcionãrlcs da Secl'ttz\~ 
~nestf!. pa~ta, e o, c.a vfodul.!J;ldade., participação popular na vida ,das em- . n~>:lllc,?, u.m GO~ àno que pI reoeu- ~'!a do Senado Feder::.l, pl'ocedell:·se 
BUscitandQ e apOIando todos Os es- i rêsas e espero ~ontal' para iSSO com fazer JustIça a o os, com a p da as nove horas, 'à C:lIatnada nommrll 

'forças tendent~. a obter, d~.3, meIOS g eSClarecido' con'cur:oo 'de t~dos qua?-I,paç~,~ .'5,uprema do bem COfirun e, rct<;s candidatos relaciO:lados n? DC!i 
! de produ('Ro U~Illza?CS, o ma.'c~no ~e tos compreendam a ne~essldade, tao 'I paz, "OC1::\" G ,to. ue cemO o nUl11ero duzentc:s e liels, de vmtc ae 
I ,rendimento, nao so no sentdo fI,:,l-, bem acentuada na EncleI ca "Mat.er E, a. eS'id ~~rno q ;nLegrantes dezembro de mIl e novecent.os e 'ie!i, 
iCo" mas no sentido econôm'('~ 0, mais' el; MaO'istra.", de promover a "difu- maIs ,huml e e. s::us ~r ue esta~ ~enta ~ três. Responderam à charn~
'amplo possivel. abrangendo mC1US1VC I 55.0 da b pl'opriedac.e privada ': em SU3S _ me dlspon~o a S~~,\ l~. _~ q írvo ao' da, assma1.ldo "!- ,lISta de l?resença, ae 
la colocacão do produto nos merca- v"l1"as forma~ entre as quaJ::J o Papa certo de, qu-E', sel~lll,~" s poIS de IdentIflcados, trmt.u' e dol~ 
ído,o: intel:nos e externos, E' Pl' l';lSO J~ã~ XXIII ~menciona' expl'essamen· Brasil e ao povo l'aSl euo. candidatos. Distribuídas as pl'O'lftS. 
transforma. em ,'erdadejra mística a, previament.e rubricadas pela Banca 

,verdac!.e tão n:1t'Tal e tão pouco re- I Examinadora, o Senhor Presidente so. 
conhec1,hl, de que ::ó o aumento da 11 Concurso Interno para Taquígrafo-Revisor licita sejam as mesmas assinadn::;"t\ 
p!"odutividade traz corulgo a l'e1u;:ão ~ datadas pelos candidatos, na part,~ ,1.\ 

,dos cu:õto<; w~.i~â.rios e permi.te, a ,um r..El'-~lJl .. TAno fi' 1·30\'1 "fi RE\'lSliQ pF PERI\TE$ ser POs~~l'jormente ~estacada, e de·· 
tempo, lJeneflclar o emsum:dor com j clara !lllClada a refendo. prova às no_ 

~1P!'eçcs 1"" <:; "8z:::áve:;:; !:" s.mn ,a" '~\ , ve horas e ,dez minui;os.~com a d'l1ra· 
{petspccUnts dns emprêsas pe:o ular~ I N O :'1 E __ li _,'Gra_u __ ção de duas horas, 'Decorrido o pra20 
'gnmenLo do .:.nel'cado, E de que, 50 _ " _ regulamentar, foram recolhidas n~ 
I,uma produção maior por homem e o I . ~ --~, I provas e, em pl'e,senja dos candida .. 
que realmc:lte enseju melhor re~l1u~ 24 tos, uma vez nUlneradat; e dcsta,cactas 

.neração do trabalho humano, 0ttei'e
l
- 1 Mau~'ício Pereira 'v<~:;qtles ••.•.•.•• " ••• ' #, •••••••••••••••• I' :::;33 as partes de jdentif}cacão, foram i~n· 

cend() aOI> trabalhndores aumcn o (C! Adolpho Percz , ,,' "" ..... " .... , ...•.. , ...... , ....... \ 64566 cerradas em dols envelope.:;, t.ambénl 
salário reGI, aó invés r:os aumrntO$I1'.lyrthes Nogueil':L ,. ~.... •.. ..•...•. ..•••. •.•.••••••••••• 64',333 rubricados pela Banca Examinadorn. 
Dominai,,", impJ.acàvelmente devo;·a.. Alan Vigg!anÍJ" ,:,~:,., .. ~ .. " .. , .. ,." ... " ..... ' .. ' O envelope contendo a identid:',d.e dos 

. dos pela voragem tenebrosa da m- Lizete de Almeid!\ castro .................. , ••••••••• a o •• 0. 'I' 64,084 candidatos ,foi entregue ao SAl'lf1or 
fIaçãO, walkll' Silveira de AlmeIda. , ...••..•••. , .. " ..... ,........ 61,000 Direto!' Geral, Doutor Evandl'Q Men~ 

O tercc'ro objetjvo que me P!'OPo- 1 Beat.riz Correia. de Mello .... ~ ... o ........... ••• .. •••••• .. •• I 60,250. de,5 V!anna: concluiu-se, ass~m (l !,t'o .. 
h . m' er nc!:.te terreno é o que'~ • ---<-- Diretor.. va. para 'Ajudante de Porta na 'da se-

n o p~~ .. oVO"e'll'.llll.nar a p~""tiar!",a~ I B"''''~ili'a. 22 de 'abril de Hl64, - Evandro Mendes Vianna, cretaria do Senac,Q Federal. :Ir, para 
~e p:JQt.J.la u' ti I' ... ~, ... -> tar El I ' -& l' t H 

ção da emprésa,. V{.'.n prevale~-ldO Gernl. . " c~ ... ' -eu, za ~Ul'elro. a ,I) "'. 

6 'f 1, mente um conceito I' -- . • se. vl •• do de Becret-ána, lavre:! a pre ... 
,eni..l'e n_As, lU e .z. I • I I _ ')'a, Taquígrafo-Revisor da Secretana sente ata, que, lida e achada. CQl1::aY-
de ~lllp.esa qU,e a ~p:esenta ,co~o um II Concurso l!te.roo para Ido Senado Federal, a. realizar-se no me - é assinada p€los Membros da 
,co,~Ju~to d~, lUt;~;t~:$ B~~t\~~,e~ê~<;s:~ Taquígrafo-Reyisor ' dia 28 (v~te e oito) de ab,rll ~rHm_ Banca EXaminadora, Sala das Ses .. 
pO, v~zes a €':,: o - rr:bora"" se'a 'em " , . te às 8 (oIto) horas, na DrreWTl& da sôes do Senaoo Federal. em deze:,:,sl'te 
~da _pDplula~a-c" ~ Ô ex l~r~ 'ões I ~UAi\-IADr' PARA' A PRO~yA. DE !"l.,a,quigrafia: de abril de mi! e novecéntos e se:;~:en .. 
grJ.nãe parL, huto as hP <: I :rAQUIGRAFIA 1 Adolph'''' pérez ta e qnah·o . __ . Herculano RII1l Vae 
de'nuO'ó,,'icas cumpre recon eeer qUI! I ' , ' : ';;". , ' , ."~. .. '. " 

,Ll ~~ C'·'t ' ncontra fündamentu no o.s camhd!ltDs ab:n.'(i) J'elacl<tnados! Alan V'io\'gI~nQ. (.'a:1u,'tro. - Aurea de flfT'!'ros .r?!'(10, 
ta~_ cOJ~ce~so :mprê~as não estul'rm l ficam CQU"iO::::,(i:.:,,; p3.!':\ a prova de I Beatl:1," Cci':',eia ,ce JV!ello. 1-:- .'t[,'ftLro Cu,nha Ca711;:W.s de il1orai8, e 
~~~~lD:lnh"lld'O 11 d e C u a damente a.s 'i'ao\.UI1'l':lfia. do CQlJCU1'SO Int-ernQ na... I ~et.e. de .aJ,Ill€:lda. çast:ro. IC::t.:;cro. 
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COMISSõES PER:\1ANENTE~. 
, 

MESA 

Presidente - Moura Andrade IPSD) 

VIce-Presidente - NogueIra da Gam.a IPTB) 

19 Secretário - D'lnarte Mariz j UDN ) 

I) l-MGlvna 

BLOCOS PARTIDÁRIOS 

PSD 22 Senadores 
PTB Ir Senadores 

2Q Secretário - GH~rto Marinho I PSD) . 
3~ Sec:-etârio - Adalberto seDa IPTBJ 
4° Secretário - Cattete PInheiro (PTN) 
19 Suplente _ JOaquim Praente (UDN) 
29 Suplente - Guido Mondim (PSD, 
3q Suplente - Vasconcellos Tôrre~ IPTB) 

n - Minoria 

i 

39 

IDN ]fi Senadores 
PL ~ Senadores 

REPRESENTACÃQ PARTIDARIA 
, UI - Bloco Parlamentar ln4ependente 

~TIDO SOCIAL DEMOCRATJCO (PSD) - 22 repre.sentantes 
. JOfJé GLUomard _ Acre 

Lqbão da SIlveira - Pal'á 
Eugenio Ba.rroo - Maranhãv 

.. Sebastiáo Archer - Marann;l:J 
Vitorino Freire ~ Maranhã", 
Sígefredo Pacheco - Piau1 
MenezeS Pimentel _ Ceará 
Wilson Gonçalves - Ceani 
Waltredo Gurgel - R G. None 
Ruy Carneiro _ Paraíba 
Le.te Neto _ Serg1pe 

12, AmOnio Sa.bmo - J::ianla 
113. Jefferson Qe :AgUlar - E. sant 
14. Gilberto Marmhu - Guanaoar.:. 
15. Mou:a Andrade _ São Paulo 
16. Atilio .Fontana - Santa Catarina 
ri. Guido Mondl - R. G. Sul 
18. Bznectito Valladares - M. Gerau 
19. Filinto MUller - Mato GN.3;:,.(l 
20. José Feliclano -' Goiás 

/
21. Juscelmo Kublu;chek _ Goiá:3 
22, Pedro Ludovico - Goiás 

A,RTIDO TRABALHJSTA ,~R.\.:3'.I EIRO (PTBI - 17 representant.e,<, 

Sem 

I _ Bl0CO,~ 

MalOtla 

PSP I' Senadores 

~PTN 

PSB 
PR 

MTR 
POO 

Legenda 

2 Senadores 
1 Senador 
1 Senado!' 
1 Senado!' 
1 Senador 
g Senadores 

')0 Senrtdotes 

LIDERANÇAS_ 

Minurla 
Llaer - Barros carvalho (PTU) 

. Adal.berto Sena _ Acre 10. Pes."oa de QueIroz - Pernambuco _ Vice Líaere,~: L/der _ João Ag:'ipino (UL>N), 

Vu:e-Lutercs: Oscar PaSSos - Acre /11. Jose Er01l1'lo - pernrul1!,)UCO 1~ Vlct.tJrino ft'reil'f' (PSD) 
VIvaldo LIma _ Amazonas 12, Silvrstle Pé,leles - Alagoas i29 Jose f"ehCla:lO IPSDI 
Edmundo Levj - Amazonas 13. Vu'!'concelo.s Tôrre.s -- R. de Ja-' 3° Jo.se GUloma.rd 'PSD) 
Artnur Vlrgllio _ Amazonas I neuo. 49 Arthnr Vug1l10 (PTB) 

Daniel Kneger c UDN) 

~.lem de Sa cPU 

Rui Palmelra cUDN) 
Antómo Juca _ Cea R, H, Nrlson Macula0 - Paraná 59 BheITa Neto (PTBl 
D'lx Hu.t Rosado - R,G N...,rti; 15, AmaUl.'Y Silva - P~raná 6(1 Vasconcellos rorres IPTB) 
Argemlro de Figueiredo _ paraws 116. NogueIra da Gama - M, Oer~:E 
Barro~ Carvalho - Pernatnbuc'J 17, Bezerra Net.o - Mato GrOSSo 

fIA0 DEMOCRATICA NACIO:-~Al cUDN, _ 15 l'epl'esel1t.antes 

ZachaJ'ias de Assumpçã-o - I,la."a 9. Pad~e Calazans - S. Paul\) I 
JoaqUlm Parente _ Piau1 110. Odolpho Fldnco - Parüna 1 
Jose Cândido _ PUIUl_ 11. Inneu BO-1 .. hausen - S Calunna 
D:narte Mariz _ R,a do Norte 12, An'6ma Carlos - S cat.a,'·lna} 

BLOCO PARLAMEfC:-AR INDEPENDENTE 
. Líder~ Lino de Matos 

Vif,:e Lldelf':<: 
AurélIO VUlnna (PSB) 

(PTNJ Jn.~.aphat .\1arinho Isem legenda} 

ti - r'ARTIDQS 
João Agnpino -- paraiba 113. Daniel Kneger - R O. ao Sul, 
Rui palmeIra _ A1aSoas 14. Mllton campos - M.nas Geral.'> /?ARTIDO 
Eur!co Rezende _ E Santo 15, Lopes da Costa _ Mato OruSS<l 

SOCIAL DE~lOCRÁrIcol PAHTlDO LIBERTADOR IPI,) 

(p S D I Llder' Mem de Sft 
Afonso Arinos - Guanabara 1 

I !\RTTDO LIBERTADOR ePL) - 2 representantes í 

Al~',\'~ de Cal'valho _ Bahia 2. Mem de Sá -- R G. do .sul 
.RT1LO l'RABALHlS'TA NACIONAL IPTN) - 2 ]'epresen4\.nte~ 

Ca.ttete Pinheiro - Pará 2, Lin:> de Matos - 5, Paulo 

PARTIDO SOCIAL PROGRESSISTA (PSP) - 2 repJ'e.sentantes 

Ra!..1 Cmberti _ E. Santo 2. MIguel Couto - R, de Janeiro 

PARTIDO SOClAL BRASILEIRO íPSB) -' 1 .repre~entante 

1. Aurério Viaullz _ Guanabara. 

)VIMJl;,"f:\1TO TRABALHISTA RE.!'iOVADOR <MTR) 1 rep;'eren~.a.~1te, 

1. Aarão st:nbrUCh 7" ~iQ de Janeiro j 

I Vlce-LldcI, AloysIo de CarV·1"ho 
Líder: Filmto Mt.iller 

PARTIDO SOCIAL PROUHESSr~?'l A 
Vzce Lld.eres: cp i'3 p, 

\Vllson Gonçalves Lidei: M1QI1. el COI1./o 
s\ge1retlQ Pacheco Vtce-Lj1el: Raul Ulub€'rti 
WaUredo G-urgei 

PAdTIDO 'rRAB . .{t,HIS'TA 
BRASlLEffiO ,PTB) 

Licter: Arthur Virgílio 

Vice-Líderes: 

Bezerra N?t<l 
OSCM Passos 
Antônio Jucá 

PAR rIDO l'RABALH1!::3'1 A 
.~ACIU!'JAL ePTNI 

Lídel: Lino :ie MatA:s 
UlC€-Llder' Catt€'te Fmhf'i!'o 

111 _ partl,~os de 11m !:oÓ 

Representallll~ 

MOVIMI!.'N'fO TRABALHISTA 
RENOVADOR IMTRI 

pARTIDO REPUBUCA!-oU IPR) - 1 repr.:sentante. 

1. Júlio t..ene - Serglpe 

PARTIDO DEMOCRATA CR'!:STAO tPDC) - 1 rer.resntànte, 

1 ~~rnon de MeiO - Alagoas 

I RepresenLante: Aarão ste:nbl'll'"h 

UNlAO DEMOCRATlCA NACION,~" I'P,{RTlDO DEMOCRAIA CRlSU.O 
(O O N) ,PUC, 

Líder: Dantel Rr1eger RepresenLante: Arnon de Me!10 

ShiM LEGENDA 

Josaphat Marinho - Bahia 2. Henbaldo Vieira" - Sergipe 

RESUMO' 

partido SoclaJ J.>emocrát~co 
Pal'tido Trabalhista NaClOlltlJ 

umão Democrática NacIonal 
PIlrt1do Libert,ador' 

Partida Trabalhista NacIOnal 
F'artldo Social Progressista 

Partido Socla.llst.a BrasUeJo 
Partido Republlcano 

Partido Democrata Cnstlo 
Movimento l'ra.oalft:.sta Renovad:01" 

Sem legenda 

(PSDl 
(PTBJ 
(UDN' 
(PLJ 
IPTNJ 
IPSP) 
IPSBJ 
(PRJ 
(POCJ 
(MTR) 

22 
17 
15 
2 
l 
2 
1 
1 
1 
I 

M 
2 

Vice·Líàere . .,: 

Eurico Rezende 
Adolp\.)~ i'ranoo 
Padre Calazans 
Lopes da Co~ ta 

PARTrnO REl-'UBLICANO ~PR) 
Representante. Júlio Leite 

PAHI'IDO SOClAL1::5'l A 
BRA..QILE1Rü {PSB' 

Rep:esf'nt.ante: Aurélto Vlann."l. 

AORICUL TURA 
f'l'e~JUel'te _ Sem.dor Jo~é ErmL.;o tPTBl 

Vice prebIdenLe -Senador .E'Jgênlv Bc.tros (PSD) 

COM:..~OSIÇAO 

Mator1a 

Titula.rcs c::'.nl .. ..,t,M 

EUgênio BnITC!. 
JOÃ Fel1c1ano 

PSD 
'(, AtUlio .rUl1tana 
2, 8enedicto Vtt.lladarp 

• 
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AbrI! de 1964 ---= 
Titulares 

José Ermfrio 
Di~-Huit Ro.sado 

Titula,res 

Lopes da '::osta 
Antônio Carlos 

Titulares 

-Júlio Leite 

,\, SUplentes 

PTB 
1. Melo ._Braga. . 
2. Argemiro 'd.e. Flguelredo-

SUDlentes 

MinOiic 

UDN 

1, Daniel Krleger-
2: João Agripino 

Suplentes 
B P.I. 

Iloul Giuber1.i(PSP). 

- 'Secretário 
RO!i1UÕeS 

José Ney 'Dantas. 
quintas-feiras, 0...<) }O hor~s. -

CONSTFTUIÇÃO E JUSTiÇA 

""rp..slde. ~e Milton Campos.- t-OUN') 
. Vice Pl'esidente - Wll~n qont;ajve.s I psDf .. 

Titulares 
· Jefferson da. Aguial' 

Antônio aaJbino 
Wilson Gonçalves 
Ruy Carnei.;-o 

Edmundo Lev!' 
· Bezerra Neto· 
Artllur \Tirglf1.o 

.' 

. ('9MPOsrCAO 

Mdi6ri4 

~.PSD, ' 

Suplente3 

1," Men.ezes· Pim.ent-el 
2. Lente· Neto 
3, JORé Peltciano 
"4. lt!.iÜnto Muller. 

PT~ -t" 

-1. Afgemlro de. Flgueu·i>do·· 
2. 1-1elo 'Braga. '" -

. 3. --OS<1ar." E'~ _ ._ 

1)fi nOri<l 
. ' 

aDIr 
Aloy~lo de Carvã,lho' (PL)~ '1~ Daniel', Kr1eger 
Afanoo Arinos ' 
Milton·' Campos 

. 2, João Agrtptbo 
3, -E1,1rico Rezende 

. B F, .1" 

· JOf.:a.ph~t Marinho "(sem' leZenlia, .. A,arão, . .steinbrUch (~) 
SeC) etária: 'Maria ,Helena, Buino -'-B:-andão. 
Reu1i~ ...;, quartaa-feir3S •. as' 16 llora~ 

Pl'f's!dente - Alll'ério Vianna- (P.:3F) 
Vlce-Pr~!dente '_ Pedro Ludovíro IPPE) 

T!tuls;es, 

PC'dro' Lucto', tco 
Fihnto biUU-ç:r 

Oscar PaSSoS" 
Edmund.o J..,e'li 

Au:-élio Vianna IPSE> 

. ~OMP05JÇAÓ 

lf~ r.iorU~ 

PSD 

:suplentes :, . , 

l~ José 'Pelidano = 

2, -~WaHt.edt. _. Gurge!, 

FT 13 , 

1, Melo Braga 
2, Anlôruó J~cA 

Minori", 

ti t ,r. 
Lino '\le Ma.Lt-os (PTfn. 

Secletãna 

ReUJilóes 

JIiHela,- Ribeiro dos-Santos.; 
~uin~ felra.s, àS .16 hOl'a~ 

ECONOMIA 

Presidente - Leite -Net.o (PSD) 

'Vice-Presidente.- Jooé E2'1tllr10 _IPl;B)~ 

. : ;C01lJPOSIÇP.O 

--"Matonn. 

PilD 
Titul9,H:3. '. 

Leite Neto. < 

At-tE1Q .F''ÜrE-1111a. 
José Fe'!,cianú 

L .T~ffel·son a~ A.gum.r 
2. Sigefl'ect,} Pacheco 
:l, S':'bastlw Alcne-.: 

José Erniffio 
Melo .araga 

P'l'B 

L Bezerra Neto 
2" -oscar passes 

Minoria 

, UDN 
1. Jost5 CineMo Adolpho Fi'llnCO • 

Lopes dn costa 
Itineu Bornhausen 

'2, Zac.haJ:J-as ,de Asstunp.ç':O' 
3, Mem de. S. ,PL) 

. MigU~l couto (PSP) 

B.IC>·I.· 
Aurélio Vianna, \PS?\ 

Secn:árla. - Ar~ey 'O'Re-illy _ 
Reuni~e$· ~ Quintas-feiras, à! 15.3Ó 

. EDUCAÇ,ll.O 'E CULTURA 

_ Presidf}nte -_ Menezes Pimentel (PSD) , 
Vic~~Piestdent~ _-o pÁd.re calaz?,ns ~tf1'~j. ~}. 

'rlf.nla:res 
Menezes 'Pimentel 
Walfredo G,rgel, ' .. 

pes.roá de- QueirOz;
,AntÔnio Jucá. 

.,.p'a.dre Ca·:azans 
: Mel'D- .d~ Sá 0;'(')'. 

COMPosrCAO 

f,tf.uona 

PSD 
',-' SUplentes' 

1 Benedicto, Vallactarea 
~'" plgeff!do .pach~co· 

Mil 
I, ·Edmun<lo Lev! 
2, Vlvald" Lima': 

-' Minqrta 

CiDN 
"1, AfoIUlO Arinos 
2. Milton CWllp<lll 

BP.r.. 

," 'Josaphát. .M •. rjnh • .- (liem légenda) Uno de M.tto. !PTN)" 
- = _;" Serr ~,lár1a. - Vcra -Alvarenga Maft's 

. Reuniões - ~uarta&,,:telr~1 a:a 16 -,1l.ol'll.l - -~ .. : . 

fiNANÇA~ ~< ••. 

'Pr.siaOn!e·- Arg~jr~ a~.'Fill'lÔlredo lpr:si 
" Vice-~re8~r;tent~ - DaiüeI. -~ieg'tr ~UDN).-

," Tit1l1ares 
. , V1clorlno Freu'e 
. LObáo da~ SU-veu'a, 

Slgefredo 'Pacheco 
Wilson C'~nçalves 
Leite lfeto 

Argellliro-- dê Flgueire<1O 
Bezerra - N et,o --- ' 
pes''50a de· Queiroz. 
Anlooniq JU~ã 

.. DalU~~ t\.neg:er' 
~ Ixineu Bornha'-'íSi>n 

Eur!co Reir:nde 

Mem de Sã 

COMPosrçAO 

. 14alort/: 

PSD 
'" .~ Suplcnteil 

1, . AttíHo Fontana 
2, "Jtsé Gw.omard-' 
3, Eugênio SarrOB 
4, Meneies Pimentel 
S. Pedl'o LudOvic9 . 

PTB 
1. J"õ.é El'm!rl0 

•. 2. 'E<!lllUndo Levl< 
3. Melo era.ga 

4, < OSC<lr Pa.ss~ 

tJDN' , ." '. .' 
1. Ml\191l Campoa 

.-;;. 2,. JoãO Agriplno ' 
3~ AdOlpho .F'rapco 

".1'1, c .' 

". ~~..- . -À.J~y~l~ -d~ : Carvalh1) 
B P._l.'"· ,-' 

'.' 
.. ",,-' 

"~-

, , 

'!' " 

L JuIlQ I.elte·~(PR) 
2, Josaphat Marillho tS, l~ge.IJdn.) 

Lino d{,-Mállos'-/PTN) -, 
Aw'él10" Vianna tPSB) 

~ 

-; Sccrc.tárla '
,Reuniões' '-

Cid' Brtigger 
Qunrtas~fei.l'as 

LEGISLAÇÃO SOCIAL 
. :presidente· - VIvaldo -Um 1),,.. I P ]'8) 

, V!ce:'Prcside1lte' -." W.'?,W'edo o-urgel (PSD) 
"- - - '-~ 

_ ~~ :·C01l.1POS-IQAO 

Mafo,i .. 

'l'i.t1.1iase.n 
Ruy ~ Ca'rneil'o ~ 

~SD 
Sup1ent.es. 

1. Leitê Neto ' 
2,- JOSé Ouiomard I WRI!redo nurge.!. 

'AWllo Fonfa.:1~ - ' 
Eu;êu!o .Barr0il _ 

3, Sige-frê.-do -Pa-eheoo 
4. LobL\o doa Silvell't. 

~ , 
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VLvaldo Lllna 
antônIO JllCá 

Eurioo Rezende 
An~ôDlo Carlos 

PTB 
1. Edmundo Levi 
2. P€tsôa de Queircz 

lIfinond 

UDN 
1. Lopes da costa 
2. zachal'ias de A.$'J.r.çã'O - B P.I. 

Aurélio Vianna (pSBl Aarão Steinbruch (MTlit) 
Vera Alva.renga Mafra 
Terças-renas, àS 15 horas 

SeCl'l::'ltt-4--'tI. -

Reuniões -

POLIOONO DAS Sll:CAS 

Presidente - Rui carneiro IPSD), 
VLce"Presidente - Auré~i'O Vianna lPS~) 

Titulare.c:; 
Ruy carneiro 
Sebastião' Archer 

COMPOSIÇAO 

\1atorlG 

\PSD 
Sup1entes 

1. Sigefredo Pacheco 
2. Leite Neto 

l'TB 
Dix-Huit Rosado' 
Argemiro de Flgueire'oo. 

1. Antõn:o Jucá 
'2. JOse El'mirlo 

João Agripino 
José Cândido 

A1ll'é!io Vianna 

Minorza 

UDN 
1. Lopes da costa, 
2. antõnio carlos 

B P.I. 
Julio Leite I PR) 

Secretária - Aracy O'Reilly 
Reuniões - (;\..artas-feiras\ às 16 110rv 

REDAÇÃO 

·Presidente - Dix~Huit Rosado (PTBt 
ViCe~presidente - Antonjo C~rlos (UDN\ 

TiJulares 
Walfredo Gurgel 
Seba.~tião Archer 

Dix-Huit RQsacto 

Antônio Carlos 

COMPOSIÇAO 

Matorta 

PSD 
Supl~ntes 

1. Lobão da Silveira. 
2. José FellClano 

PTB 
Edmundo LeVl 

Minorza 

UDN 
Eurico .ft ezt'nqe 

·B PI. 

o. 

Júl:oO Leite (PR) Jo,s,aphat Marinho {Sem le2'eLluAJ 
Secretária _ Sars,h Abra.hãO 

RELAÇÕES EXTI;RIORES 

Presider..te - Benedito Vallada!€:s (PSm 
Vice-PreSIdente - Pessoa de Queiroz (PTB) 

Titula.res 

BenedJcto V1.lJadareS 
F1lm;..o MÜller 
Mene~es [l; nentel 
JCsé Guiomard 

P::ssoa de Queiroz 
Vivaldo LJmf 

Oscar Pas::.os 

.antOniO t..:an<Js 
José Cândldo 
Rui Palmeira 

COMPOSIÇãO 

. . 

suplentes 

Maioria 

PSD 

fTB 

1. RUY Carneiro 
'lo Leite Neto 
2. Victorino 1'1 eIre 
4, Wilson GonçalVes 

1. Antônio Jucã 

2, Argemiro de Figueiredo 

3, Melo Braaa 

W!norla 

IJDN 
1, padre Calazane 
3. João AgrIpino 
a. Mem de Sá lPU 

.tI P I. 

Aarão .Steincruch (MTR) Lino de Mattos \.pr.rN) 

Secretáno _ João BatIsta Cac',ejGll Brilnco. 

ReumiJes -- quint.as lei7asl. M 16 horas. 

SAúDE: 

Presidente' - Sigefredo pacheco 
Vlce-PreSidente José 'Cândido 

Tltula.re:" 

Sigefredc Pacheco 
Pedro LudoVlCO 

JOSé Ca.nOlQO 

Raul Giuberti (PS~) 

COMPOSIÇAO 

Sunlentes 

1. 'lI/~lfre( ') Gurgel 
2. Eugênio Ba.rros 

f'Tn 

Antôr.io J.u~~ 

M'.norta 

UDN 
Lopes da COfita 

B p 1. 

Miguel Couto (I'SPI 
Secretário Eduardo Rui Ba~'boss,. 

lleuniôes - quint.as. fei.ras, às 15 horas. 

SEGURANÇA NACIONAL 

,Presidente _ Zachatl'ias de ASS1JmpçãQ <UDN) 
Vice-PreSldente - José Guiomará, ,PSDJ 

Titula.res 

JOfié Guiornard 
Vlctotmo Freire_ 

Silvestre péricles 
O:::cal passos 

Idneu Bornhausen 
Zacharia.s de Assumpçao 

Raul GiubeTti, (PSP) 

• 
COMl'OSrçAO 

t3uplentes 
rlaioria 

PSD 

1. Ruy C~i'TIElru 
~, Attílio .Fontana. 

1. José Ermirio 
2~ Dix-Huit Rosado 

.Ilf'nOrla 

UDN 
1. Adolpho Franco 
2. Eurico Rezenà'e 

" 1'.1. 
Aurélio Vianna 

;$eC1 etário Alexandre l?faende . 
• Reuniôes. - quintas feitas, às 17 hora.s, 

SERViÇO púauco CIVtL 

Prebidente Aloysio de CarvaJ.ho (PL) 

• 
I , 
I 

i 

Vice-Preside...'1te - Leite Neto (PSDJ 

Tltulaxes 

Leite Neto 
Filint-o MillIer 

Dix_T {ult Rosado 
SU\'estrt"! PéncJes 

Padre Calazans 

Aloysio de Carvalho 

Aarão stelnbruch CMTRJ 

COMPOSIÇ.AO 

SUD!,nte~l 

1. Victorino Freire 
2. Sigefredo Pacheco 

PTB 
1. Melo Braga 
2. Antõnio Juca. 

ftltnDria 

UDN 

Antônio Carlos 

JI.ll!l1 ae Eâ 

B.P.I. 
Miguel Couto (PSP>. 

Secretârio - José Ney Dantas, 

Reuniõea - tefças-feiras. às 15 horas. 

, 

• 
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Abril de ·1964 

L :r::lANSPORTES, ';OMUIllCAÇ?~S E OBRAS PÚBLICAS 

Tilula,res 

Eugênio Barros 
Wilson Gonçalves 

Bezerra. Neto 

V:pes Co.:ta 

Miguel Couta rpSp) 

S,-cretárto __ Alexandre 

cO.\1POSrçAO 

Suplentes 
J!atria . 

PSD 
1. JefferSon de Aguiar' 
2, José Guiomard 

Pl'B 

Melo Braga,' 

J1!-·lloria 

UDN 

Irineu Bornhausen 
B P.r. 

, 
Pfaenrler 

Raul Gjubel'ti jPSP) 

RcU,liões _ quartas-reira~. à.s 16 horas. 

COMISSõES ESPECIAIS -- . 
1\) 

Mcthbros .7) Partldos 

"J-:lberw Mannno - P~D. 
:r..lt.'nt:Le.~ P!m~n(el P=:i1J. 
I-!ertDdlul. V:e.ra Ul)N". 
I\.lI.tulJ <...:an,pJs - UU .... 
Vd.,.;u;tC~.<.N: lorref _ <.)'18. 
YQ,I! in\;<- Le~'f _ p'I ti . 

\.U.i~IV lle '.:"'fva,l1o - ·t'L. 

!\l '" n .... ' '.,7' - Pi'/t1 'i".3 

,l"tif't ~vn CIO' ;\,J',!l.t.! 'FI e-.:;.Oe.1·,e 
P::.U 

PoSD. 

1\:'11'.11 V !!1I0 - PII;1. 

L","'l - P'll:S. 

fi lu.pIH.; ,!''rfln, o _ UUN, 

C) Para o· E'studo dos efertos 
da INFLAÇAQ E DA POLlTl
CA .fRIBUT ARIA E eM: JIAl 
sóBRE ~S EMPRÉS,\S PRI 
VADAS 

AurelIO Vwnna 'Hpl~!,(Hl - PSu 
F'l:"\Cll :-lezellC\e IVlcePlet->Joen t e) -I .. 

UlJ;\. SeC"tHano: . Anxlllar : <'~1.~ 8-.:V{; 
. _ PL·lO AH'xallctre M,uquet- Cloe Alou-

J061lPnr<'·,. Mannho - S,le~en;ta. qLlerQue Meno 

Se.:::ret:'lr ',0' Uf'\CIa.J Leg'-Sli:tt..vo, 
l-'l.-lJ, J B (Ja."tejon Bra~C\J_ 

Rf'untões; 
.:t.. as, 

E) Para efetuar o levantamen- H) Para o estudo dan Mens 
to da PRODUÇÃO MINERAL gens do Poder Exellutivo 1 

DO PAiS e estudar os meios ferentes à REFOFlMA A 
capazes da possibilitar!! MINISTRATlVA 

. sua industrialização Crleda por iniciat!va cta Cãml 
Crlada em v1rtude do. ReQuer1men~ dos DepULadO<i aprovada Ill~l(~ SeUl 

to n'i 66j~63, do Sr. Senad~r •. o.sê!eID 1.12.19a.'L 
E!rmlf1o. aprovado na sessão de 18 áe - MernbrO$ ns) p tid 
set.embro Ge 1963. I !lI os 

Designada em, 19 de setemb}o' de Senadores: 
196:1. I Wllson Gonçalves. - PBD. 

Leite Neto - PSD . 
. Prorrogada em virtude do 'Reque.. Sigetredo Pacheco _ PSD. 

runento nlt' 1.159-63. do Sr. Sca,uloI 
Mmon Campos. aprovado na sessão Argemlro de Flguelr-edo - p'ra 

Edmundo' Levi - PTB . 
de lU de dezembro de 1963. Adolpho Franco _ UD'N. 

Membros (9) - partidoa 

Jose FeHc1anQ _ PSD. 
Attl110 f'ontana - pSD. 
Eugcmo tlarr-vs - PSO, 
JoSB €ruu1"1o lRehHor, -
Beierra Net.o _ PTB. 
M~lO Braga - P'fB • 
Lopes da Cast'R - UDN, 

Mllton 
OUN. 

!'T3. 

JÚlio Leite !\'lcePr) - PR, 

Secretarfo: Aux1J:ar Lc~~al:;lvc 
PL-lO A.leXanaH~ Marques 6e Al,?U
querque Mello. 

Reutiloes; õ~s teira.s às 16 horas. 

l\lembrós 

... J{)~e P'eJ,(' ano 

·51 - Paracos 
- PSD. 

RuV Cu.!'U~lro - PSU. 

Anlr- ~n1<.. Juc:,í\ - pTH 

Padre- Cf11a;o;:o:ns - UDN' 

JcsaptlJ.t ':"lf',nnho - S lege-nda. -

João AgnplUo - ODN. 
Aurélio Vianna _ PSB , 
Josaphat Mannho - Sem legl'O, 
Deput-ados: 

I Gustavo çapanem.a 
PSD 

Aderbal Jurema ~ 

CPre;;idente) 

PSD. 

Laert.e. VU. fa - UDN ISllbSt!:u 
pelo eputado Arnaldo N(>g:U"fll:a'. 

Heitor Dlas - UDN, 

Doutel' de Andrade - P'fB. 

Arnaldo, Cerdej.ra ..:.::. >PS.? 

Juarez .f-ávvra _ PDC. 

Ewaldo Pinto _ MTa, 

129. Oe .,m'ubro 

uu~, 

:-iOgueíra O-a Gama _ P'rB. 
'B-l.rrHS ca,'valho _ P'J fi 

.-\lO\'s1O de VIJ.,Ya~h'5 '''=''"u;J,Jdt:ut 
PL. 

~:lt'lIl de Sã :- PL. 
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Projeto de Emenda à Cons
tituição n9 7/61 

Ql'!E DISPOE SõSRE 'AS ~IATE
R1AS OA CO:Y.:PET~NCIA PRIVA
TIVA DO SENADO, INCLUiNDO 
AS DE PROPOR A EXONERAÇAO 
DOS CIIEFES DE MISSAQ DI
PLOMATICA P!<RMANENTE E 
"PROVAR Q ESTIlBELECIDIEN
TO o RO~IPnlENTO E Q REA
TAJ\IENTO DE RELAÇOES DI
PLOMATICA& ,COM PAISES ES
TRANGEiROSI. 

Elelta em 4 de outubr ode 1951. 
.Prorrogada: " 
_ a tê 16 de dezembro de 1962 pelo 

tequenmentoL 307-61, apr. em H de 
,ezt'mbro de-1961: 
- até 15 de dezembro de i9ú3 oelo 

teq. 1.139·63, apr. elD 10 de dezem
ro de 1963. 
Completada em 29 de outubro' de 

962 e 24 de ab!'ll de 1962. 

MembrOS 116) - Partidos 
Menez~ punentel - PSD. 
WIlson Gonçalves (23 de abril de 
9~a) _ pr~idente - l?SD. 
Lobão da Silveira - PSD. 
Ruy Carneiro t23 de abrll de lOb3) 

w PSD, 
GUIdo Mondin f.. de outubro de 

1164) _ PSU. 
Eurico aezende t23 Qe abril (te 

9631 - ODN. 
DanIel Kneger -:- UDN. 
Milton Camp?s ,Vlce·Presíc1ente) 

- UlJN, 
He.lOaldu VIeira - UDN. 
Lopes na COsla _ UUN. 
SIlvestre Perlcles .,. .. ,;.) _ l"fB 
Vlvafda Luna - PTB, .. 
Amaury Silva (24 de abrll de ~963) 

• PTB. 
Vaga do senador Pmto FerreU'8 

~j de atrU de 1963) - Relator 
'iB 

'\IO.\-'S10 de Carvalho - PL, 

"/ARIO DO CONGRESSO I\!P,CIONAL (Seção 11) 

L) Projeto de Emenda à Cano-
tituição ,,9 9/61 ' 

(QUE MODIFICA O REGlr,IE Dl! 
DISCRlMINAÇAO DAS RENnr.SI 

Eleita em 20 de novembro de 1961. 

- até 15 de dezembro de 1984~ ,:klo 1 Milton Campos _ (fO:'J. 
Req 1.143-63. npro'V'ado em .0 Ue Honba.do Vieira \'lce-t'; e.s'r4·'n-e 
dezembrD de 1963. I UDN. . •• - -

Completada em 29 de outubro de Menezes' Pfmenlel - PSÚ 
19C2 23 de a\:lril de 1963 e 22 t'!e tUM I Euqco fie:L"nàe Clil a~, ~orj Idt 
lho .de 1963. 1963) - Re.atot - CL.'l\i. 

Membras _ PartidOl SIlve;tre PrflcJes (23 ae -aO.'U ci.~ 
Frorrogada: / 11163! - Pn'&!denft' .... PTB 
_ ate 15 de dezembro de 1962, pelo J:;:fferson de Aguiar - PSD. I N Jguelra da Uama - PTU: 

Requerunento 605.61 ap:ovado em 14 Wilson Oont;:alves <23 de aorll de Bar·os Carvalho - PTB 
de' dezembro de 1961; !V03, _ PSD AJoYSIO .de Carvalho) - PL. 

_ até 15 de dezembro de 1963. pelo RUy Carnelro _ PSD. I LlOD de Matos - F'TN 
&equerimenta '18.2.62 a.provado em, 12\ Lobã.o da Silvelra _' PSD João '\g'J'lpmu '2::1 de aQrtl :1e tii63) 
âe de.6embro de 1962; GUldo Mondin \29 de oJulu')rc df - crlJN 

_ ate 15 de dezembro âe 1964. ",elo Hl6::!1 - PSD ! Q,.lU,eJ Kne~("r - VD:"-l 
Requenmento 1.141-63 ,aprova--j,c éID Milton Campos - UDN. I 
10 de dezembro de 1963. 'HenbaJdo vieIra - UDN ' 

"'1embros 1 16) _ Partidos Lopes da Costa - UUN . Q) P' E ' " rOleto de melHla" CO!lS-
Jefferson de Agu'.ar \23 àe a.bra. JQão Agripino '23 de abrU ie Ú}ü'J', " -

de 19631 _ PSU. - UDN titwção n~ 3 62 
Menezes PimenteJ _ PSD. EuriCO Rezende t23 de aow ll OE I 
Filmto MulteI" _ PSD. U!6:-!) _ UUN. 1·"Ul'O~{fZ11 O rG.1HUN,\L Sl'PE-
GUldo Mondin \29 de outub:o de i Sllvestre Peflcles 123 de a.Jrll Qe luon EI.U·IOHAL !to t- I:\.I\H UA· 

1962) _ PSD. 11963) - PTB 'L\ P,\.HA A H:i~iU.tZF.(, 1'0 DO 
t-l I'Lt::HIl'« 1'10 P{tl':\"U-iTO NA 

Ruy Carneiro {23 de'abt'U de idÔ31 ogue1.ra <la Gama - P'TU. EHENU!1 (;O~Sn·rt·II(}I"i\l N~ 
-DPSPj' Kr ' R j"~ U"N "BjaOfyr,OjSO dÜea"'caarJh,"alh-o P1'p

ll
L· 4 - ATO i\DH'ION,\LI. 

ame leger f e a ....... r) - J.,I.. -, • 

EurlCO Rezende l2a de aDro ae M'guel CQU1"Q - ?:::'P. EleHn em 10 ele Julho de 1902 
1963, _ UDN. . Cattele PinheIro 123 de abç1l de Pfil1'ogaçào; 

MJjton c,ampos - UDN. ,IDô31 - PT.;. ' 
- até 1b de dezembro de l!l63 pelO 

Requl::l'anentv m,-ti:.: Hpruvaoll"W J.~ 
Projeto de Emenda à Cons- de dezembro ce Ulti:? 

Beribal.do Vieira - UDN. ' 
RUl Palmeira -UDN. O) 
Amaury Sljva - 2J de abrll Ó. 

1963) _ !'TB, 
Barros Carvalho - P'rB. 
A~genllro de !<"'l.gueuedo - ?TB. 
Bezerra Neto /23 de abrU de 11;133 

_ !'1'B, 

Alo~;6iO de Ca.rvalho - PL. 
LulO de Matus - PN. 

tituição n'? 1/62 - aLe lJ de deZemOfQ de ;964 Dela 
... Heq .el.men[(.> 1 14õ ~pro\'àd(,t !m .i(l 

(OBRIGATORIEDADE UE {,ONCUR- de i'~/f'mOrl de 1~63 
SO • fA.ltA lNVl':S'rUlUltA EM L'(f.npletada em:l;; de ab,'u da 
CARüO INUJIAI. DE C.'\KHM.HA W6~. . 
E (JROIBI(,.'AO DE f1rjOMEA<;OES' 
(~TERl!St\S,. M~mtml,,~ - Part:dQS 

~lejta em lO de malo de 1962 Jetfer::'Ull de :Otgu:ar - Pô 
Prol'l"úg"ua. V,i!'::>Ull liulJ..;a.vt,) ':t~ Ul' 3.:).11 de 
..- até lb de dezemb'·o de 19ti:.! r,eLe 19ti:j, - Pti1...l • 

M) Projeto de Eme.,nJa à Cons· Req 18,,·6:J aprovada em (!l Gt .)(. Ruy Clil'n('m; - P8D 
titUlcão n9 10/61 zembro de 196~. LuDtlL da :::llJve'/a - pSO 
'. . I _ . l\lt'llh',{'~ ~·.mefJtel - P.::;0 

,APLICAÇAO DAS C01'AS DE 1l.\1-1 --:- até 10) ,~e dezembro de W63 oe·f,. I Le.te r.,-er.o .:l::! de aon. at 19531 

~ino de Matos - PTN. 

,) Projeto de Emenda à 
tituição n9 8, 61 

POSTOS .. DE~'fIl\ADAS AOS MlJ 1 Rêq 1. !4'!·o;). uprovadu em ltJ \.lI; ue-, p~u 
NU.~ .. PIOS' _ 'len1.'Oro ile 1»53. . - 'MiltOn Ca:l'Dos - lJl.}N 

, (EleIta em 28 de dezembro de i.9o':t. OOmpletada em 23 'd,e abrU :je .96;' H"'fIOUldt. v:t:.ra - LJUN 
Pron;gad~: . Melutl/'oi> _ t'<tI'l.'üUI:. I Jual. Agnp,l1o" .~::i de !l.tlfH de affl~ 

Cons~ _ ate 15 de dezembrç de U~63 "fie. Jf:!t~bun ue .'\gUl:ll - t'$lJ. 1-· uU!\: .. ' 

laeq 18::Hi3 aprvva.d.u em 12 ce "'ce.. ~\'u"l)n U',)!H:aHe~ ~23 de d,OtlJ de ~UJICO aeu·nae 12~ de aarU de 
zembru <le'196:.l . ! l!)..;JJ - tJ:::,D 19/jJl - uO~ 

SOBRE EXONERAf...'I\O. POR PRO-, . I tWy L-(;IrllE' 1"0 _ PS Dam!'1 KI'.eger - ULtN 
.POSTA 00 SENAlJO Dl!: VHI!:.t:l!. - aLe ló ne dezembro de 1964 prlc I '\", .. u- I' PSD SU\·estre u~rlCle" ,,' d ' -

D
" ,'llS"Q OIPLOI'IAI'l'A U'" rl.-eq. 1.142-63 apwvadc em :O::te au· M" '-ltlez<,~/,~.lllent.e -U . ~,(""~ e aura Q& 
i:. ".;:>no • '" &; 'ubro de 1963 I ~ ·ou ..... ampos - UN 196:1, - pTH 

CAKA'l'ER PEUi\'lA~EN'CE). .... I' • 30 d ...I ael'lbaJelo Vle.ra - ULJN' N'y!IJel;-a dll Uama - f'TE . 
..... umpH:tüoa em e março I.>e w· ''Tu. 

Ele.lta em 5 de outubro (.Ie 1961. 1962, 29 de outubr-D de 1962 e S âe EuriCO HezeuCle 12::1 de a~rl1 dE u IITOS Cur\'u)hC - "'" u 

1>rorrogi:l.a.a'; -1.bril de llH53 19631_ - LJUN. .t\1f'lTI ctt,' ~3 - F\. 
_ ate 1~ de aezembro de 196'2. j)elo Membros r161 _ Part1dos I Joao Agripmo (23 de abriJ de U!6~ Aalã{. Sw.nvl"l;ch - l,n'R. 
eque:llllenkl 60a~íH, apruvado em H Jefferson de Agulal' _ PSD. I' - Vlce~Pfe.jlaente - uLJN. 
~ laneU'Q de 1961; WÜSQn Gun>;-a.:.ves \23 t1e &Orn át DanIel Kne.;er - U1Jr-.. ...l. I R) Prol"eto de Emel1da à <.; 
_ ate lb de janeiro de 1963. peJo 19631 _ psu, . f:)lJveH!'e- PencJes 123 ae abrU \l"€ ~ 5 '0115-
equenmenLo lBl~6::! aprovado em J2 Ruy Carnelro _ PSD. /19631 - PI'B tJtwçao nU 62 
~ Cle'l.embrU <le 1951.; Lobão a-a S1ivelra - PSD_ I NQgueu'íl ,Ü3 Gamn - P'rU. DI 

S. "r C jh <Yra f S'lOE SOBUE A E.\ 'fHF.fL4. AOS 
_ ate lo Oe àezemUTO de 1964, "'elv GUlão MondlD 129 de outubro de ,u.s arva u - ~, . !tIl " AI I d C õ1 ;NIL'U'IO:s UI<: 30% OA AlIlou

_ 
equenment.o 1 !4u.tia _apruva.áo em i.962J _ PSU. oy-S o e arvaLho - PL. ...1;0 
I de aez\:n1Dfll de H163. M\lto, n Campos _ CUN, I ',.réllo Vianna 123 ne a.bril- de ÇAUA(,.~AO nos ES'I...J~lJO-e; \)l.:A.N .. 

1"6" o I S DO EJ..(·EUEU AS HENDAS MU .. 
completada em 30 de març.() oe Henbaldo VieIra - UON. . <J ,,) - .HeIa Dr - P B. NH..:t.PAJi3I, 

16:&, ,W de Qutuoro de 19t1~. 2::1 de Lopes Oa Costa - UlJN.' I _.-
lrH de 1963. João Agl'lp;nO 123 de aoril de 1963) \ . Elelt.a em 13 de setembrc de .i1!d2. 

- UlJN, I' P) Projeto de Enlenda à COl1S, !'rorfogada; 
Memoroo 118; _ PartIdos· . ~ o 2 6 Menezes l?m1el)tel _. ~SlJ. EurICO Rezende 123. de abrU de ~ tltuiçao n· / 2 - até ltJ de dezembro de 1963 pelo 

Ruy Carnelr" '23 ae 'o,"lj À. 19"3) 1963, - UDN. I"'IO:T RequerIment.o n Y 1 141-", ~pf"""do U"C :J I ....... I'I'UI NOVA OISCIUi\lINAÇAO U '" ...... 

PresJdente _ PSlJ. Silvestre PértcJes i23- de alJ.r.1l dt: DF HENDAS EM FA\'Olt DOS em 12 de dezembro de W62: 
Lobao da 811veira _ PSD. t 1963) _ PTB. 1\llJNIL'tPIU&I, - até I;, C1e dezembro de 191\4 oeJo 
JetrersoD ae Agulal 123 de abrO Cf> I N G Requerimento 1 147-fj J,lpru\'8JC eJr 
~531 _ P~u.· o gU~l:,a da ama - PTB. Eleita em 2::1 de mala de 1962. .U a.e dez-embre. de 1963. 
Cuido· Munain 129 de. outubro O~ Barros CarvalI'o _ PTB. prorruguçaQ: CDmpletáa em 23 ce aor1.. de HHi&. 
16:!) _ PSD, - até 15 de dezembro de 1963 oeJo MemOros - PMI,la.~ 
Dan;e. K Josaphat Marinho 123 de. abril de Requerlment.o 1tJti ti::! aprovado .... 'tO J.2 JetrerSO!1 de Agular - P::3D 

r.eger - UPN. l%3~ _ S. leg. de áezemOro de 1962' I R..t.:y. tJ~rnel"o - PSD • 
EUrICO Rezende 123 de aarú df' • Lobao da :::ilvera - ..:.S ..... 
6::11 UU:'>l ~Joysio de Carvalho - PL. ~ ..,.I 
MiJt; n.o

m
' p'os _ UDN, Llno, de Matos _ PTN - até 15 de dezembro de 1964 '11'10 WlooU Gon<;alve.s '23 de abrO. dt 

V"" Requellmento 1 145·6::~ apruvaao é:Jo 19tia, - PSlJ 
Henba.do VieIra IVlce·?resld.ell~C) lU .:e aE'ze~brc de .. 963 Leite Neto ,234631 _. PSD. . 

~;!~. da Costa _ (JON. N) Projeto de Emenda à Cons .. 19~~mPletada em 23 de a,nrll Ut ~~~~esca~;~nt~ õn.:.
feb1

<1:mte. 

3
v'dS"a abo Isend"aol~ Ptnto Fe-re.ra ~jtujção n Q 11/61 Hertbaldo VieIra - U.JN. , 

e a rI e .,62 - Helar,ol _ _ Membros _ Partidos Josaphat Marinho - 123 4: 63) .. 
rB {eRlAçAO DE NO,·OS \1lCe~l?resldente ...,. UDN - I 

Bezerra N(!"to (23 de abrU de 1963) MUNIUtPJOS) Jefferson de AlJ"ular - PSD D3RJ.~. Krleger - UON. ' 
PTE. Wi.lsdn Gonça.lv""es 123 de a.';:1J, dt Vaga. do Senhor Pinto Ferreira.. 

Amaury SUva In de abrU de l1i63) Ele!ta em 28 de março de 195Z. 1963) - ~6D, Eurico Rezende (23.4.6:1) - ODl' .. 
PTB. _ Prorrogação: RUy Carneiro - PSD. (26.4 63) _ PTB. _.---J 

Vivaldo Lima _ PTB.. _ até 15 de dezembro de 1963 pelo Lobão da Silvell'. - !'SD. Nogueira da Gama - PTB, 
Aloysio de Carvalho - PL Req. 194~62, aprovado em 12 de rk.. Leite Neto '23 de abrfl de 1963) Barros carvalho - PTB. 
LinQ de Matos _ PTN.· zembrç de Jj}62. _ PSD. Mem de Sá - PL. . \ 

M1.e:ue1 COllto f..23 ."_&3):'" _ --

, 

, 

.. 
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S) ,P.rojato ·de .Emenda ·à Cons· 
li tituição 119 6/62 
:(AUMENTA PARllQUATRO g, '41:). 

" MERO' 'DE REPRESENiANTE8 
DOS ESTADOS E 00 BISTRITO 

: FEDERAL .NO SENaDO). 

Elelta em 13.9 62 

PrgITogada.: 
/.- ~',a.té 15.12 63 pelO Requerimento 
'190·62, aprovado em 12,12.62; 

t _ até 15.12 64 - pelo ruquer'lmento 
1.148~63. aprovado em 16,12 63-, 

\ 

Completada em 23.4,6~. 

.' , Membros .-:- .partidos 

Argemiro de .F'igpeiredo - E'TB 
Eurico Rezende ,(23 4 63) _ UDN 
Miltan Campos - lJDN 
Dantel Krteger - lrDN 
Josaphat Marinho - Sem ,Legencb 
AlOYSio, de Carvalho - f'J.. 

Y) Projeto de Emenda à Cons
tituição n9 5/63 

.(DISpõE SOBRE .0 .1i\:IPOSTO ,uE, 
VENDAS E CONSIGNAÇOES 1 

Designada em 31.5 _ 63 I 

Wilson 'Gonçalveo -PSD 
JO-3é Fellciano ''''. 'PSD 
.Be,?óerra ·Net:::. - PIB 
"Edmundo .'L~,vl - ,PTa
,A.."gemiro Flgue1redo - I~T'B 
.'Melo 'Braga - .'PTB 
;'EurICC ;Rezende (2.3,4 ,63 I - OD 
Alqysio de Car,valho - ODN, 
.Afonso .Arinos - ur:lN V) Projeto de ,Emenda à Cons

tituição 119 2/63 

Prorrogacta até 15 12 ·64 'pelo \Re- ~ 
Que!1mento ,nÚlllero 1.lM~63, f!.pro< 
,vado em 10 12 63 - ,30saphat M.arinho - ~nel!l.tor 

':S~m iLege.nda. Membros - .Partidos 
,Jefferson d:e Agular - PSD 
RUJ' ,Ca1lleir.o _ ·PSD (IHREJTO DE PROPRIEDADE) 

Desjgnados em 23 4:63 Lobão da Sil.yeira '- IP.SD 
prorrogada: Wilson ,GonçMves - PSD 
_ até 15 -12.64 pelo 'Requerimento Menezés ,Plmenr.el .- l~SP 

t.151-63, aprovado em 110.'12 63. . Leite Ne\o .- Par> 
, Membros _ 'partidos Amaury .Sl1~9 - P'IB 

.Aurél1o 'Vianna - PTB 
Júlio "Leite _ 'PR 

Jefferson de Aguiar - fiSO 'Jefferson de Agular _ PSD .Bezerra .Neto ,- PXB 
Ruy Carneiro - PSI:) . RuY Carneiro - Prestdente - FSl)·.. Vaga do Senador "Humberto I CRIADAS ~DE ACORDO "COM 

'.Lobão da Silveira.- Relator 'Lobâo da Sllveira - 'PSD Neder - PTB . I\RT. 53 DA OONS'I'I'fUIÇt\O 
PSD Wilson GonÇalves - PSn. Aroemtiro ,de :Figu"'-edo _ :~. . O • DT 149 ALINEA ·l' DO ,. Wilson Gonçalves ,(23 4 63) Menezes pimentel _ PSD ~ ~ ... ,L.,g ta ... ,-,-.. lo,' ~ 
FSD . Heribaldo Vieira _ \V:ice~Preslden.. EurICO ;Rezentle - :CJIDN GfMENTO lNTEiltNO. 

Milton Campos - .CIDN . ' -

~ 
Menezes Pimentel - PSD te - .PSD :Danlel !Krleger ._ Il:JDN 1~). P.ar.a a,pur,ar· a :lquisiç1 
MUton campos -UDN . t Amaury .Sllva. - ,?Ta Iho 
Heribaldo Vieira. _ UDN Bezerra Neto _ IPTB Aloysio de Cana - PL. pelo IGovêr:no 'If:ede,f,al, ,tI 
J h t Josaphat IMarinbo .- ;Se mL.egende.! • . -

asap s, Marinb:o - (23 4- .63) •.... Vaga do .. Sena-àor lPm:o Fer~ 'aéêrvos de ·concel;sionari 
:trDN. Ireira ".- PTB"- Z) p' E à C d "bl" t Daniel Krleger _ UDN Silvestre Pérlcles _ .PTI3 rOleto' de menda O,!l~' e :s~r.vlç.os ,pu "cose 
, Eurico Rezende·- ','23.4 ,63) .vi- Artur. Vl!gllJo _ PTN tituição n'1 .6/63 'importação de 'cha,plls 
ce-Pre&l.dente -. UDN Eurlco Rezende 123 4 63) - UDN C· S' • 

ie •. Vaga da Senador ,pinto Ferre1re Milton. Campos ._ Relator _ ODN -1INEl:EGfBILllnADE) aço para a la Ider.\; 
t<23,4,63} .- Presidente - P:XB Joào Agriplno._ IJDN I' DesJgnada em 210,63' ,gica Nacional. , 
\\!.~~;;r~~a.~m~ Pnil'B, J~saphat Martnho -. sez.p Legendaj prorrogado' até l16 :1~ 64 .oela ,Re. Orhtda . 'pela 'Resolução número,' 

Mem de Sá _ PL / I· ,AlOYSlO de Ca.r.vaJ.h~ - ,~L I Querimento numero -1,156 ... 63, ,aprova- de 196::J, assinaCla peto '6etlhor NelS 
JúliO 'LeIte (23 4 63) _ PR - , ,". .0:0 em 10 12.63, " ~aculaD .e 'mais !28 'Senhores. Sen 

T) P
· E 'à C 1 \W) 'tPotroje;o d~ IE3·1~6a3nd~ 'a ,COI1S'· Memb~"; _ Partidos l~Ji~., .. preSentad.'e!n'30'd .. mal< 

, rOleto ·de' manda' ons-Ij I wçao n··. Jef. ferSDn ,de Aguiar ,- IPSD Deslgna<laem 31 ,de 'mlilo .de J{ 
I. tituição n q 7;62 m!SROE 'SOBRE A ADML'IISTRA- Ruy Oarnelro·- PSD - Prazo' T 120 ·d1aa, até '2B de,' 

,. "_ ç,\o 00 plSTRITO FEIlJ~RÀl E Wilson GonçalV~ ,- PSI:' itembro de- ~196a. . 
.(REVOGA A EMENDA CONSTITlJ."< '. i\lA'.'EU1A .DA ..vOMP'I!:'l1tl:Nl:IA José Fel1c18,no_. PSD Prorrogáda; , 

CIONAL NU 4 IQUE ,~NS'ITI'UJU 0I I i\' E ' Walfredo ourge1 - PSD '-. por ·tn&~ .120 dias. em ,..-rutu 
SISTEMA 'PA.RL4~IEN'J.Aa. lJE PP..J, ATIVA DO S ~ADO,. iJ, ArgemITo "cle .. 'Flguelredo _ lPTB 1a aprovação do Requer1.mento n 
GOVRRNO E () A-R]' 61 UA (,:ON!S~ Des1gnada em 2 5 63 Bezerra Neto - PTB' mero !656-63, do -senhor Sf:n.ador Jo 
TI'EUIÇAO .FEDERAL. DE 18 DE Prol'togada ate .16 1:& ,64 pelo .Re- Silvestre Péricles - PTB ! -Agrlp1no, ,Í1~ sessão de 18 'de tse:eI 
SETEMBRO DE (946). querimeo~a 1 152~fi3, ~pro.yadt)...em 10 ,. \Edmundo _ ,t;evl .- PT.B - oro de 1963 (21 horas)" 

Eleita em 6 12.62. 

Prorrogada: 
- a.té 15 12 63 pelo Requerimento 

'291·62, aprovado em .1:::1..12 62,; 
- até 15 12 64 pelo Requerimento 

l' 149·63 aprovada em 10 l~ .63. 
,Çomplef.,a.da em 23.4- 63,. 

. Membros _ partidos 
Jefferson de AgUlar _ PSD 
ltuy Carneiro ,- pSlJ -
Pedro Ludovico _ PSD 
W:lson Gonçalves l23 4,63) 

PSD 
r Benedito Valladares - PSD 

MenezeE .Plmentel - PSU 
MiltOn Campos - OUN 

ie dezembro de 1963 . 'Eur1co lRezende ,- UDN ..... - por rMefu lUD ano ;em ttirt-'.lde ~ 
Membros _ partidos Milton Campos _ UDN aprovação ,do \Requer.1meuo nfl.1Up. 

Jefferson de a"'u1ar _ PSD 1LoYSio rde -,C1U"valho - ~N 1.173-63, do Senhor 8enador Lei 
Ruy 'Carneiro -= PSO Afonso Arinos - UDN ; N"eto •. na setsão --de 12 dl~ dezp.mb 
Lobâo da SUvelra _ 'PSD Josaphat .Marinho - Sem ,Legenda I ie -1963 . 
Wi}suo GODcaJv~ - 'PSD Raul Oiuberti - PSP Membros ._ lPa.rUtkls 
Menezes Pimentel - PSD José Leite - 'Pa, JeffersoD de Aguiar _ I?SD 

. Leite Neto - 'PSD . 'Leite ,Neto ·(Presidentel '-:" 'PS'D 
Amaury SUva - 'P1'B Nelson MacwaD _ PTJ~ 
Bezerra Nel<> - PTa Z-1 'Projeto de', Emenda à' João !'.gr1pino ·'·Rel!<torl .,.. UDN 

.. Vaza do senaQflr Pinto Ferreira, _ JOSap-ha-t 'Mltrtnho _ Sem :Legen( 
- P'rB I Constituição n9 7 J63 
." Vaga do Senador 'Eduardo ca~, . . I ' .. v.'. 'do 'Se!lJ>dor Eóuardo As-I 8EltYA 00 ~ln:ITA:R nA A"l'JVA . d d' t 'b . d S d 
~ma.r' ~ P1'B '. QUE -SE UANl>lDAT.\1t .i\ CARGO os a· ri Ul:la'.o' 8na 

'EUf:ICO Rezende - Prp L ~lte - 'ELETIVO, , . \ e outros, relaciof1 ados CO! 
Milton Campos - UDN Designada em .2,10 63 ' ; • ,( 'd de· 

Herlbaldo Vlelra - UlJN 
'Eurico ~Rezende (2.8 IJ .63.1 -
,;1)aniel .Krleger _ UUN 

'alá o . ,·Vlce-PreSld.nte)_ PT1l· I ITRANSnnU:N('IA PARA .A. RE·11 2") .P.ara apurar fatos apont, 

DanIel 'Krieger _" ODN Prorrogada até 15,12 '84 'pelo "ae.1 Ir,regu arl a es g.rav s 
10'DN .. D ~ .Aloys!o de Carvalho -- (?L :fiJerimento nú:nero 1 156-63, tr,Prova·" corrupçao -nO ' , ep,8"l.amer: 

doão Agripmo' '23 4 631 - .u:qN 
Amaury Silva '23 9,631 .....;. p:ra 
Nogueira da Gama _ ,P'fS_ 
Barros Carvalho _ PTH' 

.IosaphtV Mar,tn.ho - Relator -1-lO em ,lO 12 63 ~ . to de Correios e "rei'légrafc 
3ti1.ll Legenda , • Membros - Pat't}dos 

__ ! J_etferson óe -Aguiar' - PSD 

'X) Projeto de Emenda à Cons-/ Ruy c.r;>.'ro - 'PSD . . 
Criada pel a 'Re:;Olução nOmero : 

de 1963, ass:nad~ pelo Benhor Je' 
tersDl'l de Aguiar ·e 'mais 33 Senhorl 
Senadores lapre."ient3da n!L .-sessão ( 
,30 de outubro de 1963l. -

Mem de 'Sá - PL • . ... o 4 ·63 ' . Wilson Gonçalves - ·PSI)_ 
tltUl.çao n, I - I' José 'FeUoiano _ PSD. '-

tCON'CEDE LiJUNlnAnES AOS ~alfrêdo Gurgel - PSD 
\'EREADORES. :Argemlro de Figueu:edo - .PTB Pra.zo _ até () f1m- da Hessão legll 

Raul GiuberU - PSF 

I:J) 'Projeto de .E/tl.emda à -C~>.ns--. 
·titliição ng tt (,63 

(TRABALUO Dl!: :Mllt.1'~,ERF.S E _\1~:
NORt:S ,E ·rRA6A!.UO "'rui L'< 
DUS1RlAS lNSAl.lTBU,l!:S,I. 

Designada em 23 ~ -63 

Prorr'ogada ate 15 ,t2 64 pelo !te· 
quer/menta ,1 150-6;1 ,apruvado em lU 
de dezembro de 1963. 

'Desllmarla em '30"5 ,63 
prorrugaaa 'a té .t:,' 12 64 DelO .Re~ 

'luertmentc número 1 ~53·63, apru.va. 
-cLJ e:n .la 12 63, 

Membros, _ Partl-d-os 
Jefferson de Ag'J1ar _ PSD 
IRtzy UR m~lro - .pSD . 
,Lobãu "da SiJve1rR .- PSD 
W:)S-un Goncalves -' ,PSD 
Mene?,e,s ptmentet - PSD J 

LpJle Neto. - PSD i 
-Amt-"ll'V Silva - P1"B 

Membros ,- partidos 1 'Bp7erra Neto _ P'1'B 
Jefferson de AguU\.f - 'PSD "'" -Vaga do $enadOI Pinto .Ferre!ra 
ltuy Carnel.r.o - 8SD _ p'ra 
Lobão da SHvetra - lPSD I Silvestrp Péricles - ?TB 

. "'VUson Gançalves - 1Rela.:rOl' - ~.d3 ~"berto 8t"na -: Ptr'B 
PSD .. : . E!.lTlcQ Rezende (23 4 63) _ UDN 

Men-e2es Pimentel .... 'pSnI Milt{lD -Campos _ 'Ul'lN 
, Lette ;Neto - IP-SD :JoA-o 7\b!Ti'D1no _ UON 

Alllaur'v Sllva- - l:l':liB Alov~\o de carva:ho _ 'PL 
B~zerr., I Net-c - Vjoe~ ?r.esid_éDte - J ; M I" 'S L d PTB . . . ,. DS1P lat a,r D~JO. -, em . egen a 

a~Jv8 de -1983." . ' 
!Pnorroga.c;:lio Por 90 dlas 1até a5 fe 

mar,Co de .1964\ em vlrt.ude do RI 
werimentc 'oúme::o 1 163~JJ3 do SE 
nbor 'Senador Wilson ~G.onçalvl 
aprov'ado na sesslio de 10 de dezerr 
oro de ";1963 _(21 SOl, , 

Bezerra Ne·o - ~ 
Slrvestre Pértc1es - PTB 
iEdmun'do :Len. - _PTB 
Eurico Rezende - UON 
MUt<>n' Campos - UDN . 
'A10Ys!o de Carvalho _ PL 
Afonso Arinos - ,UDN 
Joso.phàt Ma.rinho - Sem 
Júlio LeIte _ PR 

Legenda Oesignaçã.o em. 6 de d;e~:enlbro c 
. :,1963. _ 

I .. Meinbros (11l ...;; Partidos 
'Z 2 P . t de E ~..... JeflersonM AguIar· _. PSD ,- rOfe O <menu a, I Leite Neto _ PSD .' ~ 

Constituição 1:\9 8/63 At'lllc ,Fontnn. -PSD 
'- Wilson Gonçalves - Pres1dente 

~AUTONOMlA . DOS .~1IfNlvtPJOS,l PSD 

estgnada. em '22.10 ({i3 
Prorrogada tlté 15 22 64 pelO Re· 

Querimento numerO l.a5n--63, 'aprova-
'ftoeml01263. , 

Membros - ,Pa.r:tldO$ 
Jefferson'- de 'A.-gullt1' - .ps& 

'H'Jl' Carneiro -, PSD . 

Artur Vir,gUio -_ :PI'B 
.Bezerra ;Neto ·8 11 63 .- Vtce~Pr.E 

~ldente - PTB 
Me.llo ,Braga - P,TB 

.João Ag-ripino _ 'OIJ14" 
,Daniel Krtpger _ UnN" 
Em1co R.ezende (23 4 !)~)' - "tJDl 
Auré110 Vlanna- ~ """PSEI 
Secretá"ho: 'A uX'llinr :U<'g'lslat1v< Vaga ;(\0 ,Sem dor ~Pl~"O Fel1reka 

_ .P'Ill 
;i suvestr.e .f!ér.lcl-e& .- ?TB 

?REÇüDtl NN1ERO DE HOJE: CR$ MO PLe9. J N~y _ Passos ~ n'r.as.. 
Lobão da SHvetra - E'SO 

/' 
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SENADO FEDERAL 
2~ SESSrlO LEGISLATiVA OHDINARL\, DA 5~·LEGISLATURA 

,IA sôbre a possibilidade de ser Q 

Nacional, no dia 8 

por invalidez ou velhice ... ltuilÇão ve~ "I do da -:.imp:es le:t~lr::t do rrtigo, a. ~~
dadeiramente c05frangechJ;"a e :Ir~ t'-I guil' tl'alH,:r: I); 

1 ~'i~~:,~,~re~cXe~b~id~O:. em sessão con}uu-

1!.~~~~i~1iJ~~P;;~~~ nos. seguinte.;> têr-
Q F. (1 abril de 1964. 

va, e que "impOssibüituc1os do ('xor- ( '", " _, 1, " 
cicio de a ~jvid3de de qualqu"l' n ItU- .. '\. t. 07, 0..:. 'i a {)l e.s nas apo-
reza, aquêl~s ;posentactos SâQ'- 0) '.ga.- f'~n~~~c~_. $_, e" pe:lsãe., em ,v\,:~r 
dos a valer-se da carid<:.de p..í~l C;l .. E'r~:..: .~'lJust<d?;, semp~e ~;je"<;:~~ 

As 14 
ncham-se 
n.adares; 

horas e 30 minutos I ",.;'~;;" 
pl'e.sente,s 05 Srs. SeM 

do Presidente da Repú'oUca 
da A emanha ao Brasil 

preSidente, . 
honra de !~var ao con!'lu_ 
Vo~a Excelência ha v c'r 
no que .je{Jd_ 

em maio :l~'Ó
Dóuror H[':~
da R~pública 

uma. \'isrta nu 

para qu po.')sam mante .. a SI e ma," ver,LflC'll. na fCl}na do ~ 1, àf'~ .' .... 
fami1hIS~. fll't.lgO, que os !nctices dos -ef!','l~ 

,adfJs aLvJG ultrapassam, fnt 
rn-:l.s de 15'~ HJ,uinze por cell
tu" os d~ fino em que 1-e111;1\ 
'<i.::l'J m!l:tddJ D último retlju.'>l.:"
m "ntn ç,Ê!'s-c, lH"nef'íclos. 

Adalberro Sena 
Gcldwasser Santos 
José Guiomarà. 
Oscar Passos 
Edmundo Levy 
Eugênio Banes 
Joaquim Parente 
José Cândido 
Sigefl'edo Pacheco 
Menezes Piment-~l 
Wilson Gonçalves 
Oinarte .vlaríz 
Walfredo Gurgel 
AfJ::miro de F~gueireào 
João )\;:{r!pL>1o 
gz'mÜ'lo de MOl'<)e,s 
R'I~ Palmelr::t 
Hel'lbaldo Vletra 
lo.:.a;l11aL Marmho 
Jefh;r,son de Ag'.uar 
R.aul Ciuberti 
\fon50 Arinos 
i\uréllo ViantlC. 
!3en8dict-o Vull~{t3!"es 
-Ioguejl'!l. da Gama. 
:"mo de Mutto.., 
iJIoura Andrade 
IO;:e Fel!ClUnO 
:JeClt'o [.JUdO\'lCO 
],afrra ~['(o 
\,jo:pho Fl'anco 
c' ncu Bornha,u,.;en 
;,ntcnio Carlos 
lU 10 Ponüma 
}mdo Monàm 
)a-n'cl Krt'2;1'el" 
.!"m de- Sá -- (3IH. 

:. ~n. l'P.:;SlU:<~Tr-:: 

3, O mérito da prOpOsição de:'?rá 
ser d2Vída~11I?,nte E'xatnInJdo pela (:Q-! 

m!ssào de Legislação $oc:al, que /Ui:;·1 
lhor dmi s. re,speito, 

4. No que compete fi. e&ta C,mú 
são C'xdm.ll<1r, nada há que p'Jfi.~-,J. H'j I 

argüido qua:lto ao a~p(;.;t.Q j~;ld:co I 
(;-on.;:t:tuciO;1.11 do P::OFto. :aLaO l:l{'~a 

qual op,namos pel~ sua apw.;v;WJ, I 
S::tla dl:; Conllssões, em 30 o.ç jn·! 

ne:l'V d;;, 1963, --- Je/Jc)son rle ,1. g';":Ú.11 
Prcs:o:ente _-Lourival Fontes, H..:-,a, 
tor - lleriValdo V!etru - RUlj Car
neiro - Ary V,anna - Sllvc$irc Pé-

3. Sub:l1eto à apreciaçBo de V'o.s-~ .te!el>" - Sérgio M~rinh(l - NOf/l'eira 
Excelênc:o. a da la de 8 de maIO, às I da Ga:na - Lobao da Sllterra 
16,40 horas, pa:-Il a, realização da me~- ;'1,lton Campos, 
clb:.ada \':sit.a. N9 49, DE lSf,4 

n oportunidade para 'p". ,I - d .. 
a VO.~S:l Excel(:J.ciu os P~:}:~s- D.sLC2'EÊ~'-!º-...fL.!LLea:::."a(O-(lo So, 

meu profundo respeito. -.:. Vus- _~.pl qpJ1DL º- PI'21eJQ.- ,c(c_l&\ _c't!Lfie-
T. Let~âo da Cunha. l1ad~LdfUFj3JLJL~CÇl('! (.o~t!'1L

ta um parágrafo ao art,go 67 da 
---' !~Cl. na 3.SÔ\- r[e JJLde iif,iõsto de 

Pareceres ~ 

.r~s. 48, ·49 e 50, de 1964 n,';,1êo·r: se'. Vivaldo Lima. I 
- - O p:'o,leto óe lei n? 2, de 19{i3 de I 

~COm'l8sáQ de COllP.l:U11.l.aú2.. §. ::1.clt.<:lria do,~ nobres Senadores Afri
"w tzra ~ó!)re o 'Proíeto te Ler do nio [::t~'es p QUJerto Marinho, propõe 
§ena(!o n? 2, ...ftLl.!}_mh~lc'eN- Ol inc!nsào de ll12.ls '1m parágrofo, que 
umf.a Um tl. arágraJi: ao' arlicro 67 ser.a o 5~, n:; artigo 67 da. Lei nume
~et 1t!-ãJJD1_ -2JLd . Q/ , r::; 3 BOi, de 19ÚO {Lei ,Orgânlea da 
rie l'fN Prev~déncia Social), dlspond? ql}e "'o 

Rei:,to:-: Se LO"Jrival Fonte."- vp!or das nD()s:entadO:'~M po~· lUva-

j 1°, O \1i:Ji;;t.ro do T:'abalho. 
Illdú~~r;'! p C-::mercío olfi.llda. li 
pl'iJ(,2de:', de d:::h efi doi!:; anv.<;, 
à pJ;:t1~.Jçú::.. ,-:0'; fnd.cf?'s ;efel'!
dQ" ne~t-J a, Uso e prOm,lVeJ â. 
q J.lndo fãt' o ca~n, a<; m ,rLc!;\s 
ntces~ár;l'Is a C'~nc:s<':u ti,) (t·R
justamento. 

~ '01°. O teajt1,5tam2nta c ·n~L"~ 
Ura em acre~'(':mo d3.ehIl.n,lnO 
{l<> c:mfo.l"mida~:(> ('.)!n 0.:; tmi:.·L.~ 
levan~o~se Em cnn;.a D t2mpt' dI:' 
à1Jrarcto 'do be-neflci')-, '.:ont:;ld0 f' 

p':'l'~H' do (j!tlm3 re.\ U'tam"'ltr) 
0.1 dJ d~t~u c.a e')~.ce~sào. {l'.I2.n'~o 
p05ter Or. 

$ 3oJ
• P"'.l'[t (\ Cm do te.l.!:1,. ~.:\~. 

!11enL, ,a<.. 'ilp,'.sc:1~.ldcnas OU pt'n-
soes jBr'l.O rCl~,dé'tad:ts 'Yem M 

n'laiJraf'Úf';; dEt'O;'l'('D'e.o. de !f'i C'.Q. 

po?c!al ou dn 2'€Vl'ção dos U!Vfl~ 
d~ c;aLário nre",ú'C'€nno ;, )tpm. 
0'\ Vl:-'r"S ,J "5_~0~ bf>':"lef':-:')', l-l,_,-
sim maj-,.-'a:1')", sfmpre- Que fo
"1;'11) maJ.:' elc'!l:Idos que os ce
'\'lltilllte.<;: do :cll.lust8tnento, de 
D..('ôrdo c:m ê .... te a~tigo. 

I lIde? (' por ve~hlce se1'30 t'ealu..>~-ad-os 
O P,:o!eto Df' Lei n" 2, de 1363 s,j'J~· s-~~nrn,' Que :: ':;e~\ va.lor mr>n<al seja 

r.:)'it-o p~.jos S:>:"l.'\dor~s Afrã.'<o La'::;: S/ inf~l;ot' !:'o <;a!árro ,mínimO rc~!'ional 
• ;rS:.l dI" C:-::~1j)"Hef"?r:,1f':1j),~~ a~ t.<\ .;\ e CU\lP,"to ~l:Hjnho act"f'scent,<) Dm r~J1U'i:mnt't111') que ."e p;:cC'ess.aró. in~ 
"';"'~l::',! 09, :~ü 5

r

<: :),0 0,--,,<,,::>. ~~:l~ p:\.'á'n-:HD '10 g t ~o 67 d,;. Lei !1'i:.e·
1 
d"'l."'ldl"~1~c:ne:).te de q~Ja'q~,er fon-na~ 

l00 lhlm?t'o r~g"j}e:l~l, áe'.~a~') rn ,3,srn (jf' 'lB t1e ~2;ÔSt.O de 19i}{) ('A~J !:d 'de·'. 

~ 4\l Ne!1h,m\ bC'neficio !'>"!\. 

h 'tado pc'ipr:l. em S~U n~lor 
mensal. r!".~u!L'r m'l.:or do Q11e 
7 (>,{'-te) "P7"S l' rAPFE~SP, f' 2 
dU~5) 'l':'7?~ n ~s demais In-th 
tl/to'{, G ~!'I'{Jl'I., tllÍl1imo f'PVfldo. 

,v1r:>f?nte tU daf;3 dJ reaj'lHa
m"ntn" . 

'''; 1 ti ~ei~ão, I Of<;~nH':-l d:~ P:·12'I.dsncia SociJ.t1 cumj 4 g'te,; )'f':l't13t:lmen'c·-; e- rf'V,,~0:S, 
'a: ~er ~:cta a :J~:l, a ~e':i" t,tf: tf'[}~1!;'ii(): . :2 0,<; !l'l'f'fe--, f'ln 5tH'! ru,t"f:C'11.";::) tn;r"'~:1n~~'. 8. rnen~5 ~'le l'<'q'p,"df)'i' 

\. mv('ç'!.m a "empre cr"sccnte 'n~la. pc C~ !l1 (>.p~" ... L" qj:'",~ n:mCa -e 
O S;'. ~'} S:c'e~;'v'io p:Cc"le Ar ",' 3~, 0.-: l,·u>~:'l'e,~ iRS ljll~'rl-i~}r) (> ;;nJ'.1~l:n qne o'> teff'r'c~ <: :,0,1- !,'a'lL"rn d'd'J o ilT'e'1~(} !1'Il',,:,l'O ,'c 

J', VI:::> (<I. dn ,l.] ~:"~;fl'J ."1.:";-:,\1' I ta~O';8~ ':"'0'· hl\-',Jhdez e )0' \'~-I <f't1ta.-ln,..:: .í1"r'spa7e3 de f'~i.':rer,q:.n!-, P:'?C~<~G' ~P'l :1f1.1:nVt1t(l Df!')' !11"1-
q':~ (, 1~:'I\'l11 ,,"'11 ao IHe-3. Ih,c,," ",'rl") ,:e·J.Jt~ó>t:;l1:ks ';,·,n}I'C qu~~ l1~l':;(;:lle n10 Ob,l .... .'lCO~ f.::~ tU.D~ n',"vl't:on(' ~l'.~p. cuiO<: ti,.,,".9 

O '3:. !" S':!r<::.:.r~o le II .,;{'. Qi':" ,_ s u v l:vr L.flF!'l s"'i<\ infc-, Q':e:1 ip mente. a vu~cr-se da. carid.1dt t~cnlc''5 \;':;t10 sempre H::,,~t.:>r';:~j~;. de 
E~·~·t~: i CD\"::lO ~Jlâ:io m{n:n1O rc'o:',ur:al' públ:CD, serviço. 

E:''::-'EDnl\o'{'E 1'<"h'tat11tn:o ql!e se P-~OI!ç';;3flr(,. 5 D 
in{{-:-:,n,--j"ntemcnte de qU::t,(~:lel' . 3~, POd:::r-se-1a aleg-ar que a dJspo- ~I· 'est~ forma a indu, [,0 da r;"f:-

viro - do )'lml.\tro da" Rt')~Gõ(,s 
er:Ol"f':8, d:' 20 do mês em C'jl'W -
nuntc.l. :i o:óx,ma vlS!!a, ao 8ra~ 
do P::,'1"'->1 '> da H ~oú,lljca t<'q. 

11 doJ. Alemanha e formula ~un~ 

!Jrnn'ld"de" ;;l'ÇilO one se pretender adotar nao se r Ito contIdo no projeto, em'/Q~'r, não 
'. '- ~ . enouadra ng, sis~emâtica do artIgo 67 se enouadre nerfeHamrnh~ n'\ tccnl .. 

2, Os au~o:p$, em ~H3. ju,;tifhaç'io', P Be l1S o'"!l·ázl'M~.", Que lá etend"I" Ca nrp\·irJrY'r':."rla, .; i~.l.!'3. e h'::"fn1. 
ai'~t""!'t11 qu'" 'L nfl"'(,'1o rem r:r {in,in dl",'jci"I'n<"lf~ I' hipõh:,.q~ do re3l\1~ta'l pt{'TJd""do, n~1" ("l!'l'() hdo :.1:, ~ obie
Prtra os t.rabalhadorcs aU'U53ntadub mento, como, anã", pede sel' ver;f1ca~ t~vos co};mados peh JlisLç'r. Soc!~ .. l, 

~ ,I 
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ti:. Em face do exp~o. opinamos 
lie'a aprMaçân do pr:jeto. 

BR'a das ComiSSões, em· lil 
tL.lbro de 1983. - Heribaldo 
p:e31dente. - Vivaldo Lima, Rela.~ 
to1' ~ WaJfredD Gurgel - Pessoa de 
QUClJ'OZ - Raul G<uberti. 

N' 5:1, DE lSô4 

R-e ,Lor; 
I:~çd.!.. . . 

: - O p:'o;eto em tela acrescenta 
ui.! p~-L·;]gl'afo ao Art. 87 da Lei nú
t:~ ,,;'Q ~,é..-IJ?, de 2-5 de agô:::t:,. de IS60 
c_m a,.seguinte re,:ia-:;ãc: . 

§ 5(l Os val:nes da.:; 
do.-ias por invalidez e 

",,~i.'.;.O rE·ajusta,dos 
S<Oi.j, va~Or mensal' ~eja 
lSa.ál'.::::~mlnin:o reglv-nal, 
>.112;1to Que :::-e pr:::c8.SE..arú .. jnd::p-en
Q~ntemer.te de qua:quer formali
o3de. 

2 - Na- justificaç:1-o do p:'ojeto .se 
O.i d[l sU,'1, inLençii-ü, que é a é:..rre
ç .. ,., (t8..'. ll1sl>:;;s d'e in.La:;s.o 
1_.1-c?H.lil-Ual"€,s u.;lo.5{>nta-dos 
li:. -z cu V2 hjce, jU~;) e llU!1Ul.ll0. 

3 ~ A Coaü:::sb de Justiça OpjDOU 
.1'-: ?, Slij c~m.::;t;~uc!ona1idac!e e a Co~ 
1":1.::' ã-o de Leg~laçjo S:dal embora 
z.:im1tlndo qUi: o projeto não se en~ 
q:;~:1r:i p.~:teitU~r;ênte na--- ~écn;ca pre~ 
";Ciel1C!:ina. disse da sua cwveniên~ 
C.u..-. 

4 ..:.. O nosso- \'ot.o, Que submetemos 
.a c:'!l.5-Jden:oçã!l da douta Comissão, é 
p:-';-a que .se converta o processo em 
Qll.gêncla" a f.m de ser uvido o PD
d::l' Executivo p-cr intel'médio do Mi
n·,st§.rJo t).) Tl'3ba:h::. e Previdencia 
~~c:al 

TJdo3 conhec,-;mos a s:tuaçft.o 
r.:_-eca~le,j8de dos IAP e tabemos que 
os .seu~ c:nnp-!::m~3:s e 'Obrig'aQôes de
V~(.1 se ba,'ear em c.ê.kulos atuariais. 
A Slffi, r;areC2-me uma imprudência 
e "l.!'tn::-s nov'?s úbrjga('õ~s-' àquelas en
t.da.d23 .::em ccnhec~r dt"!.s suas pos. 
~ib !idades ~ccnômjca$ e financeiras, 

OIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL: (Seção 11) 
-f 

EXPEDIENT-E , . 

DEPARTAMé'llT/") DE IMPRENSA NACIONAl.' 
~)IR.Ton .GI!AAL 

. ALBERTO DE SRITO PEREIRA 

C)tJ!VR 00 &!aRV'ÇO OE PU8UCAÇ6ES CJ·n!ÕPII DA SlEç.&o Oi! RCOAçlo 

MiJRILO FERREIRA AL VES FLORIANO .GUIMARÃES 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

ns. oficina. de Oepartsmento de- Imprenaa 

811 A SfLlA 

Natfonal 

T- -___ -'-_____ .....::.... ____ _ 

ASS1NA'l'_lIRA8 

REPARTiÇõES E PARTICULARES I 
Capital e Interior 

fUNCIONÁRIOS 

Capital 8 Inter!or 

Semestre ....... e.' •• _.... Cr$ 50,00 Sem eatre • e.e" U ......... Cr$ 
1_.# ... _ ................ . Cr$ 96,00 Ano .. ...... _ ........ -, .. 

Exterior. E:<terlor 

39,00 
-16,00 

4no . ", ... ' .............. .. Cr$ 136,eo Ano . .... -......... , ... .. Cr$ -fOS,OO 

- Excetuadas aS- para õ exterior, que 'ser§o sempre anuais, as 
assmaturas pDder~e-ão tomar, em qna!quer época •. por' seis meses 
Da um ano. ' 

- A ·fim de possibilitar a remessa' de valores acompanhados de 
esclarecimentos quanto 'à sna aplicação, solícitamos deem prefe:rê'ncja 
é remeSSa por meio de cheque ou vale postal, emitidos a favor do 
~'soureiro do Departamento de Imprensa Nacional. . -

- Os sUylementos Lãs edições dos órgãos afíoiais serão fornecidos 
aos assinaDtes sàmente mediante solicitação. 

~ O custo do número atrasado será acrescido de Ct$ O;tO .t,' por 
. ex~rcício decorrid,o. cobrar .. ss-ão mais Cr$ 0.50. 

chefe, uma. vez, que êste sacrificou-se 
em ,defe.sa da sociedade. 

.Além disso, numerosos são ús pre
cedentes que justificam a concessão 
do favor· ora pleiteado. o 

Is.sú pôsto, nada havendo que cb
jetar ao proleto, do ponto de vista 
constituciona.l e juríd~co. som::.s por 
sua aprovaçso 

sição regimente.1 então em vigor (ar
tigO 252~C), pelo Avi.so n'" OB_1.90, de 
28 de tetembro de 1962 de-saconse.hau 
a aprqvaçã-O do projeto MS tênnos 
e.m que está reàz{/ido, por não constar 
da proposiçâo o nome da beneficiária, 
o qu-e impedia saber .se a mesma per
cebia ou não qualquer pensão. 

Abril de ~ 964 

}aU1 .a,.prezent.a.das com a. mesma. j 
nalidade) • 

sala das Seswes, em -23 de hadl 
119~ - JeJlersOn de Agu,mr_ 

'-""ó SR, PRESIDENTE: 
O jreque:rbnenlto serã publica.do 

iucluido em Ordem do Pia, . 
Esta. PresidêncIa. comunica que I 

cebeu -deClaração de bens do Senh 
MiniStro da Guerra, QeneraLde--Exi 
ctl:lO .Arthu.r- 'dia ·Qqs.ta. i'-- Silva., ..: 
-C-UJJl-ento que pa.s.s~ a pertencer 
Arquivo do Senado e cuja leitura E· 
rã feita· pelo $r. 19 SecretariO, 

E' llda " seguinte 

ARMAS DA REPú;3LICA 

ESTADOs Dõ BRASIL 

r"~~ 
~~=--..;:==..:.:c_.c....;:.,..-,:, 

. No Rio, à Rua Davíd Gampista, 2!; 
_ . t\t.uarbamento 7M I';dqui'rido -en 
1952.; c:orn f;roanciJamento da Cais 

Ecónõmlca. Federal do Rio de .la>!le: 
ro, j>e\O p1'<"" d'. Cl:$ 6~(1. ~OO,C 
(seiscenoos e quarenta mil cruzei 
TOS) • 

Em São PaulQ - à Al'enlda. -Pall 
.ustl'l~ nt' 347 slpa.rtamento núnt~r, 
l,3Ú3 âo COndominio Tuiuti - ~mc{): 
poraçâo -. i·nic~ada em 19'55. por l(} 
Oficiais do Exército _ coro fmancía· 
mento da Qaixa Económi-ca Feder.a 
de São pá ulo.. • 

Este apartamento ainda nao moS fei 
entregue pela càixa Eeonàmic..'l e hel 
aca-bamenl;o está sendo ·feitõ serll fL 
nanclamento, Valor a,pr-oxima.do c.! 
Cr$ 2.(lOO.OQ-O,OO (dois milhões de cru. 
zeirOS). Estou tratando d'a' ven::.2 
dê.üe apartamento, para poder sa:l~ 
dar compromissos Vál;ios decD:rt2l1\:<~~ 
da alta do cus~o de vida e do baimJ 
padrão de meus vencimentos, 

São esses Os únicos bens mat.,e1-j Ji3 
que po.s.suo ,sem contar objetos de U:O 
domé~ticl) e pe~Soú-al, 

B:'asHia, 16 de abrtl de 196~. ~ 
Gen. Arthur costa e Silva... . . 

, --O SIto PltESIDENTE: 
Há oradores inscritos. Tem a pa_ 

lavra () nobre senadOl' José E:<m, .. 
tio. 

O SR, JOSÉ ERMJRIOi 

1S·3.'s Ms ccmi::sõ~s, em 2. de o.U· 
tu'o!':} de le-63. _. Argem!ro de Fi
g;"el?'edo, preüdente, - A,"loljO Fran
co, Re!ate!, - Dincrt Ma.riz. - A-u.
réUo Vianna _ Bezerra Neto - Eu· 
rico Re2.e1U~e - Wilson Gon-ça.!tes ~ 
lI.'"(t?n de Sa. 

, Sala C1?-S comissões, .. ,de julho de 
1962" .-. Jefferson de Agntar, Presi .. 
dente. _ Lourival Fontes, Relator. 
- Afrânio ~ages - Ady Víannà -
M ene!!es Pimentel - RUy Carneiro -
Milton' campos. 

4-. "Víndro ao nosso conhecimento, 
entrells.nto, o nome da viúva· do 
gua;rda. rQdoviáJ""io julgamos aCO-~Sl!~ 
lhável a, 'diUgência em tela, a Hm dI:'- " - (Lê o seguinte discurso) _ . HEi'. 
que a matéria f~que perfeitamenlie es.. nhor Presidente. Senhores Senado.' 
clarecida. tes, a crise da agl'~cultura hrasHeíra. 

Ao p:enár:o. n~s tê.:'mo.<; do artigo 
112 do ReJl::nento Interne, - Arge. 
n;.;j'O de F~gue!re(lo, Pl'e~idente. - 22 
<i~ abril do 19-&4, 

Pareceres 
r~s . 51 e 52, de 1964 

NQ 5:!, de '1964 

Da Com.'i.ssão etc Ftnq~lCas St}b):e 
íLELQ1. e'· 
1n$I"O 60 ele 11:'32 (nfl 2.258-57 
na amara). que . ,concede uma 

Pensa0 mensar-cre(!"f-"Q, " . 
~viÜva itã ari4@a ,.êíêiõjjirirío urL 
rio Melonj soI.u:inho. ' 

Relator: Sr. Edulrdo Cata!:'io. 
Da .Pelo projeto fie leI em exa:ne ,de 

HC auOOti-a do saudoso Deputado .Sega.: 

5. E' o pareceI"., 

8ahl.'- da.s Comi~sões em· ~1 de "l,roto 
de 1963.- _ Argemiro de Figueireao, 
Pre.üd{mte. - Eduardo Catalão~ Re 
aLor, -=--_ LOpe.s da Costa. _ Siqe!rcL 

do pachMo, - Lobão da Stlveír(J,. -
Mem de -'Sâ, _ tino de Mattos,·-

ezerra Neto, . 

Ao plenârio DOS têrmos do art, l4.~ 
do Regimento Inrern(). _ ArgenL:ro 
de Flguef-reão Presidente. 

Em 22 de abril de 1964, 

Que ábrange- setores os maís V!U'Ia._ 
dc-s e Que repousa em callS<1S tam
bém as mais diversas, oonfiguru~se 
com particular gravid::(de em áreas 
de ' produção sempre reput'3dns cc-mD 
de prjmí~jl ti. importânc:a em - nossa 
vida econômica, HOje. entl'eta~ta, se 
tal importância é atribuída: a e:>sas 
áreas. isto não é expresso atra vês de 
providências adequadas para o me_ 
lhorament-o da no,s-.'m p,-"{l-dt."'Ção, 

A .economia açucareira já carr;(':te .. 
rizou todo um ciclo da vida <lo 131'a. 
$il. Durante os sécu~os que se Se~ l!i!iiij

N

i!'ii
5

jl!jPi

E

iii'jSPj"i!:!!!!ii;l das Viana, é concedida uma n~iis1oQ 
mensal- de cr$ 7.000,00 à viúva do 

rodoviário Mário Meloui 30-
(artigo 1 Q). morto (!ffi .:i·ervL 

ço, ccn:bl'me afirma. 9. justifíc-lc;ao; 

I 
q,': ndo fi<S'~8l.izavfl o automóvel -d9 

"e'otor' Sr LCllxjvg1 Fúnt.~ um p.arlaInentar. ' .. 
. c~ ~'" . __ "_.__ _ __ o - 2:. Entendemo,:; que esta' Comins"'_o, 
E' concedid), IJelo presente projeto., ·rmtes der.:.oIltna:r quanto a{) m~t'~~,o. 

, '? SR, PRESIDENTE: 
o espedjent-e vai à pUblicaç§o, 
~ SI.". 19 Secretário irã pr.o-cedê.r à 

l-e-ltU-ra de requeiimento, de autv'."ía 
dõ nob!'"e Senador Jefferson de. Aguiar 

- guiram, d~fef€ntes fa~{lr~s colocadm 
a. produrão açuc~,Eira em lugar ,ri~ 
ll1EnOr impo;-iànc1a na vida na.CIO
nal até Que; ag-cl'a. na RE:pÚbUclI ele 
1931), optou o Govêrno pelo cO!jtr5~ 
le de producão. para fazer ces,!lt a 
ansrquia e s.ub"stituir a improvr~açã<1 
pela prevlsão . 

E' lido e apoiado, o &;'guinte. 

Regüerinien to n? 86. de 1964 à (1iúv~ do guarda. rodoviário 1'.1ô.::!~ I dev,a baixar D 'l)l'ojeto em diLigência 
l.1..eloni Sohrinho, uma. pansão Ínerl- an Ministêrio d:a. Fazenda a fím de Nc:s têrmos' dos a!ts . .64 ,e 312, 91L 
sal de CT$ 7.000,00, . que aquele órgão jnfonrte Se Cla'lJL nea 2-3, do l.l.egjmento ln:~ernoJ l'e. 

O guarda em apl'êçD, conf:mXle está na .Ro-.s.a M.el:,mi, viUva .do g~arda rO- quairo. fl. constit'JfçfuJ de uma. COJ";,').lS. 
na lembran(}a. de todes foi hárbara.- dOVláno Mano Meloni Soonnho, pe!'_ sso Espechl de 7 membtos para, no 
mente trucida.do quandD,- no cumpri- cebe ou jã pe,(!eb~u qUl:llquer .r)e'1sãJ prazo de, zels lll,e~_es proceder .!lO es~lL 
menta do dever, fiscaliz::va o carro de pelC!, Tesou:-o Na.c1.onal e c~o, ~11r_ dQ das p!'Op~S1Ç()€S Que digam res .. 
\Im r.atlam~ntar, l' matlVQ. r..~!alt ca seus heneficlános ou peito à pl-rtlClps.çao doas trab3!ha rJo· 

. " .' d-ependentes.. res nps lucres das emp!tlSas ~P,-!lji>_ 
'I'end:} de1Y.ado e':.posa e àa:s fIlhos l. Cempre.nos e~elarece-r que 0ltos doe Lei d'O Ser.,g,do ru. 2~L5! 

pequenos, é ju,do Que I) E~tr_do os anl- Min1stérlo da ~nda, ouvid.o ::t res. 49-3 -63 e Proieto de Lei da Câm~:ra 
pare, ago1'a que ficaram sem n ~e.ll Deito ria. .matérirt em face d-e d!'1'.J(L ~n'? 333_52 e outra,s Q,ue. porventura s-e~ 

Na verd2de, norém, ao f:m de tan
t-cs anos da nOva pJ!ii:;ir.a e.ÇU~9 ~e:rn. 
nDs reenc()ntl'~.m('~ numa slt.ua-;ão em 
que éstudos e p:"Ovidênt'/s urr,entf'.3-
e enérgicós sojo n~cessá;ri"br.;, só'hre a. 
economia desse alimento d2 tão ilHa 
. <;ignlficllçi?:o no \ mUll'do e Que· ,\-,€t:l 
~.endo produzido (]"sde os tentpos ::an_ 
teriOl'"es à Era Cristã. 

~.f{'.d~·:'lãs hnedí.at:ls- e mesma d!'Asti .. 
ca..,<::; têm. çle -s-=r i'dvt-ad1.s, se ().ui,,(>.r. 
m03 salt'ar da um cDla,.nso 8. eC9tlo,:". 
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Inla ","""""Ira, tragédia que .. pode projeto de Irrigação d. 1. 000 be<:ta-

e:er para.- tempo não tão Iongm.. res cu.sta um pl'.eço da. ordem de ceIL 
U() como ee pensa. Na. verGada, es.. tenas de milhões d cruzeiros. 

as na iminên<:la: de importar· O O ·cre.sc:mentó :esse setor da pl'(). 
~çúc:ar para O nosso consumo inter- duçw ev;dentem~nte nã·() &erâ levado 
no, dentr{l, de poucos 8poe. a' bom têrm(), nem sequer iniciado, 

de ,trigo. Es-te ano. lamentàvelmente Embora o açúcar não contenha. pro-! 
a safra fOi <ilminuta. A sua distri- temas e quando reiína-do faltem-~s 
buJ.ção foi autorizada. pelo Banco de. o..l.tros elementOs - ferro e cã1c:() 
BrasJ. d)z~n.dQ-se Pote _q~e () !1-çúcar refi1':I/!O 

COntudo, na ocasião dz à:U:tribuição. é ovzdo por calctO. nao ~ão e.~C.lSSOS 
devido à quantidade insign'ficante de no produto, va:ol'e.s allmentU·;os. Nól 
trigo-, houve as maiores pertuz-bações. tipo €.scnru por €xem,lo. l2il<~ont.Hi .. 
as ruaiote3' dificuldades. AgOTa mes- Se grand..:! quantidade de cálcio f :-a--

<E essa perspecUva é tão maIs 400- .sem crédito a. juro.:; módic(),s e a lon-
· ~a.. quanto m.ais racionem06 sõ- go prazo, para projetos viá v-eis na 
br:e as enormes poo.s1blliqa.des que te.. agric-.lltura., ampliação da capscida
mos para. a sua. produção e para a de das usinas existentes e criação de 
Ilos..."-a particlpa.ção, com o produto, no novas unidades in<iustl'iais para. aten .. 
rmerc9.<l() internacional. der ao consum'O do paí.s~ que aumenta 

\ Ausência de Estímulo na proporção de 5% ao ano, 

A pr!lfcLpal causa da nOssa. queda Voltamos a aLrma.·r que as nossas 
na produção do açúcar é a falta de exportações de açúcar poà.-erão f(!r 
estímulo aQ produtor por uma. poli~ estimuladas até a a.uferirmos ..l:ma 
tlca. de- preços errônea.. Aliás, nli<:> sa~ receita de mais de 100 milhões de 
hemos se o têrmo cais correto serã dólares, o que dará. uma renda ]:)ri_ 
mesmo politica de preços, ou preços vi.1egiada ao pais, criando dezenas 
de poltica .... Mas o fato é que nos 4.e -milhares d'6 empregos e fomentan
idoo de 1945, um saco de açúcar custa.. do o tra·balho no campo, de q'..le a 

'1"8. 145 cruzeiros e um saco de arroz, Nação tanto se r~sente. 
· com Q mesmo pêoo custava 154 cru· Além disso, poder-.seAa incent.:'lar 

I ~eiroo. O açúcar era, pois. mais baTa- a lav.oura de sub- stencia no mbito 
\ to em 6% do que O arroz. Hoje, isto da. própria usina, com produção oom
i é. em 1963, o prêça <10 saco d~, arroz patív'el com aS netessidades da á.!'ea. 
\ _ nos grandes centros constunldores, abrangida pela, indústrja e ~us en· 

fOi m.aior do que a dóbro - do prê- ge-nhos fornecedores, o qUe oo:ia '1m 
ço de um E.aoo de açúcar. pa.s.;o na solução do grave pro.olema 

: E' de esperar que dentrQ de tal po ... dQ- abastecimento. 
lítica, ninguém se sinta aotraido para ~iiS cOllSi<iera~ôes que ora. fazemos 
ê.sse setor e o volume da produção ve... sobre a capacldade de recupe:ação 
nha. a cair, a pontQ de estarmos hoje <Ia nQSB indústria. açucareira basçiam· 
ameaçados até em no...<:so consumo ln- se na realidade. ContamOs por isso 
terno, até com o. fator hlstórtoo, .om a fôrça 

A par do desacêrto yerificado nOS da tradição, que hoje representa fa~ 
· pr.ços, cumpre-nos sall<ntar ~ di- tor emocional de primeira or1. n. 
flcul<lades para a. industrlallzaçao. Já Haja. viSta que ap-esar da.s lme:l&l.S 
fOi. tecnicamente demonstradQ .que o di1iculdades existentes,' s.1.nda -exJ.s .. 
c~ da monOO.g:e~ de uma usma. de tem lutadQTes corajfl5os, prooutor-es 
açucar com capacldade para. 500.000 que não .se rend~1, nem semore:em, 
saoos, o que Já ~ um volum~ r~oá .. diante de uma s.tuaçã.o quase ln.~~ 
vel, atinge a maIS de três bilhoes e te-ntável. . 
000 milhões di; cruzeiros, isto e, mais Abro um parên~1.s neste disC:ll'SV 
<te 7. 002 C~"!€lfOS por sa.-co de prodU .... para fazer um apêlo 80s pro<htoTf'r5 
çáo. 1tsse c~lc~o, porém, restIfnge ... se de triga <lo pais nQ sentido de q-le 
ao setor propnamente industna). ..a manifes~m a mesma. corag<am, a 
tra.nsformaç§,o d-a. cana e?l a.çuc.a.r... mesma ação no campo do tri~.J do 

Ca.lcule~se O prêço ~ JUro~, mor País _ no sentido de que manife.s:~ 
mente nas taxas atualS elevadlSs1mM, tem a me&ffia coragem • a mesma 
que terá de enfrentar quem quer se ar"ão a d tr" 4 

aventure em uma atividade eronômi· ~ < no c mpo o. 19,?, em qu.e .. 0 
(a. tã nece.e.sária a.o dese-nvolvimentQ 13~asll de.spen~e, hOJe, cerca de VJn~e 
d p qs . IDllhõe.s de dclares, tendo terras prl. 
°Ma~1 ~ past.e industrial é soalent.e v.ileg.ad.a.s com() as doa Estados do 

uma p!u'te do empre.en<UmentCt OU" paraná, Santa Catarina. e Rio Gran_ 
tra dificuldade é a. aqui.sição da t.er- de <lo Sul. 
ra, que tem de rer ssmpre de grande O Sr. Atilio Fontana _ Pen.nite 
exten~ão, além d-o ciclo agri~-o!a. lon~ V. EXa. um aparte? . 
gfr de 16 meses, Isto sem se falar 
dos problemas do plantio, da adnh.a... _O SR. JOS!i; ERMIRIO - Pois 
ção, da .rrigaçã.o, do cem bate % pra- n~, Sr. Alilio Fonta1"la _ l'fab.re Se~ 
ga.:,or ai se- vê que a indústri~ acuca- nador, V. Exa. é um estu<licso d06 
rri.ra é das qpe mais neceSSlwm de problemas da produção, da. agrlcUit.u
atratjV{)S, }}aoS que a S"Ja implanta- ra, da pecuárja e principaIme:n.e de 
ç.E.o exige verdadeiros sacrifíclCoS e cutrcs setores índu.stl'iais. Sabemos 

-o C"onsamo mterno e mundial re- que V. Exa.. está l.gado ao p!'oble
quer Semp"'e malO!'CS invest roem·os. ma da cana de açucar, que conhece 

Esforços da Produção bem a fundo. bem como ao do tngo 
Dulant.e o ano de 1963, exportamos Aca?a mesma de 1azer um apêlo- aos 

72 m:.hõcs e 4C,;} mil dólá.ris je a"ú_ pr.Quutore.s de trigo, O problema do 
car. Es:e ano, .se nouvêt exp~:-~a- trigo no Brasil, tcdavia, vern-.s~ ar~ 
ção sHá d~mlOuta, proveniente das ~astando há' muitos ancs. H'YJve 
.sobras de safras anterlOres e ~sto epoca em que Os Gover nOs lizerllm 
msmo ct{lV.GO às vendas reai.izldas tud.o o que- era po.ssível para tomen. 
no seQ,o.ndo semestre do ano passaO-o tar a atriticu1tura em nooso Pais 

A prCdõ.lçaD. brasileira de '\çúcar En:t:ndemcs, entretanto, que rlln t!o.S 
atingiu o máx,mo na sa.fra de 49S!~ grandes problemas é o da ge.n~t,'.'a, 
1932 ;::cffi ~6.::!e4.9)}l saco,s de tiO quj .. No BrasIl não eXIstem ainda va.rie
l-c.5. Já na safra de 19ü2~196a, êS.3e dad€s prepa"aó8S, forte, resistentes 
nivel C:;I.U para 51.5Cü.OrCO ..,acos, l'e~_ As rne-lhcrcs Que temos .são .Im t.au_ 
~al~andD~:e ::J.ue na uma do" NiJd-:::.3te t .. q deg.eneradas, Nã-o existem llOV1\S 
a qurda fOi de mais de 20% ,,~r.edades resl~tentes. Adema·is. tam~ 

mo, es.tou regressando de Santa Cats.- zoavel de feno, )-
rina. Ali, a colh~:'ta é iniciada em no- Exemplos de fora ( 
vembro e termlnada em dezembro _ . 
EstamQs em abril e ainda há nos 51- li. !abJ."lrat'ão. a0 açúcar no m:mGo

1

' 
los trjgo qUe n . .w foi retirado porque I pode ser Da. s€ar.;a na. cana, O!..l: na '.le .... 
é muito oneroco e não forn~ a.s ~rraba '" Os. P8JS~.'S qU3', CUnlO " li~'~'" 
mesmas condições vantajosas do es. 011, fabII03.m açucar de cana, e..-;J.;ao 
trangeiro, importa.do pelo Govêrno ~€UlQrarJa!.i Os Sf;lU;. me.o,C\ ~e., .. '> tM'~-1 
cOm grande subvEnçãO.' ça~. e as suas tecn:ca~ <f.,. .... '<... • .H.:> •. 

A11.a~., do total da matena p1:..f1..i\. p:o_ 
O SR. JOS:e ERM.tRIO _ AO"r~. duziCla, 58,6'70 ourre.spondem à ~.l.n;{ .úe,' 

deço o aparte de V. EXa .. Sen~d1)r açúcHr e 41.4% ã bel. erraDa, o t"f1e !J~xn! 
Atilio Fontana. Mas nada me demo. r~.1:a; ta 6- importâ.nc.a tta. c:.: .. ! ae 
ve da idéia de que, se os moageiros., açúcar nQ mundo. ! 

organizassem uma assoe'ação que esw A s.afra d,a: Argi:!ntína, Ê'.s~e a:.J. bJa- ~ 
tudasse 6 fundo_o seu problema, que ças a.") COnQ.IÇÓ.,eS íavorá':~..3: :... .. :.~ "~~"I 
pro.cn:r~se agir a tempo e hora, a ~râ ~\ 1. m!lhao~r~e tofle.la:.a.':, 0';1 se .. 
q',3Stão do trigo seria re~olvida, JaD1 l,nals ele 2.).0 .soD .. e (( ~-:.;.;I, .... e 

O Sr. Atilio Fontana _ PetmHa~ 1962.6.1.". 
me V. Exa, nõvo aparte? (Assentz- A. A.I~etlca ~o.t~l1a ~~ ~~::'.1: .~,U'ii.u. 
mento do 01'CH!or) _ Os moa""eiros . .safla~ I.e 1963 1u 1)4. tLa :;.(1 UJ ,.1·-... 0 i 
em. ,regra geral, têm interêsse e~ pro~ de c.~!'{a de 300 pnul tC~1e.e(;.~s. :-l.J~>,-:~ j 
dUZlt trigo mas têm .interêss t.am- da glal_\d~ rwuç .. o d-a safm. o".' ... ,. -.'. 
b · d'· e . " Já Ui:> Ilha de FotmQt::l. a a}i,.{!iF:3:~ 'I 
em e~ 6. quirlr o. subvenclonado p .. - de novo-S. métod-:)s de cu t~,,·,,-. \., .. n. 

lo Governo - trigo, Que, geralme~t.,e. grande urigação e refc:tfI.3. ,;.' .,".a..' 
é ~elh{}rado, ~as, anda a~~1?t - :D- 1.ga·::W, à l'fforma. G.sr_:·~a, o-~~'1;i~.u 
ferlor ao naclOnal. porque chstl':bmdo surpreendentes r€.su!t.:Hle.::, A-: . .1 ''' .. 

a:1ualroente de' acordo com as nece.:;· fOrma .!:~gráLa. foi. di'l~:'lda t:::' t cS 
sldades. c?Quanto Que o nacional tem etapa.s: a 
que ser qlStrlbuIdo~,. ép!ca. da &lfra. 1 - Rt'gu1amentação (.Os C'"h;L1:,J3 
Temos dit-o: no Bras:l . .s.ao exatamen- de arrendamento' 
te OS moageiros ql;~ cawam ma or~s 2 - Venda de 'terra." do GO'v&:no a. 
entraves ao, desenvolv~mento da triLI.. p.:ntjcularef, a lOngo prazo; e 
cultura nacIOna1. 3 - D.;!-=tprcprl.ação ele te, l"OS (!a 

O SR. JOSf:: ERMíRIO - De acO:-- part!culart\S, para venda a ;ongc p: li" 
do cOm a V. Exa,. e agradeço a tn· ZO a agricllt.ore;·. 
formaçãO. E' justamente o que penso, ,!~mbém.r:-os Estaâ<lS Un!::b~ ~a. 

(L -). Flonda, a tecn!c-a. aprano:G( a .\j)" "' .. 
e , sentou cOl1.:per.é:<uçóes enonnrs r.i!;:) 

Relação com o Mundo que a prcduçào al~ já at~n'~lu a ,'"lo: '0· 
neladn.s por !l'::!'€, ou srjam, 1ft t 1. 

nelftüas Nr hecta.re, cOm a Vdr~·' e 
OP 34-79, 

A produção mundial de açúcar tem 
progredido firmemente. A safra pr€~ 
v!8ta para o ano agrícola de 1983-64: 
a. segunda da Histór·(l. em ouantid,.~ 
de!, deverá atingir a 53.370,000 ton.,
laoas métricas. 

Note~se, porém, Que da maior safra. 
1á verificada, no a.nc- de 1960~1961 d? 
54,460.0.00 toneladas métricas. a pr'J
dução mundial deoaiu, no ano de . 
1962~1963, em face da Queda da pr(J
ducão de Cuba, que de 6.792 OCO to~ 
neladas em 19-60-191H. :pa~.sC"u a ..... 
3..73a.oro em 1962-1913 e a 4.0CO.úoO 
em :963-1964, segundo ~ e~tjm~w.vM. 

Por outro lado, o consume- Jo açú
car também vem aumentandG lnces
Euntemente-. No Bra ... U, o aumfn t{' 

anual é da ordEm de dois mJlhões de 
,acDS e. oonforme as últimas e.~t.atfS~ 
ticM, a. safra de 19(12.~9fJ que fol de 
46,109 .. COO 83(OS, deixC'l! excr>d<:J'ü's 1.e 
apt>na.'; 4 .&l0-, 000 S2COs. Ex('rdr-nH's 
.1Fás que .. sOm;:dc.s : s ~('brZ!." da f!'lirn 
de 1961-1962. 'no montr.nte de ,' ... 
8.370 OCO E8CC~. pCS:-ib'litar::m ain:-la 
f8?::rV€t" expcrtaçõrs no último EtO. 
Tat const!l.ti'cã, r..ão nCg poderão infe
llZM€nte, al:m€ntal' otim(smo n. me
nos que mf'd}d~1<' sérjas selam tCmad';\..~ 
em de!"ff'a da produção a~u'care'ra, 

Aliás. drv,?-.'Se plantar C!l.l1::t ~'~,' Lê 
grande produção em t.melngem e ~. e 
produza. na mesma án~a a 'f.a 0r 
quantjdade {>O&ivel d~ e.\!ú~:rr. ',.l''' S" 
sóme.nte fi, tünela.ge.m não rep:·f,·.-" 'a, 
r~ndunfnto nessa prorlução. O n. u~ 
h.ema do rendimento estâ no t"'"!') e 
sacarcse da cana, na Q 13n~:j"~- ~ r.e 
açúcar que d~la se pOde 'E'xtr~ r 

Na área a que nos fefe-::"!1' :-:3. 
FJ6rida, um acre d~ terra r.;d" ,:, 
4.<J5() metros qua.drados, cêrc!) Cf', [1_ 

tro déc:mcs tie u.m hf'c: .H'" ~"1 ,vtl 
lS62 era vendij.o- ao P~€ÇO J<;; ~ ". d'Í
lares, Hoje, ê:;€e pr{'''o f-ú~"01.l~" ao 
2!::O e BOa dólar(s, A dt!~re';;.;l ~IE 1 :.~ 
ço, em rela~ão a:) Bra~:! é r?.'1 ... ;::". 

No Noró.esle B'as~le!rO 

. Na Nordeste do Br.::.sll, rél; ;.:1] o 
quadro ê ouno. Q'.l.andl) Sf ;1'":n 'i d 
uma mÉ'G~ ~B t·O tone;':-.clas. dI" .I .. 
por hectare e ,1. U}'Ina con.~'!', ',1,- ( • '. 

rar 93 qU))os Jt 8 f,'UCft I' c ~.' '3. r 
t:::.nejada. no.- ;!'), .... junto di3s \lJ::et 
tttQ.O..lmente p13ntJ.das e e'll 7:"'"" ';t 

r!nual, já Se ccr..-:idna l~t{l '..1-:1 !. o 
Ii<Jtável. 

O rendimento das usin'ls de 'I :; ,r 
no, NOl'd~s'_:>. _ce jnne:ro a e.i'\i ')l"'e, 
baIXOU ~o!,[,Id;:ra\'elmente, t·a;·dl'~.') 

Valor Alimentar. agcra en'.re 6ô e n quilos ã" .t';t>· r 
O inc€nUvo à prot'lução do nçúC"'.r p.or tone'a:!!i, secilndo ti lDC'31:z','::o 

através de preços mais reais e de M- ~cs cana..,l .. üs ..:. fenõmen" deva .~ 
sistêncir. creditícia âC. alcance elo pr<:- 'L ch.uv.as (I·Jh.U,.<;"l\U,;, l;j.1le vêm :'-3: 4"::0 

dutor, justif".t:.a • .'le não só do ponto de em tôda ~1. r~5 ão em ma:Of e me .. 
vistll econômico, mas até me:;mb do:' nor quantlrt",d!':- nas di'.'€fE.1f; ZO'las. 

Uma d~s ·caract.eríst.icas ua ~avou- bé~m o rüma nuo é estável, IDmo, por 
ra ch cana de aÇúcar é Qne ela é exemplo, o dos estados ~nidoo o da 
mu:to afe',ada pe-las cendições cli~ AysW'áUa, fJ do Canadá, "o da Árgen~ 
matZI'.c.l.5.. em V1S~·a do grande dc;o una.,. o- da ~UTopa 0ri~ntal, o da 
para cr€'c.mento e mat"uação. Sem· pró;ma europela, Rússia. E o trigO 
uma trrlgaç,lO rac;onal, que ~o·:..slbL não sup~rta muito bem o nosso cli~ 
lite o dfs::nvQlv mente de uma ia~ ma .r.roplcal. Acredlt<l, nobre :5e-na-
vonra equ..librada, a3 safra.s e..,t<.\.tãü dor, qu~ isto pOderá Bel" compensa.. 
se!llpre sujelta.s às sêt:a.s, a eK~mplo do se t1vermo.s boas sementes dêste 
do Que acontece I:Iormp.lmt'nte no Nr:<r- cereal, como também adubos B um 
deste e eventualmente, como fvi o preço raZOável, e que não se redor~ 
c,.<l.w do ano passadO, nas z::.na& su- ra a importaçt-v cJe trigo S"Jbvene:o
listas. nado, que resulte todos OS anos em 

Tooavia, em virtude das grandi:s conflito entre () preço do trigo lll',· 
€X~enEÕê.s de terra. requeridas pela portado e o nac1o:'>al pelo que [urge 
cultura, n. irrigação é carí.s.s:m3. Um 8 àif~culdade na wlocação da safra. 

pri1lma da alimentacão do povo "~U1. Sugest5es 
to pL-hco [e fala sóbre o valor nutri- A comparação entrr~ as atuais ,tt'vi .. 
tivo do açúcar, mas não convém per~ dade$ agro~industriais de açúcar no 
der essa. perspect1\'3. O valor calorí- Bras:l com a·:guns p;,lses est!'dr.~t?:'-d> 
fico do açúcar é 3u.per:.or s muitos OU~ dãQ bem uma idéia \ja zm.v!darle da 
tros al~mentos, Uma xícara d~ 9.~ú" Situação O baixo rendImento oa.l1 1a
car r.eimado, por exemplo, contém 710 vouras reflete-se ímfdmtoJm"nte no 
CalOrIAS enquanto o açúcar esCUWJ en· produto e na fenda naclonais no f.lí
cerra Bl~, A mesma quantidade de vel de vhja do PO'lO, no ba'anço ce 
arroz. COZIdQ, .tem apenas 200 calor1tls; pagamentos, enfim. em tóda a v:dn 
d~ mdhc COZIdo. 17{) calorias: de er- do pais, part:cularmente em re;:-lf}cs 
TI lh::)« C't")z!das 110 calorias: de .siJ.pn que têm no açúcar " .sua. pr i :'lc.iDDl 
de ~eijãr,. 190 caloriaS; de .suco de la- atividade pr.odutora, cl}1no ê o :a:,o 
rjg1Ja. 120 calorias. do Norde.ste. 

\ 

• 
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o Sr. Atil:Oc Fontana - peamite V •. fl CEAC (Ccmfs.são Exi:cutiva, de J...t.- xários <ias industriaS. Ao me&no tem .. 
.Ex..1. um apart:.!? (Assentimento do sistência. à cafeicultura) d1sp5e!-se a po, a. !pontual e rigorosa coP1'ança. dos 
Drador) - :.'fobre Senador. estou Ot1~ execut-ar, no Paraná e em todos Est·3.- jmpostos devidos. 
vindo V. E:-'::1. com l'efe-réncia aO .re!l- dos cafeicultores, exatamente um pIa- Tais medidas, de.vel'iam ser toma. ... 
dimento per áreA, V., Exa,. está afir- no de incentivo à produção da cana., das com a máxima urgência e l'eves. 
mand·:), que o rendimento é baixo, n§o :reto porque <:hegamos à conclusão, tít-se de Clll'áter pr.io1'i-tário. 
nperw;; em toneladas de cana, mas nobre Senador José . Ermirio. de qu.e 

Abrll ire 1116':' 
, "j 

Tenho certo"" d. q1J,~, ,6Ô'1>ro \> .... 1 
• unto, 1n(el1j)r"to .. <".lidade. O sac<!l 
de açúc"," n9 exteriQr, há Penl pou~ 
tempo em novembro e desembl'(), valid 
-'de· dez a !)llZa mU cruzeiros, e ei~ 
l)lais. ao ,passo que, intel'uamrnte, el'~ 
vendido $.·0$ 4,400,00 e, posterior ... : 
monte, " Cr$ 6,200,00 ou Cr$ ....... ,,1 
6,300,00, \:Im Pais onde tudo é dilicil, 
desde o fertilizante até àS semente&.' 
e oS Equipamentos agríCOlas 1>00 ca1'~' 
simos, não pod~ vender a baixo preço 
no Exterior. 

de a~uca.r. Em geral, qual1do o .fen~ O café, derrubando a. mata.. e desto~ O financiameuto para. O" Nordeste, 
dime!1to é uaixD, isso é devido tam~ caudo a tens., cria .a civili7ftl.ção. p.ro~ deveria. ser feito a partir do princípio 
bém ao e~~otamento do sOlo. Tenho piciando. finalmente, condições fa.vo .. -de a·bl'il, até 6etembr.Q>; \1.0 Sul, 00 in~ 
levantz.do .aqui, poz' vaI'ias vêzes. o ráve:s à implantação da. cu:tul'a. da "\<"e1'':o, seria, efetuado de novem.bro de 
p.oblrlul:l. dos fertilizantes. Um solo cana. Era o programa. que tínha'!lH)S um a.."'lO, a abril do ano seguinte .. Es
b~nl p:·,:p::1"s-ê.o, e bem adnb-ad-Q, ce!'- no I.B,e" não SÓ para o Paraná co .. sas são as é:p<Jcss em que, 111'\. região 
tam211te c".}.:,á inaior rendimento, o quS" mo para. o Espírito ·Santo, Minas Ge~ cori~·.es,pondente, as usirtas nãõ-dispõem 
é c:)cCGO '-,LD 'pelos dados estatisti<::os 1"'61s e OUITas regiões que, ecolàgica- de reCurs{)s llal1'a ellf~l:ental' Mo despe- O Sr. José Guiomard - V. Ex!J. não 
que '';, :li}.:. dt.:m sôbre .a lav?ura. mente, já não mais servli1..m para o "as m.a:s inraüiáveis. a.tentou paro. o prolllema de quem 
l;?'üJ.V.('J.rg GL'S E.:lados Unidos. Nê,3.~ plantio do café fi onde êste poderia. Não se argumente G.onl o reCe11te vive de salários fixos mensais. 
::;.e p!<;.s, "eglwCo informações que te~ ser substitUído rwx um talhão de cana, aumento dQ crédito l'ural. O finan~ O SR. JOSÉ ERJ."\1íRIO .1 A la.-
l11.C"-". o cc.~!::l!;{:o e e. aplicaçãi) dos fel'~ O SR. JOSlí: ERMíRIO - Medida ciame~t·o de que nos ocu!J.ru:nos é. coisa .v'OUTa açucareira do Nordeste é a. úni~ 
tluanL.'s ÇOl' áyc-u, é dos maiores. muito acertada. de mlUt~ maior ~envergadUl,a. ~lem ~f ca. que pede ,pagar 0..') salã1"ios; as CU" 
CCll3~gu",n1-.",e, m.sim, quase sempre, O Sr. Nelson. ·Maculan - Então, ter inegavel ca~atel' de ur~~ncla. Nao tras nã,o çOOenl. rEm pernambucO. 
to:.s t.:J.L.3J.t'.1S, mNmo etn· condiçõ~s at.ravés do cooperativismo, fi. prod'J.~ n.9s esqueçnm,Q$ que a taxa t;ie lnfI::,- por ex.emplo, o salário~minimo.é da 
{, _~.ü::, C·,;Ci35 9.d,'er~a.s.. o mesmo se ção de cana seria dividida propor. çao dur:tnte () ano de 1963 fOi. ~e '1?'1Íl Cr$ 43.000,OD para o inó.ustriáiio, ~ 
y<;. ilca {'D-,n a lavoura do trigo, e cionalmente entre.os proprietários tU'" e,cal~~t.an~o-S-eede$-de 195f1, y~ atin .. de cr$ 37,OO!},OQ a Cr$ 38.000,01) para. 
O:lt;R.~, flUe em terra. bem adub3.dü., reis. de ac.ôrdo com s"Ull ãrea., caben .. g.u at-e o fIl!l.d 1953, a 515· 70, ~ quem. trabaJha no cam'nfi, O que é ta .. 
p,- tpa::ac.ü1, c COto o empl'êgo de boas do uma parcela certa para cada. usi.. t? Sr. Allto1/1.o Carlos - V. Ex'.' per~ '>:0' vel p>El.t. <> re,::ria~ r-. ~~. . 
.s2ir!8nt~3. 1"e~istem muito ma!s às 1n~ na. Deixamos Q a..<:.'5l.lntQ prãt;icarnente nllte _Um aparte? ~, a . .... ....... 
l./o:mr;él'ies.. A pll.lnta·é um ser vivo, no ponto em que solicítávzmos do O SR, JOS~ FJR..V!íRIO _ J!.()o:.s (Lê) 
QU:t!)LO. €~tJ. i)~'m nutrjdo e tem uma CEAC a liberação da verba. de trjntfl não . 
boa ongsm, fe,<;t:;,e muito mais. e dois bilhões de~ cruzeiros para ini.. O' Sr, Antonio Carlos _ Nessa. aI .. · ,Se jáé ~i!lCU lutar no C~~PD. COm 

( .t:R. JCSli:: ERMíRIO - V, Ex':l. darmos <l. execuçao do plano, t d d· , d V Ex!!. ã todas as dlflculdades que alimgem. ~ 
tf;-ln teM. a l·:tZi'i.(), Senf1do~ Atíli.o FJ~~ I O SR. JOSl!: ERMíRIO .::- Se não ~ir;hagdols;~r;C;'o,~ré~i~s n.ece'~á;f~s a.$riclllycra, y:rda:Ieil'am-e-nte inswte~ 
1,:; l:n. Eu çer<~a de deZOIto dlí\S, fIZ 'l?e e-n~~o a p~I'cmt.agem que ~ CEAC p8J.'a. o aumento da produção cÚI. a. Uwel e a slLuaç"o '<l:os que :tem .d~ 
uma compar·::-,-yuo entn o consumo de !lnanCIarla sel'!a na base de 70%, o d úc ',.. ca? })1'OdUZl1' sem g·artmtla. ct.-e .fmanc& 
',"',! .. .c.8.lhe..; na Dinam3.rca e no Btn- que já significa mu finanCiam, ento ra,~ e:S€~Çc;afrnâod~tU:Ol~~:tll~l fi~rçao'lcialllento nem d,e segul'O agriC-01a., sem 
sil. A fell',ç~.o é de 92,5% para 2,5%, zoável. No Norde.s.te não temos nada t. u~.o ~ erno con.cJiçÕ€s técn:c!1s à altura das nece.~·' 
l!.~L'" a:~~nnt-o ê bastante sério. ""Mas disso; é preciSo, portanto. que .s!11a., co~n-o ambem pa·ta e. expOltaçao, de~ si·jactes, c-om anos secos e anos ex .. 
l1·:W àe;::~t'r.:;n:os de planta·r <:aTh3., Lu .. de outro lug.ar qualquer. . seJp fa:;~e! uma. v~el'y~~.ao quar:-to ao' ce.s,.<;ivamente OhuyQ;;:()6 enfim. com 
U::relnG até Chegar o dia de têl'mos O Sr. Nelson Jfaculan - Ainda um a(,~~~ qdue t y. Ex dmgm a~ mdu.;;~ t(;odes os fatores que Jazem de.,*-pij .. 
~~úc,:,.r Htf:cll"nte para exportarmos. esclarecimento a V. Exa. Pa.rece~m\";'. .. ~131~ ~. ng?n em nG.sso PalS. Con~ raro 

(Lê!, E P?f iss,? Ó q~le julgamos que o BaIleo do Bf~sil também !r~:.\ .:>o.de1? Justo .. e.JSe ped.ldO, mas, ~eru.:o De-se crédito !!,. quêm tem condi.çÕffl 
p~·c"".c.enc_í:< CiO ll1a1or acerto e a ser toma.r, a. esse respeü·o, novas prov!_ 3.~i'iOLlt.a. ce~ t-eza ele que a p!O~uÇU-l) de -d€:õenvolver a produção, a .que'.ll 
Tcmackl. co:n ~·.3.piàez pelo Govê~no, o dências. w n ... o ~nmetwa,' menos por .. uma pse~ .. n:a.:mente quer trabalhar, soluciona.r" 
amplo fll1anctamento do plantio, da O SR. JO,S1l: ERl\f.tRIO _ Mas nao do ma vontaoe dos moagellos que n~ :ie o ·prohlema da. irri~racão dos itr·d. 
ll"r~~<H.'ão, d.a: .mecanização das lavou .. ne...<:sas proporções, Estou bem e.. p.!l.! r:ccn~e~ do .9.ue pOl' falta em· à agtl· hzantcs, dos pestic:dat págu-e~se 1I-t).'; 
ras, dos ferhl1zuntes e da defesa Cf}n- do o.E~unto porque. at.ê há. bem pO"!.l.- c:LtUla do tllgO os elementos. de es- 80"1'ÔnOmos e veterináríos um salá::i..(J 
tC't1 EIs pr,?g,":.5, :. <:05 À-i.as, não havia,. saído ,nem o fi- tnr~1l1o. 'lue V. ExlJ. está, l:iol1citando c~mpativel com a sua OOlldição de tl.\-c" 

lÇJ Sr. Jose !"e~ctano - Permite V. nanclan~el1to para ç p;ant:o. da safra P~l.a· o~ ""produtores de açucar e paJ'~ ni.ccs e sua. instl'uç:.w uai"ersitá'J'ili'~ 
Exa. um apalte, que ?erlQ rw:ra millo, e cUJo,c; terre .. lOS lavla. ... ~!CS. de cana. ~.Sabe v. Ex· para poderem dedicar tempo ín1.e~T"~ 

O SR. JOSlt ERMíRIO _ Com nos Já dever,vJ.m. p01'tanto. est:.a·l· ~r~- qU~ a ~ag~lcuJf~-a d.o .tügo em no.s~o ao trabalho. 
pl·l'lZer. . pa.ra,?-os. ,yeJ.a. ,V.' f Exa.., como .a s_~ pa s na~ tem ... ldo obJeto da at~nçao Prec~.alll.DS il1vestÚ' muito dinh{!ÜXl 

O Sr. JOsé Felicitmo _ Poderia' Q tun.çao esta ÇUICI1. .' lo do Gov mo, . em pa~uisas d·e boas se!U(mte::; na 
nobre Senador. que tem conhecimen. O Sr. Henba.ldo Vlelft% - Permi~e F!1!t.am-lhe. também, finallc:amento, melhoria d.a té<:nica agriccH. na f{lT. 
1.0 dês~e .a.2.5t.illto,w nos inf9l"mar se .1.9 V O ~ ~O~~ar~kM1RIO _ Po's preç.} nllnímQ, armazenamento e; (1.Cl- mação. -de q~droo d~ pessoal: adestra
u~l::}.a.:, (e pro.:n:~ao de açuca.r do Pais não' ~ . ma_de tudo, condlçõts de comerc.ali~ do, E tambem. reahz.a.t· uma reforma 
e.:tao_!t.:~c:c:umdo e. ple.z::'.1 ca):!ac!dade O· Sr. Eeribaldo Vieira _ V, :Ex;\., ,zaçao do -produto. Estou ~cer~o de agrtco.a e J-grãl'l& que traga ~ma per· 
a - P; .... ~;ça(\ ou se estao sUjeItas. a havia c.flol'ado, no seu discurso, () p;:o~ que, se as m;dLda.s porque tuo Justa- felta SOll,.,lçaO para os noso.::; p~oblmll~ 
um t..l.:lv .. amf'~lto do lrutituto do Aç.u .. tllema do fmanCiamento e RP"ora abcr .. mente V. Ex prcpugl1a _ p!'lnclps.l. do campO, 
CrJ.I' [> do AleooI, que venha ~ef1etil' da-o profundamente Meu aparte V~1."'- ment-e .as que .se refeN!ffi aos phtnc.a- Como üolabo:ração a Sua. Excclêu, 
txat.al"~.ent~ no custo da pl"Oduçao nu· sará sôbre êle, O imanciam.ento q'.w d(lres de cana~de~açúoor .de t01'lo o ci, o PrNade.nte da Repub'ica. o hon· 
ClOnat. l0 Banco do Brasil tem concedido à Pats e aD.'5 usme!r{)s _. se esteuctlda5 l'ad;) Marechal Humberto Ctslelt 
.. °d SR. JOSf: ~RM!RrO - O apar~ lavoura. d{\ cana da açúucar como à aos tl'ltwultoYes e pequenos agncu to- p, ::>UC::. sU'l:erimos que OrIente OI; r:.elU 
e e -;' E~a'h~ mmto ~op~rtun{) ~:.lá necuánn pelo menos no Nordeste é l'E'S <ias regiões agrjcolas de Santa ca_

1 

ilu..t:tles ministros da Fazendi'l, da In' 
momen v ;'<lO a res~nçao, embora J ,\uno. utóp:a, Basta Olzer ti. V. ria. tadna, Rio Grande do Sul e paro.nã _Lt.:oldl. c UOmel'C10 e oa AglJCu'1U' 
~~nl~n ~~\o~Oiac?d~re q~~ 6r ~~naslque () Banco -do Brasil €mpl'esta. arn; teH:mcs aumento da praduçüo tr1t,i· n, no sentido de atuOJ'em rflplàa-
d.,tS no) Esta~~ ti ... s~ e~a~o °eca~s~; pfCuarí.stas, para comprar uma fta:::n., cola con:o ne., Idos de~ 1953. e. 1954, mente, at1'uvés do Banco 00 b~ ... S11 
têm a+mO"ldo o máJ~o de • ua. eoro por exemplo, a Quantia de Cr$ ",.. A4uela epoca a pr<Jóuçao atmglU in~' do I A A e dos departam~n .0· d( 
à~cão c aOnfo ser no caso á é-"r'" 21.000ll{) ou Cr$ 22.000,QO. enquanto àIC€'S realmente ~atbfatOl'lOs p3.Ta a M'lllsténo da Agncultura vl..'3~J1d::. ~ 
como 'ooontu no ano P~-"Südo~ e~ qu::l que êsse animal cu:"ta de Ct$ .". ", .ccaslãü Pedlria a V. Exu, ao relamo- resolver com a mator brevldJ.ce O.l 
certamente, CC3.5!Ol1ará éste ano, u!nn lUO.ctOO,OO ,~,.?r$ ltJO,OO,O. Como Pt I mu' tôdas aoS medldas~ indLSpen3ávp_.8 graves pl'oiJlemas que atet-f.U1 a pro· 
n:du{'~,v na pmdn.cão, . de, o peCd1.~.s~a. com Cr$, 22 nü?,\ 3, ao f'Clmento dn p'úduç o da c:>na-de~ duç5.o aCilcare:ra. 

No' K -d""+",' . -:t comprar uma H~C3., Que tera de a.p"e~ ~lçucar;, que as estellt1c~..::.e a toticul- , 
te +: fi âê êãte~d~aql~~ mt~ e:-:i~'f~~:I,sent~r à_ f~cahzaçfío. se esl5.a; impor~ tma braSllemt. O SI' .... Jose Felictano ~ PelUllte· 

1;' ,,-) "f'': (l nge a ~ táncla naO oo~t.a? COm o açUCRt' t'! à me V ·Exa. um aparte? 
cl~C,'to d,,_ ,~:l{J "",,O ~aca.s por ano~ I.'i~' me,~:ma. coisa· quando cbega o f!m~ O S~R~ JOSl!: ERMíR!O - D2 ple- O SR. JOSE ..ERMIRIO __ Com 
<11..eta r~~ "ao faz:"e fi ampltaçaQ ~a préstimo de entr&safr.a, ja p'.1.S.::0l1 a no acoro:o com V. Ex O que o no~ mmt-o prazer. 
iapaCLd"'i~ d~s u~ina:-, pOlS flca, ml.ll~ époc.a do plantlO. E o lavtador prp- bl'e Senadcr acaba de dLT,{>].' é do <:0- O Sr. Jo.~é Felic1ano __ Nobre Se. 
nO ,lHab J.ralO do que COl1strm! umalmsa pagar ê.sse empréstimo antes defnh~c:mento de t;Jdo,s nó.S. A :L'npor- n8d~" Otl\',f"l"'Cs. cllüca~à Cruteua dI 

oCi ! t;tem, en.Lretfmto reg õ.es. .-mele vender o seu açúcar. E só P?d~ +:.r",r ta~ao à~. trlgO e .:'ea mente mUlt~ on:- Créd:to Agr1cola e .IndJ..L5.trin.1 do Ban· 
foram abandonadas 'certl1s lavOurAs I ~ gUla para a t'enda. ~() acucar aei~ ro"a, l?a~ a o ~a}.;, Tôda impo: taça? I co do Bn:-sU. ACledltamcs, po:em 
,,'U'" . n ~ - , o 1P.( " fi. x.ando o dlllhelrO concspQ.nt1en~~ ao _tnp:-dH:la cCll:htmrá saldo fav.oravel a que' a"- fulhas decorrem ri"atm~nte 
;; ~n~~,,' aC~\nsao ~a'ds c n Ivpe's .~o. I :mprést'mo concernente àQlle!es $;)- nO-'isa ,balança cCme.~:cHll. que pod2rá dr:t fa'ta d<> uma pOlítl~ de cr':dlt; 
"" '.''''''''', "V o SllC~ e com o ftl;.x.Qa ecs d .çu'c mos n- '" .'n' IseI' U~illZiH!O na 'niustrl"·· - ... ~ C'an~« r,..,ta"ina. EspÍrit ~ant:) ~'Ia:\-0 I. ~ ar .. , ao "m I 'J[l ..í) ,.. • . :.dlza.~<l~ ou para a: pl'odtlçio naciona.l. No set.ol 
Cl·0~;' ~ec 'GOiáS E pgl'~nto' ~Ui:O I dmhel~·o! Entúo o l~vr:ldor ,tem que I' n?- compra de mel'CadOTla.s, llldlspen- dQ' ind1:tst!'ia por €xemplo, encontra· 

,.~ __ c, ..'.' ~, , '" ,. oont.ran' novos emprest1mos pat'.a P"I_ SaVêlS ao consumD intel·no.· ~ r" ,. , •• , • 

ju;:tz: ttm fl,l>lnClé\ll1ento numa p"n-IO"a,;' ao Banco do Brasil. l!:s!"c fiD;'!.n~ O S1' José Gtúomard _ pe-r·t mcs .o~ Banco", 1.n.tellln~J{m.d." de fi· 
po:·çuo elevaca para que ~e po~.m ,a!1- ~; fi t B ti B' dI ~ .. / V EX~' u t ". l~ rol e nanClament:J. e !:llanC;\lh1í:ntcs do; 
çal', nes~3..s . zonas, l.ai'oura malS :.\di~ I d~ en o ~1!e i () anc~. o 9 !n~, e:-,u~ I r' ,t n a~nr e .. {~~;ent ,~el~.t{l do g, up:::s econômicos int~,·:t:J.c .0:111:50: TI( 
entsdn, com o pl-3.ntlo de sementes (le! ;d<l é ,u.opco e, ab:-o_ut .mente.reão.; o ador) ~ ~n.cu -y, E.x. a re..::'P. ... Ü'?de lJ';"\n<"l n~";".-"" _ <:>_~n_ .. ~_ ... _.,.,.' ..;) 

p:·ir .. jeil·~{ qua5ic.G.de, li; o que ac-o.'i.tc OI i~;~~faz P:~c:-:C~~;d~~~~rr%~a~~t1g~;; I ~~~ço. ~~:t' nar:-> cat:Sf~Z, ~ Que t~l1?'P!~Ca Desenvolvimr.nto l;~c:.nõmic(j que '. 81, 
r:- (:tu .Cttm:XlS, que já pr.i.<iuz'u e ~sr:::. Govérno que a! está _ "e é Cql1~· ~1" que QreecentM€"\~e'n'te-ho' u·n, o no -lCla o.l€' '.-em :'\têndendo a In,lU , __ .~., .:. _. "l. 
""'cau"'mdo I~<o ...... "ra que es~a lav(}'l •. ' .. ', ." ~, v um t.'tum0n.. t t bê f' . ..., ~ ti -:.L lo .. ,:>c v- :;:;~ .. ~lqUel' rea!rl.1ente enf1'epta.r o prol·)!em.'l to de p:·eco. Perguntaria. V E'!' ntmús, 8.1!1 J!l, manc,.;.m·mr·_' t 
13. C':H;-tcce .de ma.nelra ?sIta e :f~cl,e~ .. drJ. ngr~culturD. do País. ' ê)lse. umentü de 11- ut ~ .• x.: grupcs naClOmõ.1S para o [ll~tf:r in::l.\1':-
t~, nao Vindo. a cca$i~onar PLe.rllZ)SI O aR JOSl!: ERMíRIO _ A .... ra1ecc fica.d~? . prelo ao ~em sgm I trisl. '.Num Pai':; que se d~'~ I?.::sen~lo.l· 
~o.-:; ~ell~ ~:·~.?...1:12.adr:res, o qUe sen,'l. f3~ a m·e.tiosa colaborac&.o do u:Jbre S~~ . Inente agríco}G, todavia, tr:(YljS f6-
~'.l.L a 11"ll.ClaLva ae quem. qu~r :]11e t !l-.~~tim Heribuldo Viéira. Reülment.e, é O. SR, ~JOSÊ E~MfR!O _ No mo- mente a, pequena. carteira c!e br'êdit! 
.. c., .... ..! . ~ "".: " ,'< j ·ro que se pas::·:t, melÜ ... .), nao, ,sarJa outra maj:>raç:"o, I Agrícola do Banco do Et3.t;il sem c: 
. O fi r . ,,!e,so't J.~1,,~c1Lan - Pe.n .... e I (tendo)· a. fim de preCISO que os produtCl'es de recl11'SOS finance:ros nece-::úr:cs ElO fi 

'\i. E~,a, um 3.par ...... Torna~3e .1mprescíndh'el, ent.1'€.tnnto, açúcar pUdessem melhorar as insta- nnnciamento da Pl'aducão df' c::-"eais 
O 8R .. 10SE: ERM:íRI0 - Com. !lra~ ~ estn.be!\?chner:to de preço com~·ensa- :_uções de . .suas us!nas, obtendo, dêste Acreditamos que :r Ban({} do BrnEl 

r,::. . ::'i' pa"a o açucJr e uma fí~cal:zl3.çã{) modo, menor rend1mento. Ao me!tnO deveria ser tef-orqado. (te imedi~to 
O Sr. Nel~n 1I1a.cu?an - Têtl~1}3 01 ,?::ClCS:;\ n~ ~n.gTrn~nb. dos sa !idos t~~~Ú", p.rç.picia.~' algum ~.aldo que pos~ f!Cm amnlos recUr!:!'.'> fln~.ncelro;, pSrI 

mesmo p,:·obloma c.Om a c3.feicul~ur;).. \40.$ t1'z,-abL."1UCCf6,3 l'Ul'AIS e aos ope .. !:ablhtl1sse amplIar a produQá{). atE'llder à PToducão nncicm:-l, visto se 
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o único organismo de crédito no se-I de 1964. - Aurélio Vianna. Líder Vencendo a.s resistências fràg)1..,. ~doTa se esvazIará. des seus PTOpmt .. ( 
tor da agricultura. do Blo::o das pequenas Representa. ,r~:;.nt~e qa:stns as Fôrças Arm·li·dS tos, porque, dentro em tJl':-ve 01,) ~Ó 

O SR. JOSf:! ERMíRIO - De ple- ÇÕf'S -,- Pedro LudovicrJ FWnto domina.ram o D ... ~rtam€nto dos Cor_ ne. Departamento do-,- C::::r.::',~s f' 'fe. 
no acôrdo com V. Exa., nobre sena-11Iíüller, Lider do PSD. il'cios e Telegrafes e ali encontrar'lm o LéK'.'a.fos c-cmo em OU'(.HJ'1 ~e:o es c4o-
do!'. Jceé F~liciano: Quero .relembrar, O 8:'''.. P-.."..ESIl)E!'\TE' '\ qUa.l:teLgen~ral dos comunis~as" n) Govêrno, ~e reunirf..o E' !O2 a~11r:na~ 
aqUI, fato mtcres~ante. LI que, no' . I Brasil, c:Jmo afirmei per:mt'e o Se- râ'J ac:.uê~~s mesmos J,ü,ne:-!" _' o~hCs. 
ano pa..ssad::.., a laVOUl'a rizicola do De r.cà:"do com o Art. 3:!ti, d.O 1;t€~ n3:::0 F'ederul na Sf'~sfi.o õe 4 je 01..IIU. entusiastas Oi.! simp3Lz::!n:,!:'::i ~ne p.'t: .. 
Maranhão teve um financiamento dei gimcnto Interno, êsse reqllerimen~o 0:'0, inclu5l\;t' m:l1.Ulilil.S cepidno.'JS tenderam transformar o B:-<,,~;! n1,.ma 
apenas trezentos cruzeiros por saca, c figurará na Ql'dem do Dia da. sessão 1\ da cO:'respoadencia vio;,a:da, târ<!tf'm RepÚbllcl. soviê:~ca, 
que é ridículo (Lê), Scgu!n~e. (Pc.'llsa). conl'c,:'ma acui!-:t.;õ~s qwe forn\lllei, 

" , I (!, .. ndo cportU!llriCde a qUe I) exDl. Ur, PreHrif'nte, cs~a5 :::!::'''ia:'Ll.:':J de .• 
O Instituto do Açúcar e do Al'<:OOJj . e(J:U:'''A.RECE~U lIAlS os retG~' sa~e, pei'ant~ a impten::.a il mcmtram '1peIJ.t!>! - e {~ o 'l1,"1 P o-

tem deblt:; d,e soma fabulosa aos pro- SE:'oJHORES SENADORES atacar-me violentament.e, porque de. pófit,o - "r.n 1t Com;$~ao Pl~·,d.nel1-
dutOles de açúcar e não se dispoe a zachar~as de As.sWllprão. f.~,a ou:ra nã.o poderia fazer Õ2.'5(!C tar de In<.pe'rito f'~tà cumty·;nrio o 
f>a~dá-lo, nem apresenta motivo plau- Moura Palha. que enfrentava a realid2.df! COllt\J~_ seu deve;r, ('.tvindo, hã p::.n~'o .-en:l}<J 
sível. Não se sabe como está depo·· Sebastião Archer.· dente ~ue proc:umei ~~HD a ~.1Ç'~) t>aulo LOfledo, o íorncc~dQ-r Ju~ 1::; .. 
sltado êsse dinheiro, nem mesmo ( Eurico Rezende. A CV.11id·ão PD,i':an1,:-utar de ITL :nO.lOS sacos de lona, compr,H"'lil:~ La. 
devOlv.i.d:) aos proutores. o que ate- G.lbcrto Mannho. quérit-o tem tid(l a~uaçáo pel'm'l:"H'n~ Dutra., acusação que l!':nulcl, ~.a1"an.{.f (J 

nuaria \Una situação das mais peno~ Nelson Mac1..!lall. te e há bem pOU'?O, solicitajo Pl'lü Sel1a~;) Pedera.I: ~, .lq'Jl;3.1ÇU,) (,use 
sa~, Melo Braga ~ (7). Presidente da Com~s~t\o -o ilnstre m~~l'rJal a C!'S 5;:):".00 l-J'r U:lH •. :~e, 
o~ fundos aplicados no desenvolvi~ Entre os documentos 1100$ Df::>! Senador W.ilson Oon~'r'.lvt3, o alPe!". P,lr:l, que lm,~ vrTI:tlc,3 ::to I) .• ~' .,: 

~ento da prc,~uçao é dinheIro bem início desta sessã.o figura Cx:p::d:ente ' no da RepubJic,a cO!CCO'.1 P.. ,>ua di~ lUeato dos ['orrel<.> e r'~· J;., ".'<; ao 
di::.tflbuld?. E.lmmem~.se as des,pesu::- em que o Senhor Mínistro das Re- 'pos.ção p."::rito~ e fis~ais. para 3 p.P.rl. . C:$ 1.258 .. DIJ :1 II ;.d:- j2, '1.:.'!"1 1''' .~. A.'1_ 
desnec~s.sal'las do aparelh:,. do. :e;sta-Ilnções Extel':ores, d{\ndo ~ollhecimen. ! c~a que >lolicitel, nâo sô no C'cp.L (<1_/:e ,'x:cr aJ ,l.~Jt1 C~1:--,r:.,; ~.;rJ ...... ') .h.. 
do. extlU3~~se o en:pregm.smo ae umUlto G'.1 P;ÓXl!lht visita, ao Brasil, do 'menta C'')liLl L::lm!J~m n~.s firma fo~'- tnêllt:LVf1 Em ;:..:';z~m'::;~l ·ia r''J.f::'":".1) 
VEZ. pOr todas, e.stlmule-Ge o t"unCIO~ Pre3idente da Repúo.1}cR. Federal da .. n:c:dol";~s. 3 :'·1,·l~ "'1 qual se 'cem- Oe V2;;MS "u.:o;,:~ ri") p.::'~J ,'c ~rlZ 
n.1ll---;.mo Do trabalhar e dê~!h.e acesso Alemanha, Doutor Heinrrch LUbke, i :t.Jva;a tO.':U1C!1:.e 3.3 aC:.i!}l.,;Õe~ T"l::R:·U':c,}. qu.:, iC·U '1::-1) :1.~'·.') ;â, 
::t me,odos modernos; re.:tnnJam~e a.S\consulttl. esta Pl'esidênc:.l. sóbre (l lo,murada:::. :a,::Inl!!1;-'.a:;-lo d.) c~ .. D_'%;j'~,:; 
v:a.:;,~ns .a:, extenol' e pr9ibam-se n.; I p:ls::ibilidade de s~r o visitant-e rece-' A c:::':'.';.t'J q'..1il ~~ !?,.:e- c:a cO'1tra ('os I RCt"lg~l'2S, _ 

e"l.<.ng~lr?, ga~tos que nao.to:-e!ll O· ! b:do. pelo CongreslSO Nacional em fu.ucicn:':in .p.{,'a. Q.w" não i.::p'.'sf'~_' Jl1n~ci ao p:'CI:'::.':) fO::·:r::u,~·'" (1'_ 

c ... mpa'lve.s com a llo.;:sa slcuaçao de ses~ao conjunt\)., ,s€.n1, e íl,:, a~t:.ude~ jn~olltas a.J')tad!i:':I~:'l.h.~das cf;: ~odas 8..s cO:~., rei! é •• ' .$ 

p2 • .; amda wbde(envo.vid:l; aPLI-/ Pro:"!E:ssados os necessários enten~ I PBla Direçiio do Departamento, ces- na mhu:trcncJ <1_'. - ,{·o Ü~. J,'_ 
q:'lE.m-.,~ grande.."l verb:ls. na mE'lllol"ia dimentos, esta Presidência deLbe:·ou \sar',"im c;:;~n d vitÓrIa r;'volucJOT.I':, j neu·). Sao Paul,o, C;m~.oa. .,. r' ~() 
((,. agncultura, dos t11el~S de k·an·~- m·:n'c\lr para o dia 8 de maio pró~ I E, hOje a co:nprOV&ci]<l d:lS aC:)f8cÔ/:'~ Alfg'e - nu-;trandO 1{\1~ tÔU·3 .,3 
J;_ltB e n:'l armazenê~em económlca xi/no, ils 6 hores e 3D minutos, a j que. fiz tem superado, de m'lito t"üd(-'Iobra, ClVIS e tód"'.i aq'lC.lS ilhl>·"ll
d.l, produçao; em eqUIpamentos por· \ seseão solene em que a.quêle emin<!n~ aqUllo que argUi oerante o :::l ~rl3.d(, ,~ave~s à. linha . can'1f'1'" .1:.::,::0."11 'I 'J::J;L 
tU.].:·I,?':; que pe!'mitam ser depo::.it.ado! te chefe de Estado será. recebido pelo I e a Nação. dcnad3.s, po.que Q Cci D.l'..!.o:)~ o 
em s110s o açucal' que ::oe exporta a I Congres>:o Nacional. (Pausa). A coaupção a ft'~uae ,o (>n"lque_ Rodrigues p;et~ndla. t:·an."fOrllHr o 
g.a:1el. eVItand::'-Ee a perda da sa.ca- Está fmda a hora do Expediente. cimento ilícito estão plenamenl:c elE. Dep.<.~rtamento dos C:.):,relOs ~ r ~.,~_ 
na. a. fLfi de supnmlrem-se e5p eCUJa-j Imon...c;tradOS e órgãos sindiean+~s Ja g,'f:ll\)5 em EMBRATEL CO,l J1e 
ÇÔe5 que lamentàvelmente têm ocor· Passa-se à Illsutmdo3, uão demonstrar, 1'l.Q lad, aClbPl e flc~u pos[enormente ~'J~ll-
ndo nos últlffioS anos; e, aCIma d< OnDEM DO DIA da Ccmlssão P<1tlamental' de Iriqué. provado qUe ele consegmu no Govel'~ 
tudo, ensme-se a respeitar os d,nhel- rito, qUa a ytrdade rOl proferi'ii1 pejo I no paesado. Em lHg-ar da EMB n .• 
r~s_pubhcos, pelo exemplo e p8la PU-I I 1 epn',entan:e do b!spmto Santo no TEL e :le que "e PlE':endw imp"';lT a 
f ll çao, Só aSSIm catninharem:.s na ui- S:onado Federa). ::l.pllcrção do Cod:g-c de 1 "!le(' Itln!nl-
reção do nosso real destino de gran- ~acôe-.;, devena contlgu:ar ~e " mt:ll 
de IH1-ç:.ãO, QuanGo dl? ~ndamE:nto dos traba_ entu!'ia:.-iD1o pelo .'I.pe-!ie:c.J-\,"'Hh, d') 

I 
. da CODlls,m ... P3:rlamentar de In_/.:> C,T, e pelo atend. imento à" n r;.u,., 

Ccm pro,'idências dessa nature7..a e em op~; ·,u, nlUa~e em _q_uc." sIdadE's públicas. através te Ui)) tr~-
com o e3pirito dinâm:co que t:..do o de tLll .. .'l. e _~ma te:-ott:<nll balho honesto, jedictldo .;>.n "<",10),' ju_ 
brrsíleiro deve cultivar e de3envolver, J,;,:;\ra.a COmp!"o,;,a~ao de ~.to~'.~ C',uela Q','nnde R=p3.l"tição 1.\;> (.h,'n~u. 
c.o;;l1) traba.bo árduo e efic:ente e com I \ o. c::::orndos .eu! vanas reg··oe; 0.0 l:aJiza(li pela l::l.!11ims:r:l';:~.J ';,1.-. :-oCa, 
c:::.n~c.iénc:a patriótica, te~·emcs l'.em I'. als" trve ens~Jo ~e. demonstrar. 111. que.a üe'!tadOll. 
duv:Cla melh:::res d,as para a n:.sSf c~Il::'1.Ve. rela.:;c0..<; mumer,as ,:1~~ p:o -
'fna. em separad.o do Ruy .cesso::. em qUe vantagens ilegais e:",m SI". Pres.ldent.e. ('!'pe;·o quP 1'1. Cc-

Tenhamos p~'e",entes em todo 05,1110-/ Carneiro), concedidas e danos e~·am prilticado~ mjs~à() Parlftment.ll' de .:.n(j;1ê ;) 
contra ~ Depal t,amento . .- p!OmlSa nos seu" trabalho:.;, O·Jv.,,,t<o 

men:os as palavm'3 do p1·e:'i1dentf Em di5CI·,soS:tO a preliminar da cons- Hoje. ~s dezesseis horas. nó";!) Dl. aoS te~~emunllas J.f"~·olad[ls em .0:::<:1_ 
ne! tC-Dmericpno George WashillO"ton tit.uc.on.liLdaóe do Pi·ojeto. retor_Gera! deverá a:5mm!lr il Dne_· lia e no Rio dto .Jam~iro, comJ I',:,'.á 
pl'-ferida3 há. dllzellt:.s R1Ds: '~:'\'"âo Não havendo quem peç') ,:I, palavra. ção do Dep~l"t9mento àos CDITS:O~ " determInado, pa .. 't .que o ~m "I,> l'e~ 
devemos pedir favores a outl·OS P.l>i-/1 declararei ~ncerrada a ~iscussào, Telegra,fOs. E' o General Fenando deral {'xlbn à No;;\.'ão {; e~:it;) (1 ')UI.I-
.ses, porque pa:Prerncs ê.ste auxilio (Pausa ~ , Menesc211 Vlla. nomeado pelo r'es, zldl' em todo o PJlS, Pt',3S dt';),:lH',!;S 
C:Om grande p!·ejuizo para. a Nação", E5tá encerrada., dente da Repúblicol, silbst.it~!l1ch o ~(·rmuladas. e com as p 1I1'.:tr';!(.::tS 

E '.1. • t d I Gen"ral V.lbec VI'D" Pauj',·no "'" qU" C' 111·,' \1 0.0 - ... , Co' I" '" · ,€:>ce ell.SlDamen o e Wo:drow Em votuc~ao o ";;trocer aa lJ-o- "" • ".... '" .• .!: (, "4"> ,"o -'"" .. ; ....... 
W11 OU 'We ' h ' d' I:' neH~ :>""€VC::; dbs. honrou a [)ir~Gl') ·.'3.m pAra pn~SE;·~.'1r a D' llr>'·, R 'l'l 

:'~ .:"' . ~;t:>" uS ... ·an OUI" na-I missão de 6ons~itu.cão e Justiça. que do Dopal'tamento atendendo às d,_ tu nl le"SOUlces: (Do.vel'o·· o' to - - d03 teniveis i:aJes que he fj',lm 
• . ,... ~. "'" n - r- conclua: pela Inconstitucionalidade t-ermllla"ôes do Comando R'VO,'lCiG, d I nt'l' .marldos das nossas riquezas na- O' SI'S Sen.Jdores qu" concordam à. > "estlnat OS pelOs inill1lgo~ Q,\ Pã.::,['., 

tu"als) "". "" I n no. (Muito bem/) . , i com o parecer, quelfllm permanecer 
Re'1l1a~Os as energ.as nJCion:li'l sentados. (Pau.;a). Acredito qUe' as provas serão ca 

pa:.a re,ol\"e;' J1:,~s~'s p:·oblemas. Sé. bals, e tudo qUe 8,rgul será <1up~'·l>.d~ O sn PHESIDE:\,TE· 
8~slm seremos respei.tado"i como Na- Está. ::tprovctd..> ,o pa.l·eC~l', P,or 1- r€'plto - porque muito mais gr!'lve 
(:80 cte~,envo~vida e o B:·a.:;11 tomar:;' I cousegu.me, nos ~enno.'i reglmellta1:S, foi a atuação da Dü-eção' e· jus r8_ Nã-o há mais orado~'cs !'1 c ;,:" )'::. 

definitivanH't:te o ~eu rumo do pl"r 0. projpto é, cons'i~er{tdo inconstitu- p:es~nte.l1!~. do COII(,.TII..~l DJ,gübe;.!{j De acôrdo com entend:ille:1::) (";lt t; 

f!re.ss:. (.II1111to of'nl.)! Muito liem.' cton·at e se:'a ,-arquIVado. ·1 R()drlgues n.% várias regiões do Pt\Í.s, os lide! es ficam os s:s. S:', ' .. Jo. C'3 
'Pa'mas ~- O or2dor é cUllwrim.en. &;tá L."'oL . .ld'3, a matéria da Orii"nl" jno Exercício dl1s Delegac.ias R"glO- convocados para uma se .'ãJ, .I;n::whá 
~do) . f do Dia o • fil·," , .E".>t.e set,or rta adlIIim:g,.'~,c5c às 1 Ohol'fl.s, 

I () ~H . .PRESIJ)EYr~,', I' e~tava todo êle nfíltrado oor cOJtlu Nada lluis hanmdo aue ,. a 't \on 
· ' L, Há orarlores inscritos. nlstas e ate anteontem, <;e :vlu me 
C . encerrar a .sessão. ae;.:~n,.nlll P:Il".l a 

O!lll'n'CO (lO Sel1::ldo que. atcnden- Tem a paL1Vla O nobre SenaCior e.ng.ano, o P:'esidente do S:adic,lW 
do a, <;oHc~t·~çu~ da :\le~a da Câmam, I EUl1cO Rezende (Pausa) dos Telegrafista,s - Wi~S(:m Re'~ .. d8 amar.hã a "eg'l:..Gl(. 
e-~ta Presldencla transferirá p<1r.a o S. Exa, e",ta J' sente. • era preso, a~u.saco 'de atlvlda~~.:, .sub. ORDt':)..l DO IHA 
rl:a 29 do correnle ~ ~essâo c:lnjunta. ve:rSIVa..s. atIVidades essas. C!.lle f'.l.lP:>'. - .... 
cp COl16"l"fSSO Nacional quI" se deve~ r Tem a palavr~ o nobre sen. adoJ' rar!l qualquer pos~1Íbilidade de exp'o·o·, 
T1a :·t.cli~al' hOje. à mesma hora. pal'a I e1fer~on de Ag-Ul.ar. tat;va l:azoáV"el, POrqh.C I),;"\<!'.<lo uma S'2.,~ã[) de 24 de aoril. de lflH 
fi.pr~CHI.;ao de veo pre<;ide:l'~bl. O Si.{ JEFI'.f<..l~SON Dt: ilGI'lAR: I ~ç~~~ VIolenta, detenn.In_a1a e ~ntiJ. (sexta-fei:a) 

Sobre ames" re:l'!f'l':mento ~ - .-- \Slá~tlca para a demohçao õat m.stL 
, t 1 - t J'. as" 10 horas u:'Jência. ,q.l1e será LidQ pelo SEnhor (Scnt j cvisão da oradOr) _. ~enhor . u t;oes denlOcrâtJca.s. I EX 1"ao:( llla!"l.a, 

]0 SecretarIo. IPle:;:dente:. de.:.eJo fazer alg1!m~.s No Gabll1ete do DlletOl" «tI;)] rfa 1 
. l' d· c0l1s1deraçoef: a t'e::.pe.to da Comlssao lLza vam <:e dlar! ~ 1)' t ••• - * . 
E I o o seg'l:nte- Parlamen<.:u de Inquell:Q (;nada. pelo dos ~om~.riJstas Cl , .. n :. ,~!tt ;~~.oce: D!SCll-são em. pr;"::H~~r? t~:'10.;l() 

,Requerimento n? 87. de 1954 Senado _ Federal para re!?rmur e subversão. Isso t'"a tambe':n.'J 1e P.o]eto dl~ L'!l QJ ;::-,.~na~b~ n 71 ~e , "I co:'l'up(;aO qUç lavrou, há algl!-m, monstrado, . \ :S53, de. ~utorl.a do ;::'1', S. nado! .-\.! ... 
Requeremos urg;?llC:·3. llOS tér:nos t,empo .. no Dep[t,'tamen:o ~o.s C;?~relOS I Tàda.s as proVidências que o GDvê!'_ tu~ Vi1"gü;o, que. õ.l~er: "a ri'da.ç:)~ ~o 

~o art. 326, nO 5-0 do R;-zimento e Telegrafos,. :e5ando vár~OS a.ltlg~~w 110 possa ado'.:ar ps,ra F f!rrarJ;f"jI~.ão ãr"lgo 82 da ~Lel n· J'!I~ ~e,..?o e 
Interno Pfl.l'tl o P:·oie·o de ~U'i da te.s daquele .org.w do GQver~o a pIeI. deflnitiva dos comunistas. e p<!J"H.O agôsto d; 19~O, ~~ndD ..... :Le!;e.!~ J~; 
Cãma:·~ nO 121. de 1953 ql!e di:::,põe jt;al'em a5~!o en:." ~mbG~xa~a.s e !:nunistas do Departamento dos C:)\'_ \-·O~·á.~'~eJ:? !~s:. ~4 ~:~ ... ~,2~ .• de 195 
ró1.J:·e ó\ uqu~,::;lçfw por Go'.'e!'n').l\ ~5- Il.guns out!OS me.,.ce!em .. prIS1Ql1a- Irelos e Telé'l·j"afo' em proc"'''''o pOl' Ic()ml.~ .... oes {! ... Co.,.: .. c1 .... a.O e Just:ça; 
t ' d· . ~o n'l F' 'ca' A "d"s q\ " , ." ~~... '"" - d L..,ry'>:la~""'" C' ... ".", e {'I c P:nan,-,,3.s. ra~~·{'l!·OS . ~ J':1Ól':'!lS n'>:t''"~á,.io<; à Imen:-. _üs 0:, ... '5 _rm ..... ""'.' le !lUane-nte de aper··e:çOllIDento ct:tjl;cl':.! ::' .. :"""-:;~~:': .~'-~~·',~~,.;,:o 
:t?,,'à6,1t:t1, dao; :l7-211t~.s d:pi')!ná!kos, ll1:.dlf:C:?'.~·~~~ a, ,,5·.~n:t~a~,,~o:ncnante Dj,)a ... ··, .. :wc,·.M\ f'e-rr. pcs.sivel p.'!l.'ll E).a e_L~,nl'.l:t .. ,.: . 
!i;1>: ,·::o·pecíiv:,s m:.~.,'õec; (J·p:omá.tic'J."; pa.a. () letOAn1) ?.'3 WÜltUl~CO(,E demo- . ;"a1"a f.[! ...c!·ce:· a D..'nlnc -(1"''1. ~\~ El!Ce";"r-:.(' (I :e'·M .. O (.., :6 h()~ 

Sa:fl das S:;>ssõe.~. e:11 23 de a.il~·i· ('riit;~:<.<;. J!.~1 Dto rÔl' feito. a re-vD41cft-o ',"('11 ras e 5 mi't;u!os. 
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o ~rce-Presídr nte do Senado Fe
d~_:;;,:, no uso das atribuições que lhe 
c.:; .::_.~ o art. 50. letra "c", do Regi
lI! .l.) ln~el'no e de acôrdtl com o dis-

pcsto na J!~)1uç'áo n Q 8, de 1963, re ... 
:::olve des:'gnar Janete de Miranda 
Parca., Pesquisador de orçamento, •• 
FT-3, para exercer as flll1ções'de Au
xiliar de seu Gabinete. • 

Senado Federal, 23 de abril de 1964. 
_ Camillo Nogueira da Gama. . 

ATAS DAS COMISSÕES 
Comio~ão de Consliluicáo mun;c, q~e se de'incumbiu da m;ss~o 

I .l... ~ que lhe fora confenda pela COilll$Sao 
. e JustJea de Constituição l; Justiça, em reun~ão 

!\OR anterior I comparecendo ao Gablnete 
ATA DA 3l!- REUNIAO, EXTR. .' do Senhor Ministro p.a Justiça, o nO-

lJINÁRlA. REALIZADA NO DIA 22 bre SenadCr Milton campos, a quem 
DE ABRIL DE 1964. transmit ra, pessoalmente, a homena. 
As 15 hOras do dkl. 22 de abril de 

19M.. na Sala das COffi)SSÕeS; sob a 
p:·~.sid.êllC a do senhor Senador Wil· 
sen Gonçalves, no exercício da Pre!:H· 
dê~cia, presentes rs senhores senado
re3 Jeffer.::on de Aguiar, Afonso Al'l
n03, Dan:el Krieger,- Menezes Pimen
te:, Jv.';uphat Marinho, Bezerra Net~ 
e EdI:i.lundo Levi, estand0 a.usentes pDr 
mot·vo:, justific.ados OS Senhor~ Se
nadores Antônio BalbinC', Ruy' Car
ne·.ro, Arthur VirgUio e' Aloys~o de
carvalho, reúne~e, a ComIssão l1e 
C::mstituição e Justiça. 

Dando .nicio aos trabalhO.!;, o Se· 
Ilhar SenadCr Wilson Gonçal\'e,s 00-

gero que lhe rõra prestada pela Co· 
missão. O senhor Ministro da Justi~ 
ça agradeceu sensibilizado, dizendo 
que posteriormente o fa.r:a por escrito. 

prossegn:ndo com a palavra., o Se· 
fthcr Senador,. Wilson Gonçalves expõe 
aos senhores membros da' Comissão 
que, em face do art. 86, ~ 4-9-, do Re!. 
gimento Interno do Senatlo, o cargo 
de P-e.sidente da Comissão' estava va· 
go, tende em vista' a nomeação do Se· 
nhor SCnll.dor Milton camPQs para 
Min'.stro da Justiça. ~Nestas cOnd:çóes, 
f'onvocara a reunião para se proCeder 
a eleiçHO(} do nõvo Presidente, para o 
que mandou di?tl'ibuir a.s cédulas .. 

- '" 

DIstl'ibufdas as cédulas oninctninafs, 
e, colocados em urna.s aprOpriada, o 
senhor Vice-Presidente, no exercicio 
da. Presidência proclamou O seguinte 
re.sultado: 

Para Presidente: 
Senador Afons(l- Arlnas - 7 votos, 
Senador oSWiln Gcnçalves - 1 vo

to. 
O Sellhor Senador Wilson GOilçal

ve.s declara. eleIto o. Senhor Senador 
Afomc:t Arinos e o convida a a~umir 
fi, presidência. 

Assun:indo a presidência ci "'nobre 
Senador Afonso Arinos agradece sen
sibilizado a honra que lhe é conferida 
pela. Comissão investindo·o na presi
dência, nãó apenas' por suceder a 1.\..'11 
dos mais ilustres- hCmens públicos do 
pais, como também. pela . reverência 
e profundo respeito que sempre .teve 
pela Comissão de Coust:tuição e Jus~ 
tiça.' . 

Nada maiS havendo a tratar, encer
ra-se a. Reunião, ·la.vrando eu, Maria 
Helena. Bueno Brandão, Secretária, a 
presente ata que, depois de lida. e 
aprovada, será assinada peJo Senhor 
PreSidente e demais Senhores Sena· 
dores presentes. 

. .t 

r. 

DE 
As 17 horas, na Sala 'da Com:ssã.o 

de segurança Nt1cionaI, sob a presl
dência do Sr. Sena-dor Zacarias de 
Assunção, presentes' Os Srs. Senadores 
José Guiolllard, AtiUo FOntana e Raul 
Giuberti, reúne·se a Ccmissão de Se .. 
gurança. Nacional. 

E' llda e aprovada a Ata da reu .. 
nião anterior. " \ 
. Deixam de comparecer, pOr motivo 
justWcado, os Srs. Senadores Dilt ... 
Huit Rosado e Victorino 'Freire. . 

CO.zl?o :Inicio dos trabalhos o senhor 
Pres~dente dá a palavra ao Sr. Sena. .. 
dor Atílio Fontana, que apresente. pa ... 
recer contrário ao Projeto de Lei do 
Senado n 9 15, de ~.gs2, que proibe a. 
remoção do' servidcr civil ou autár
quico da União, concluindo também 
pela rejeição das emendas ns. 3 e .. 
d ... · ·pl~náric). 

Submet:do o parecer à discUS3ão • 
votação, sem restrições, é aprovado. 

Nada mais havendo que tratar, en
cerra-Se a reunião, lavrando eu, Ale .. 
xanl:re Pfaender, 'Secretário, .R pre ... 
sente ata, que, Ullla vez aprovada. 
será assinada pelo sr. Presidente: 



Sexta-feira 24 DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1/) Abril de 1964 915 

• 
~OMISSõES PERMANENTES 

MESA 

Presidente - Moura. Andrade (PSD) 

Vzce-Presidents - Nogueira da Gama (PI'B). 

1,Q 8eCrctál'io - Dinarte Mariz (UDN) 
29 Secretário _ Gilberto Marinho (PSD). 
39 Secretário _ Adalberto Sena U?TB) 
4' secretário _ Ca ttete Pinheiro (PTNl 
19 Suplente _ Joaquim Praente (UDN) 
2Q Suplente - Guido Mondim (PSDJ 
39 Suplente - Vasconcellos TOrres (pTB) 

REPRESENTAÇÃO PARTIDÁRIA 

'ARTIDO SOCIAL DEMOCMTICO (PSDl - 22 representantes 
1. José Guiomard _ Acre 12. AntOnio Ba.:biUQ - .Barua. 
~. Lobão da Silveira - Pará 13. Jeí'fel'son de Aguiar - E. Sant 
3. Eugênio BRl"l'os _ Maranhão 14. Gilberto Mannho _ GtianadJdJ'~ 
i. sebastião Al'cher - Maranhão 15. Moura Andrade - São Pàu!o 
i. Vitorino Freire - Maranhão 16. Atilio ..Fontana - Santa Catarina 
L Sigefredo Pacheco - Piaut 17. Guido Moudl - R. G. Sul 
r. Menezes Pimentel - Ceará. 18. Benedito Valia dares - .M. Gerais 
3. Wilson Gonçalves - Ceará 19. Filinto Müller - Mato Qr~ 
•• Walfredo Gurgel - RG. Norte 20. JOOé ..Fellcmno - Goiá.s 
I. Ruy Carneiro - Paraíba /21. Juscelmo Kubitschek - Goiás 
,. Leite Neto _ Sergipe 22. Pedro Ludovico - Goiás 

PARTIDO TRABALHISTA BR.AS!LEIRO (PTB' -·17 representaate. 

l. AdaJberto se.n. - Acre 
t. Oscar Passos - Acre 

10. Pessoa de Queiroz _ ,Pernambuco 
11. Jose Ermino - PerrutmouCQ 

~. Vivaldo Lima _ Amazonfls 
1:. Edmundo .LeVi - Amaeonas 
i~ Arthur VirgUio _ AmazonAs 

12. Silvestre Pélicles - Alagoaa: 
13. VabConcelos Tórres - R. de J'a-

L Antônio Jucâ. _ Cea a 14.. 
r. DiJC HUlt Rosado - R.O, Nôru- 15. 
~. Argemiro de FIgueiredo _ para1ba 16. 
I. Barros carvalho - Pernambuco 17. 

nelrO. 
N eIson Maculan _ Paraná 
Amaury SUva - paraná. 
Nogueira da Gama - M, Ge1'!l.ts 
Bezerra Neto - Mato Grosso 

JNIAO DEMOCRATICA NACIONal (UDN) - 15 representantes 

.• ZachaxLas d~ AssUm:llÇâ,o - {'ará 9. Padie Caiazans - S. Paulo 

BLOCOS PARTIDAR:OS 
l-,Mazuna. 

n - Minoria 

PSD 
PTB 

22 Senadores 
17 Senadores 

89 

HJ St:nadores 
2 senadores 

17 

tn - Bloco Parlamentar J'naependent~ 

PSP ~ Se\l3.dores 

PTN 2 Sem,doreS 
PSB 1 Senador 

PR I Sena,Qu!' 
MTR I Senado!' 
PO'C 1 Senador 

bem Legenda 2. Sen3.,jureS 

lO SemcJol'es 

LIDERANÇAS 

1- B10cos 

Maiorla 
Licter - Ba-rros Carvalho (Pl'm 

• V~ce Liaeres: 
19 Vicootino .heire (PSD) 

29 JOSé FeJicl3lnO ,PSDI 
39 JOSé GU1omail"d {PSO, 
49 Arthur VirgU10 IP'l'SJ 
59 Be-""err-a Neto (PTH~ 
69 VasconcellOS rorres IPTB) 

L/Cter - João Agripino {U·.\Nl 

Vwe-Llderes: 

LJaniel Krieger tUDN' 

~J.em de Sã (PL) 

Rui palmeira fUUN) 

BLOCO PARLAMErHAR INDEPENDENTE 
Lfder: Lino de Matos 
Vwe Lideres: 

Aurélio VJanna (PSB). 

U'TN) Josolohat Marinho ~;:;em le~nda, 

I. JoaqUim Parente - Piaul (lO. Odo!pho Franco - Paraná 
L José Cândido _ Piaul 11. Irlneu. Bo:uhausen - S. ~atartnal 
~. D.nart.e Mariz _ R.O. do Norte 12. Antemo Carlos - S. Caca"LOa 
I, João Agr1pinO _ Paraíba )13. Daniel Kneger - R. G. Jo SUl 

n - PARTIDOS 

L Rui pa.lmeIra - Ala;oaa 14. Milton campos - M:na,s GeraIS PARTIDO SOCIAL DEMOCRArICO 
r. EurIco Rezende - E tianto 15. Lope.S da Costa - Mato Ufl)SOO <p S D J 

PARTIDO LIBERTADOR IPI.) 

LUtel' Mem de Sã. I. Afonso ArinOs - Guanabara 
FARTIDO LIBERTAJX>R fPL) - .2 representantes 

, Aloysio de Carvalho _ Bahia 2. Mem de Sá - R.G. do 3ul 

ARTIDO TR.A'3AL1ilSTA NACIONAL IPTN> - 2 representaoteo 

.. Ca.ttete Pinheiro _ Pará 2. Lin:> de Matos - S. Paulo 
PARTIDO SOCIAL PROGRESSISTA tpSP) - 2 repreFcn'antes 
Ral.l Oiuberti _ E. Santo 2. Miguel Cout? - R, de Janeuo 

PARTIDO SOClAL BRASU ... EIRO (PSBI -' 1 repre~ent.ante 

1. Aurétlo Vianna. - Guanabara 
OVIMENTO TRABALHIS'IA RSNOVADOR (MTRJ 1 rep:-erenra.;1te ~ 

1. Aarão Stenbr\lCD - Rio de Janeí~o ., 
pARTIDO REPUBLICA~L (PRI _ 1 repr.:sent.aote 

1. Júlio t"el{,8 - SergIpe 

PJ\R!'IDO DEMOCRATA CH~SlA:) tPDCj - l represntante 

1. Amon de M~lO - Alagoas 

S~.'4. LEGENUA 

, Josanhat Marinho - Bahia 2. f1eJ'lba!do· Vieira - Sergipe 

RESUMO 

partido Sodal Democ:át:co 
PartIao frabalblSLa NaClvU~oJ 

Uma..o -Delnocratlca N,H;.I .. )tl.'-tl 
Partido Llben.aaur 

J?~l'tic1o rrabalhlsLa Nl.cJ'ID'11 
part,ldo Sociai Pl'lJg eS51Sta 

PartIdo SOCIaLIsta Brasu~:J'o 
ParLlüD ft.:-pu'olh;.c.no 

Pal'two Democrata ~':::n.5·;ao 

MOVlllJemO l'rtt,oatillsta RenuV3.(.ul' 

~em legenda 

IPSDJ 
(PTHI 
\UlJN) 
(PLl 
!PTNl 
(PSp, 
tP~HI 

IPRl 
IPUC, 
tMTRI 

22 
17 
15 
~ 
~ , 
1 
1 
I 
I 

64 
1 

63 

Lider: Filinto MtiJler 
Vtce Lfae,es: 

WilSOn aonçaJve~ 
Sígetredo Pacheco 
Walfredo Gurgei 

PMTIDO TRABALHISTA 
BRMlLElRO (P'l'II) 

Lider: Arthur Virgilia 

Vice-Ltderes: 

Bezerra Nf!to 
Oscar Passos 
Antônio Jucé. 

UNIAO DEMOCRATICA NACTnNM 
'O DNl 

Líder: Danrel Hrteoer 

Vice- l.Ute1 es: 

Eurlco Rezende 
Adolpoo Franco 
Padre CalazaUS 
Looes da Co:.ta 

V,ce--LtOe': A.loyslO de ("!arv ~ ho 

PARTIDO SOC1Al PRUGRESB1" ... A 
fP S P, 

Lide,: .zI.Itquet COtl:l,o 
Vtce· Ltctm: Raul Giubert.1 

PARTUJO fRABALHIS'! A 
l"lACrONAL IPTN, 

Lide,: Llno je Matos 
Vlce-Ltdt!t: Cattete pmhelro 

Ul - Partt.::os de 11m sO 
Uepresentante 

MOVIMI!:.)ITO TRABALHlS1 A 
étENOVAVOR (MTRJ 

Representante: Aa.rã.o St,einbnl'~n 

PARTWO DEMOCRATA CRISreO 
\PUC) 

RepresenLaote: Arnon de MeHo 

PARrLDO REl'UBLJCANO tPR) 
.Represeotat:lte; Júlio Le1te 

PARrwo SOCIALISTA 
BRA.}lILE1RO (PSBJ 

Rep.esentante: Aurélio Vl~ml./t 

AGRICUL fURA 
PresIdente _ t;ienador José ErmL!'1c '{PTBl 

Vice PreSIdente -Senador E"..lgênto Barros (PSDj 

COM?OSIQAO 

Maiona 

Titul8J'es :~u;plentes 

E,jgên1o BarnA 
.José Feliclano 

PSD 
1. AtUlio Pontana 
2, Benedicto Vallad8.l'es 

• 
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TItulares 

JD$t'> Ermlrio 
1:),,\ dwt· RU5!ldo 

"l'lIUlhl('S 

Ln.:-;2S Oi' _~D;;ja 

An.Ol .... ..> Carl9s 

Titulares 

Suplentes 

1. Melo Braga. 
2. A.getullO ode FlguelTedo 

Suplente.~ 

H>N. 

1. Danlcl Krieger 
2. Joao Agripmo 

suplentes . 
B i! ,r. 

Raul Oj~lberti (PSP) 

0e!';elmJQ 

.heu/Uo~s 

JD."-é Ney DJn:';iS, 
qUlrh.as.fclras, o.~: 10 horas, 

l;õNSTITUIÇÁO E JUSTiÇA 

J'?rf.;lde e _ Milton Cam~.os (U'lh~J 
V"~e P.l"~3;de.üe _ WU.-,'1l1 Gonçalves 'PSD) 

; rt".11ates 

J"':fE':'~on ele A·.!.~ld.r 
à.l o;1.u b:\iO . .J0 
\Vll.~Jl1 U:J!JçiJ:.1. h'S :; ... 
R c;y Ca nelfO., 

E::!mundo UVl 
:ef'~frra Neto 
A:'thur Vlrglllo 

Abv.:;io àe C'arvalho (PU 
A!üll:iQ Anno:: 
l\11lt·on Campos 

r.O.\l?D"3JÇAO 

P8U 

PIB 

3t1plentes 

1. Menezes Pimentel ! 
!!. Leite ~eto 
:i Jose FeJlt:lilno 
>\. Flllnto l\-lUUer 

1.. Argemiro de rigueiredo 
2.. Melo Braga. 
3, Oscar Passos 

M 'Wna 

JD~ 

1. Daniel Krieger 
2. J oJ.o .AgJ1pino 
3. EUllCO Rezende_ 

R ~ •. 1. 

Jo~aphat Marinho j~f'm 1E'g-~:11.otl Aarão steinbruch (MTR) 

Sf'.c1etána: Ma~ia H2!ena Sll~;-'O Brandão. 

ReulllJes _ quarla.s.-felra.s, as 18 horas 

DISTRITO FEDE;RAL 

Pr2:;id~nte _ Ameno Vianna ~P3F) 
V;cc~Pre3.d?-nte '_ Pedro LudoVl('O <P.s"El 

.. Pedro Ludo', iço 
FllmU) MÜller 

Oscar Passo~ 
Edmundó LeVI 

COMPOSIÇAO 

JJr.to1'1a 

PSD 

suplentes 

1. Jo~é Fehdano 
2. WaHredo Gu'rgel 

PTB 

1 ~ Melo Braga 
2. AntólllQ Juca 

Mfnona 

li i .1. 

,urélio Vianna IPSB) Lino de Mattos f""l'Ni 

Secreidna 

Be'UltlÕeoi 

Leite Neto 
Attil:.o ;:ont.ana 
Jo....~ Feliciano 

JtIlieta Riaeiro dos Santos 

quint·a.s. feiras, à..6 16 hora~ 

ECONOMIA 

.rlt~stder- :.e 
Vice-presidente 

Leite Neto iPS:J) 
J~é El'mírio tPTB). 

ÇOi\1POSIÇAO 

}14atorta 

PSD 
su,ler. tes 

1. Jefferson de AgUlar 
2. Sigefredo Pacheco 
3, S€bastiã,o Al'cher 

~~- <..---

José Ermirio 
Melo Braga 

PTB 
1. Bezerra Neto 
2. Oscar ~ass"Os 

.Mlnoria 

UDN 

1. José CâncÜtdo AdolphO Franco 
Lopes do. COsta 
L'ineu Bornhausen 

2. Zacharias de Assumpçã~) 
3. Mem 'd~ Sã IPL\ 

E.P.r. 
Miguel Couto (PSP) Aurélio Vianna. (PSBJ 

"St:-t;H:.L~l"1n. -. ~~.,."ncy O'Reilly 
Reuniões _ Quintas-feiras, às 15.30 

eDUCAçÃO E CULTURA . 

Presidente - l\·lenezes Pl~i.1entel (PSD) 

Vice-Presutente - Padre Calazal1s (PTB) 

Titulares 
MeneZES pimenLe.l 
V'qHredo G:.lrgel 

Pessoa de Queiroz 
A.lltónio Jura 

padre Ca.azans 
Menl de Sá tPLJ 

COM:POSrçAO 

Malona 

PSD 

Suplentes 
1 Benedi'!to \J a.H2.ttare$. 
2, Slgefl'ed.J Pacheco 

'DTB 

1. Edmundo Levi 
2, Vwatao LIma'" 

fijmona 

flDN 

1. Afomo Arinos 
2. Milton Campos 

B P.I. 

'JO&"1phat Mal'inh~ (Sem le2,'enda) Lino de Mattos (PTN) 
Seel"' arIa - Vera Alva.renga Mafra 

Rf'.uniões - Quartas-feiras, às 16 noras. 

FINANÇAS 

.'residente - Argemiro àe Figueiredo ) PTB) , 
Vice-Prestdente - Daniel K!'ieger \UDN) 

Titl.llares 
Vlctorino FrE'u'e 
Lobão da SilveIra 
Slg:treao PachE'co 
\Vll.sün Gonça lvp.s 
Leite Neto 

Argemil'O de FiguelI:e'do 
Bezerra Net,o 
peS,30a de Queiroo 
Antol1io Jucá 

Ui:tIllel l'\..neger 
rrineu Bornhausen 
Eurico Rêzendp 

rnMPOSl<)AO 

!t1alOna 

PSD 
OUp1eDtes 

1. Attt~io Fon~·a--na • 
2. J.sç GmomaJ'd 
3. Eugênio Barros 
4. MeneZes I?lmentel 
fi. Pedro Ludo.ico 

PTB 

1. José EnnÍrio 
2. Edm'mdo Levl 
3. Melo g·J"a.f!a 

4. O 5Ce. r E"a.5S0.<!. 

MinOria 

UDN 
1. l.\'1lLlOn lJc:\!l1).}Us 

2. João As~'lp:no 

3. Acto.pho Franco 

PL 
Mem de Sã Aloysio de Carv-alho 

:A.P.!. 

Líno de Mattos (PTN) ~ 1. Julio Leit.e IPR) 
Aurél10 Vianna (PSBJ 2. JO-.3a.phar Marl11ho (8. legenda.) 

Secretária. - Cid BrH:;ger 
Reuniões - QuaL'tas-fei.ras 

LEGISLAÇÃO SOCIAL 
• 

Presidente - Vivaldo Llllla t PTB) 
Vice-Presidente _ Walfl'edo Gurg'el ,PSD) 

Titulares 
Ruy Carneiro 
Walfl'edo GurgeJ 

,~t.t.mo Ponta·na 
Eugên10 BarrOfi 

r.O~IPOSIÇAO 

MalOTlQ 

PSD 
Suplentes 

L v:lte N~to 
2. JOt.(; GU1"Ü!"I'!a1'd 
'3 Sl?;ffr!:',do Pachr:('o 
4, l..,::tbão da S,ln~I;a 

I 
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~vaIdo ~' \ P.l'B1. Edmundo Levi 
~\Omo (ue~ 2. peESÔ. ds Que1rQII 

Minoria 
J]DN 

l. Lopes d. COSia , 
2. ZlI<:harias de Assunção 

B.P.L i 
(pSDr' . -' /. ""rilo steinbruch (MTRl: 

secretária. - Vel'a Alvarenga Mafra 
Reuniões - Terças-feiras, àS 15 hora:' 

POLlOONO DAS S~CAS 

Presidente - Rui Carneiro IPSD) 
:Vic8-presiclente- Aurélto Vianna (PSB)_ 

COMPOSrçAo 

Maioria 

PSD 
Titul .. "" . 

~uy Carneiro 
suplentes 

1. Sigefredo Pacheco 
. ~b .. ti!!O Areher 2. Leite Neto 

'[nx-Huit Rosado 
:Argemiro de Figueiredo 

PTB 
1. Antôn.!o Jucá 
2. José Ermirio 

,. Jo!!o Agripino 
JOIlé Ci\lldido 

Aurélio V!.""" 

Ml1!ona 

UDN 

, 1. Lopes da Costa 
2. Antônio Carlos 

E.p.r. 

Julio Leite I PR) 
secretàr1a - Aracy O'Reilly 

Reuniões - Qua.rta~-feiras. àS 1~ horas 

REDAÇÃO , 
Presidente - Dlx·Huit ROsado (PTB) 

Vlce·Presidente - Antonio CarlOs ~UDN) 

TttUla.:Fes 

Wallredo GurgeJ 
Seba.stião Archez-

:Dix-Hu!t Ro.sado 

Antônio Carlos 

Júl!o Leite (PR)' 

COMPosrçAO 

Ma/oMa 

PSD 
suplenteg 

1. Lobão da SUveiru 
2. José F'eltclano 

PTB 

Edmundo Le\'1 

J/inona 

UDN 

Eurlcc Rezende' 
B p 1, • 

Jo.sapt.at Marinho <Sem legenda) 
Secretària - Sal'uh Abrr.hó.o 

RELAÇÕES EXTERIORES 

PrOOidente - Eenedito Val1ada,f>~~ ,?SD) 
Vice-President.e - Pessoa de Queiroz IPTB~ 

COMPOSIÇAO 

Titulares 

Benedicto Vl11ndares 
Filint.o Mliller 
MenEzes p. r1("ntel 
José Guiomald 

Pessoa de Q'lf'lroz 

Vivaldo Lima 

O~r.\lr Pa",~G:,. 

AntôniIJ C'nrlc<; 
José Cândido 
Rui Palmeira 

suplentes 

M'l.ioria 

PSU 

fTB 

1. Ruy Carneiro 
2, Lelt·e Net.o 
2.' Victonr.o 1"1 ei1'e 
4 WWon UOl;çalves 

lo AntôlllQ Jurá. 

2. Argeml'o de Figueiredo 

3. Me.lo Braga 

M'11Oria 

,'UN 

1 . P"dre CaJa7ans 
3, João Agrtpmc 
3. Mem de Sa \PU 

a P.I. 
A.rilo 8t~lncruch (MTR) L)hs de Mattos '.PTN\ 

Secretário _ João BatiSta. Cactejon Branco. 

Reuniões _ quintas jelras .. a.s 16 horas. 

SAlÍD~ 

Presidente _ Sigefrcdo Pacheco 
Vice-Presidente - José Cimdtdc. 

THular(..o 

Sigefredo Pacheco 
Pedro LUdo\1CO 

Dix-Hu1t. ROl:!ado 

JOsé Cândido 

Raul Giuberti IPSP) 

CO:>1P03jÇAO 

;'I1ai'lria 

H:U 

S.jp:rntes 

2, Eugeuo .EJ1J\Jl:! 

PTB 

Ante fi.O J';.!~~ 

.'lrillQrla 

ULN 

Lo~e'" (',U C(.<,Qta 

BPl. 

Mlguel CauLe ~PS.\:") 

Secretário _ Eduafdo Rui E!:I; J::sa o 

Re1/nlões _ quintas [eiras, a..' 15 heras, 

Presidente - Zacharia.5 de As.-.·lIlLj:ção 'UU~ f 
Vtce-Presiaellt - Jo~e Uu!onwl'Q P.sUi 

TtUUaJ'a! 

José GUlomarCl 
Victormo Frelrft 

Silvestre Pellcle& 
O~Ca.l Passos 

Irineu Bornhflu.sen 
Zacbll:rias de Assumpçao 

Raul OiuberLi (PSPl 

COMr-U31ÇAO 

.Jfawria 

.f':.3D 

PTIJ 

L'DN 

1. ül.y C<>JIJi-!jOu 
~. AttUo l"lH~I},na 

1. JO.<.é B:rnmic 
2 L:J.x-Hult Hv.::.aào 

1. h,Ch ... P!lO '<'r::lrro 
2. Eul'lco RC!.elll~e 

Fl ~ 1. 

All1eljo \,'wnnl\ 

secretário _ Alexandre pfae!ll~€'. 

Reuniões - quint.as feiras, ~ 17 ho' ao!;, 

SERViÇO PúBLICO CIV.L 

'presidente Aloysio de CatVH.!he IPU 
\Tlce-Pre:::idenle - Leite Neto (P.:'.'L'J 

Thulales 

Leite Net.o 
Pllimo Müller 

DiK-"luit Rosadtl 
S!Jvestre PérrcJes 

padn: Calazan.~ 

A!oy~io de CarvaH,D 

Anrào Steinb,uCh (M TE) 

CON1J:'O~JÇ_~O 

S'lp:tntes 

! D 
1. V._tOJ"ino Freire 
2. Slgt'lrfdO t-'f,ctleco 

1. Mf>lc .3rfl2:n 
2. Antbr..o J:..c~ 

M. 'I/JfW 

UlJN 

• Antônio Culos 

PL 
Mem de Sá 

B P L 

J.\Lguel CllUto I~SP) 

SCCldário - José Ney :)anta:. 

RCl.nlões _ terças leü.o..S, às 15 hora~. 

I 
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TAANSPORTES, COMUNICAÇõES E OBRAS Pú~LICAS 

COMPOSIÇAO 

Tit.1I1ail'es 

EUf'~nlo RaJ'Tos 
Wllson Gunçalves 

Lcpes Costa. 

Miguel Cou~o (?S~) 

~fairia 

PSD 

1. 
2. 

FTB 

Jefferson de Aguiar 
José Guiomard 

Melo Braga. 

M.noria 

UDN 

Irineu Bornhausen 

B P.I. 

Rhul Giuberti (PSP) 

Sfcretár10 - Alexandre Pfaemler 

ReunÍôes quarta,s...·feiras, . ás 16 boras. 

;COMISSõES ESPECIAIS 
Al_ Para Revisão do Projeto que· C) Para o estudo dos efeitos 

define e reg41a a PRO TE- -da INFLAÇÃO E DA POLITI-
ÇAO AO DIREITO DO AU- CA TRIBUTARIA E CAIV:31AL 
TOR SOBRE AS EMPR~SAS PRI-

CrHlUCl em V1.rtude do Requeriménto VADAS . 
n HlU ü~ do SI'. Senador Mil ÍlUD .. _ . 

. E) Para efetuar o levantamen
to da PRODUÇÃO MINERAL 
DO PAIS e estudar ·osnieios 
capazes de possibilitar: a 
sua indústrializagão 

Orlada em v!rtude do Requer!men' 
to n' 665-63. do Sr. Senador .ío.sé 
Ertn1riO, aprovado na sessão de 18 de 
setembro de 1963. . • 

Designada em 19 de- setembro de 
1963. -

Prorrogada em virtude do ~eque .. 
rlnlento nY 1 . .159 .. 63; do Sr. seo..l.dar 
Milton Campos, ap·rovado D3 se.ssãõ 
de 10 de dezembro de 1963. 

M.embros (9) '- partido, 

José Feliclano _ PSD. 
Att1l1o Fontana - PSD. 
EugêniO Barros - PSD." 
JOSé Ermirio tRelator) - .PTB. 
Bezerra ·Neto _ flTB. 
Melo Braga - PTB. 
Lopes da Costa --, UDN. ,-
Milton . Campos 

UDN. 
(Presidente) 

JúlIo Leite IVicePr.J - pRo 

SecrétártO: ./1ux111ar LegtsaJtlvo 
PL-I0 Alexandre Marques de AlPU .. 
querque Meil9. 

Reun!ôes; 5'-s feirBE às 16 norBS. 

ClllJbJUb. apruvado Çm :W de la:le.rol Criada em vlft~de do ReqUertmeD~ 
Q€ .Ht:i::l . te nv 031"63, do::ir Sena.dor Couves F) 

. . Vieira, aprovado na sessâ() de 2 de Para estudar a situação dos 
TRANSPORTES MARiTI
MOS E FERROVIARIOS 

Oe.s:gnada em 22 de Dovmbrc .oe'lagôSUl dOe 1963. -. 
19!:i::! .-

Designada em 8 de agõsto de 1003. 
prorl'ogada até 15 de dezembro ce ' ~ 

CrIada em virtude do RequerImen-

Abril de 1961 

H) Para o estudo das Meril 
gens do Po.der. Executivo 
ferentesà -REFORMA ~ 
MINISTRATIVA 

Criada por inlclativa da Câm 
doa Deputados aprovader pelo S60 
em 1.12.1963. • 

Membros !lB) Partidos 

SenadoreS: 
W11son G<>nçalves - PSD. 
Leite Neto - PSD. 
Sigeiredo pacheco - PSD. 
ArgemU'o de Flgueirello _ P'l'E 
Edmundo Lev! - P'rB. -
Adolpho Franco - UDN. 
JoãO Agripino - UDN. 
Auré!!o Vianna _ PSB. 

.., Josaphat MarinhO - Sem lege-n, 
Deputados: 

Gustavo Capanerna. <l?residente)_ 
PSD.. . 

Ad..-bai Jurema - PSD.- -
L.erte VI':ra - UDN· fSub8titu 

pelo eputado Arn~ldo Nogueira) •. 

Heitor Dla.s -- UDN. 
Doutel de Aridrade - PTB-: 
Arnaldo Cerdefra _ PSP .. 

Juarez Távora _ FDO. 
Ewaldo PiDto _ M'I'lt. 

.. ' . 

Ç°J'lW~õ~S E~fJ8811 

Hlo~ em virt.ude do Hequenment<.; nU. ProrrQ~ada em vtrrude do Re,quert. 
DH:r... lU;i-6:!. ap~uvado em 12 !1e ce-\ mento n .1.161, de 1963 do BennOl 
ZE:woro de .962. Senador Attil10 Fontana. aprvva.:to 

- ~m 10 de dezembro de 1953. 

to nv 752·63. do Sr, Senador JySé I} 
Erm1rlo. a.provado na sessã,.o de 13 11e' 
novembrç de 1963, 

PROJETOS DE EMEl 
DAS A CONSTI'.\'UIC.Ã 

Projeto de Emenda à Con 
tituição n9 4/61 

. Cumpletacta em 4 de Janelro de" -
19ti3, l:um a. deSignação dOS ::ienn"re.s Membros 15) - PartidOS . De.'lIgnad. em 13 de novembro de (QUE DlSP/)E SOBRE VENCIME 

.963. • TOS DOS MAGISTRADOS) 
. Sena(jures Va.8cunCelOS Iorr~s e AttUio Fontana - Présldeote 
Edmundo LeYl. PSD. 

Prorrogada até 15 de dezembro doe . José Fe!lc1ano _' (VICe .. Pr.) 
1964 em 1l1ftllde ao Requenmento nO .. I PSD. 
mero L 198·63 ao Sr Senador Mef'.e~ 
zes Pimentel ap~ovàdo em 16 .te cte~ JOSé Erm1r10 _ Relator - Pl'B. 
~~llloro de 19ti3. I 

Membros 17> - Part.idos. 

G:lberto MarlnhO - PSD. 
rvlene.zes PlmenteJ - PSU. 
Eenbaldú Vlelra - UDN. 
Milton C:alll!):>s - UUN. 
Va.scunce.o.s rorrelS _ p'ta. 
EOm unoo LeVl _ PTB. 
AiOYSIO de carvalho -, PL. 

B) Para estudar a situação da 
CASA DA MOEDA 

AdolphU Franco - UDN. 
Auréllo Vianna _ PISD. 

Secretár1a:· OflCla! LegiSlativo, 
f'L:'3. Julieta Ribeiro aO€ Bancos. 

Dl 

._-
Para estúdo das causas que 
dificultam _ a PRODUÇÃO 
ACRO PECUARIA e suas re
percussões negativas na ex
r--'\tção 

Prorrogada até 15 de dezembro de 
1964. em virtude ao aequerunentc 
n9 _ 1 ]62 .. 63. do Sr Senador JtU10 
Lelte, aprovado em la de dezemo;-(l 
de 1962_ 

Membros !5) - partldOh 

Attllio Fontana - PSD, 

Slgefrf:'do pacheco _ PSD. 

JOSé Ermtrio '_ PTB. 

trineu Bornhausen _ UDN. /' 

JúlIo LeJte - PRo 

Secretário: Auxiliar llgls1il"tlV<' 
Pu-lO, Alexandre M de A MellO. 

a) Para o "studo da situação. 
dó CENTRO TÉCNICO DE 

Criada em vtrtude do R,equenmen· Criada em Virtude do Requer1rnt>n .. 
I<> n' D61'63. do Sr.· Senador Jelter. to n' 569-63 do Sr. Sen'dOI j<>,. AERONAUTiCA E DA ESCO-
svu de AgUIar, aprovado em 14 ::te Ermlno. aprovadO na sessão de 2{! óe LA' DE ENGENHARIA DE 
:~g!~~ ~: i::l Designada em 'l8 .:te agôsto de 1963. AEBONAUnCA, DE S JO-

o _ DeSignada em 22 de agôst<> de 19"3_ SÉ -DOi) CAMPOS -
Prorro!:ff\d8 até 14 de março de 1964 • ~ - . 

(90 rijas I em Virtude do ttequenmt'n.. Pro:-rog~da .POI. \, ano. em vlrtu1e CrIada em virtude dó ReCjuenmen· 
to. numero 1 160.63. do Sr, Senaoor là~ Req~el1~ento;1 } 1~7 ·63 do ~. te U'I 16)3 õ::L do !:;t _ Senadol r'a.,1!·f 
..Jetfersun de AgUIar aprovado em 10 n o~ se~ 'Jr

l
l:. le redo pacbeco. Calazans.- apr.ovacto na sessão je 1.3 

de dezembro de 1963, aprovaao em· .., e ezembro ai! de "nOvemtlf'O ele 1963 1963_ - _. . 
Membros (7) - Partldos 1 Mb -(5) P tl..1 .. " DeSignada em 13 de novembrJ de em ros _. ar.~ 1963, . 

U,.t~~ferson de Agula.r (Preslde:.1~...e -\ JoSé Feliclano _ PSD. 
...... Prorrogada aUo 15 de dezeml::lrc Ile 

WilSon Gopçaive.5 _ PSD. . S1getredo Pácnecci IVlcePr". - 1'9$4 em \i'lrrude d(l Rpq\lenrnentD "'U· 
~o?D.· mero 1 ·!;>H fl3 dO Sr· 8en-<tdor AO'o· 

Arthur Vlrglllo - PTB. 

Edmundo Ley1 - P'l'"E( 

Adolpho Franco _ VDN. 

oJoSé Eimlrio 'Presldent.e) 

Lopes da oosta - UDN. 

010 Juca a provad{. em 10 de. je7.fl!!l
P~ bro de 1.963 

AUrélio Vianna 'Re~atoT) 
Eurico Rezende IVicePreGldenfe) 

L~N, . sec~etáno: A ux111ar Legtslat,lvt! 
,PL .. }O AJexanare MarqueiS de· &.lbu~ 

PSD 

Josaphat M(lJ1nho - S/legenda. j querque Mello. 
.. I. 

Secretario: OfIcial Leg1Slat.:vo, Reuniões: 2~s e 4FJs feiras às 14-
I'L-ti, J, .B. CasteJoD Branco. horas. 

Membro~ ,51 _ Partidos 

. JOM! fi'ellclano - PoSD. 

Ruy CarneIro - PSD. 
Ant--ômç Jucâ' - PTE 

Padre Calazans - UDN. 
Josaphat MannhO __ S legenda. 

Eleita em 27 de 'unhO· de 1961. 

Prorrogada: 

- até 1.6 de dezembro de 1!:162 t)j 
RequerImento 6\n}·61 a,p1. em 14 
dezembrc de 1961. 

_ até 15 de. dezembro de 19tf3 P' 
fteque:lmento '179-6:.1. apIo em 12' 
zembrc tle 1962. 

- e..t€ 15 de dez.effibJ'o de 
RequerlIDento 1 138· 63. apr, 
dezembro de 1963. 

19€4 !>< 
em 16 

Completada em 29 ele outubl'O 
~962, 15 de malO de 1963 e 23 de atJ 
de Hl63, 

Membros rI6} - PaI'tldos 

JetterSõO de Agular - PSU. 
lJ'JOS-u da Silveira "2:'j de do'Orl1 

19/131 _ PSU. 

Ru.." eal'rie~ro - psn· 

Benectlcto Valladare: - PSD. 

Wtlson Gonçalves 12;;\ de ab:-.l I 

1963) - pSD. 

Dan:el·.K.flegc! -. UD!; 

Lop~ da Qcsta (~9 ue ..>utu'.):o \ 
a~,ti~) _ UUN, 

·l\1.iJWll Campos 

Herlba,~o VIeira - U1JN 

RUI Palmeira -' UDN 

S~I\Jest,re Pénctes {23 de 9.:Jnl ( 
lVô31 

Bezerr!l :-':eto '23 rle "oriJ ele 19r1~ 
- ~Te 

Nunsc Celso - PTB 

Noguelr,a aa. Gama _ 

Bàfros Ga~valho. _ ~ P'l"H 

AloySIO de Carvajh:> 
PL . -

Mem de Sá - PL. 

p'I'B. 
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J) Projeto de Emenda 11 Cons- L) Projeto de Emenda à Cons· - atê 15 d. dezemoro de 1964, pEJlo Milt,n Campos - UDN, 
tituição n9 7 i 61 tituição n9 9/.61 Req .. 1.143,(;3, aprovado em lO dei Heflbaldo ViOlJ'a V,-..,-presldente -

~ - dezembro de 1963. UDN. 
(QUE DISPõE SOBRE AS llATlt- (QUE l\i:ODIFICA O REGIME OE Completada em 29 de outubro de Menezes Plmenlel - PSD. 

Rl"S O" COMPETeNCIA PRIV A- DISCRll\i:INAÇAO DAS RENDAS) 1962 23 de abril de 1963 e 22 ~e Ju· EurlOO RezenOe 123 oe abri Ide 
TIVA 00 SENADO, INCLUINDO lho de 19ô3. 1963) - Relator - UlJ"'. 
AS De PROPOR A EXONERAÇAO Elel~ em 20 de novembro de 1961. Membroo _ Partidos Silv{"t3tre PHICles 123 de abrti ds 
DOS CHEFES DE ~USSAO DI- li'ro=~ada: 19i13. - PreSldente - P'I t;. 
~LOMATlCA l'ER~NTE E Jefferson de Aguiar -, PSD. No 1 I a G ,'S 
APROVAR O ESTABELECIMEN' - até 15 de dezembro de 1962, pelo g\ e ra a ama - P . 
TO () ROMPU\1ENTO E O REA.- RequeriIIlento 605-61 aprovado em H Wilson Gonçalves (23 de abrll de Barros Carvaiho - PTU 
TAl\IENTO DE REUÇOES DI- de dezembro de 1961j . lSc'3) - PSD, Al0y:;io de CarvaJho - PL. 
PLOl\1ATICAS COM PAíSES ES- - até 15 de dezembro de 1963. pelO Ruy Carneiro - PSD. 1~~~ ~~r~~~~ 123 ~:~oriJ ::te 1~6;j). 
TRANGElRQS).;tequerirnento 182-62 aprovado eJll 12 Lobão da SllvelIa - PSD. _ UDN. 

de deZenlbro de 196~; GUldo Mondin \29 de uututlro de 
_ até 15 de dezembro de 1964, pelo 1962) - PSD. DanieJ Kr1eger - UDN. ElOlta em 4 de outubr ode 1961. 

Prorrogada: 
- até 16 de dezembro de 1962 pejo 

Requerimento 307·61, apr o em 14 de 
dezembro de 1961: 

Requerimento 1.141-63 ,aprovado em Milton campos - ODN. 
10 de dezembro de 1003. Heribaldo Vieira - UDN. 

Membros 116) _ partldoa Lopes da Costa - UDN. 
Jefferson de Aguiar 123 de abril João Agripino 123 de a.bril de 1963) 

de 1963) - PSD. - UDN 
Menezes Pimentel _ PSD. Eunco Rezende (23 de a.lr.il de 

Q) Proj€'to de Emenda 
titutção n~ 3. 62 

à t;ons-

tAUTOlUZA O TRIlIUNAI, SI·PE. 
Fllinl<> Muller _ PSD. 1~~~) - UDN. 

de Gtúdo Mondin t29 de outubro de Silvestre PéricJes (23 de al)rll de 
1962) _ PSD. 1963, - PTll. 

_ ~té 15 de dezembro de 1963 pelo 
Req. 1.139.63, apr. em 10 de dezem· 
bro de 1963. 

Completada em 29 de outubro 
1963 e 24 de abril de 1962. 

RIOIl: ELEITORAL A F1XAH u/1.
TA PARA A REAI.JZ.-1l,. t'O ;10 
I:'LEgl'S(;11'O I'REVISTO N.\ 
EDENDA t:O,'iS'flTI i( IO,""lL Ng 

4 - ATO A1JJCIO~ALJ 
Ruy Ce.rMlr<l (23 de abrll de Ul63 Nogueira da Oama - PTll 

Memor"" 116) - partldoa 
Menezes pimentel - PSD. 
Wilson Gonçalves (23 de abrll 

1963) _ presidente - PSD. 

_ FSD. ~ Barros carvalho - PTB .• 
de Daniel Kr1eger CRelator) _ o-DN. Aloysio de Carvalho -' eL. 

EUrico Rezende (23 de a.nri! de MlgUel cout-o - PSP. EleIta- em 10 de jUlhO ae 19,52. 

Lobão da Silveira - PSD. 
Ruy Carneiro <23 de abril de 1963) 

1963> _ ODN. Cattete Pinheiro l23 de abL'U de 
Milton campos _ UDN. 1963) - PTN. prorogaçàc: 

_ PSD. 
Ouldo Monclln I.. de outubro 

Heribaldo Vieira _ UDN. - ate U. de dezembrO d~ lll$3 ne!o 
de Rli Paltneira -UDN. O) Prol'eto de Emellda à Cons- Requel'lnH~Iltll ll:li ti:t tq.:tlu~·,*dl, t'UJ .;& 

Amaury Silva _ 23 de abril ce de dezeOltlro de Wti2. 
1964) _ PSD. 

EuriCO "ezende 
1963. - UDN. 

(23 de abril de 1963) _ eTB. tituição n q 1/62 - at.e la de de:.\elflbrü de .0:;·1 rr.Q 
Barros Oarvalho _ PTB. Heq;~enJlten[.c 1 H6 ~Vl UVaU v ~'l) .0 

Daniel K.rieger -
Milton CampOS 

_ UDN. 

U,DN, 
tVlce,Presldente) 

Heobaldo Vieira - UDN. 
Lopes da Costa _ UDN. 
Silvestre Péncles ., •.•••. ) - P'I'l3 
Vivaldo Lima - PTB. 
Amaury Silva (24 de abril de l063) 

- PTB. 
Vaga do senador Pinto Ferreira 

(2.:1 de abrL] de 1963) - Rela:ar 
Pl'B. 

Aloysio de carvalllo - PL. 
Lino de Matos - PTN. 

K) Projeto de Emenda à Cons, 
tituição n9 8/61 

~SI\BnE EXONER"ÇAO. POR PRO
J'OSTA DO SEN"DO. DI!: CHEFE 
DE MlSSAO DIPLOM"TUJA DE 
CAltA'tHR PERMANENTEJ. 

EleJ.ta em 5 de outubro de 1961. 
.Prorrogada: 
_ até lb de dezembro de 1962, oelo 

'Reque:'lmento 6OB-61. aprovado em 14 
de janeiro de 1961; 

- ate Iv de Janeiro de 1963. PflJ.O 
Requerlmento 1St-52. aprovado em 12 
de dezembro de 1962; 

- aLe lb de dezembro de 19M. pelo 
Requenmento 1.140-63 .aprovaüo em 
lO de dezemtlro de 1963. 

Completada em 30 de marçe de 
1962, 29 de outubro de 1962, 'la à~ 
abril de 1963. 

MemorOlS f 16) _ Partidos 

Mer.ezes Pimentel - PSD. 
Ruy GarnBIru 123 de 'ao:,u de 19'33) 

- PresIdente _ psu. 
LObao da SilveIra - psq. 
JeHersun de Aguiar 123 de ~tJr1J dE' 

1963) - PSIJ. 
·Ouldo Mvndin 429 de outub .. o de 

19621 _ PSlJ, 

Dame. Kr1eger _ ODN·. 
Eurtco Rezende (2::1 de a!)ril de 

1963' _ OlJN. 
Milton Cttmpos - UDN. 
Hertb,Ldo VIeIra I VICe· Pre.s!deDi,e) 

- UDN. 
Lopes da Costa - UDN. 
Vaga ao Senttdor Pinto Fe .... elrfl 

(23 de aDrll ae 1962 - tiela t.oJ -
?TB. 

Bezerra Neto 123 de abrlI de .96:.3) 
- PTB 

Amttury Silva t23 de abm de 1961!J 
- P1'B 

Vivaldo LimR _ PTB. 
AJOVSIO de Carvalbp - PLo --: 
Lino de MaLos - Pl'N. 

Argenllro de FIgueiredo _ ?TB. ,OBRIGATORIEDADE DE CONCUR~ de 'jIMI'1lI0H. Oe Wü3 
Bezerra Neto 123 de abrU de 1~e3 80 PARA INVES'flOUl{A LI: compwLada em 23 ele ao:'U ae 

_ pTIl. CARGO INICIAL UE CARRMRA 1963. 
E PROIllIÇAO DE NOMEAÇOES 

M.em'ort~ - Part,oos 
Aloysio de Cahalho - PL. 
Uno de Mates - PI'. 

M) Projeto de Emenda à Cons
tituição n9 10;61 

INTERINAS!. 

EleIta em 10 de maio de 1962. 
Prorrogada; 
- até 15 de de'2.e-m\).~o ne 19\32. pel<

Req 'lB5~62 aprovada em 12 de :ic
zembro de 1962. 

\APL1CAÇAO DAS COTAS DE lM- - até .15 de dezembrO de 1[183 oe: .. 
POS'l'OS. DE&TlNAJ>A.S AOS MU-. Req 1.144-63. aprovado em lO de' Cle-
NIC1PIOS) . zembro de 1963. 
Eleita em 28 de dezembro de 1962. COmpletada em 23 de abril de ~96J. 
Prorogada: Membros - P!trtlClus 

Jeffersün Qe !\gu:ar - PS. 
WUSOII Uonça~Vt's '2J Cie a:mJ ce 

19t1:jl - PSD. . 
RUy Ca,rnelro - PSLJ 
Lol1ào ela :::ii/'.t'elta - PSD. 
Mene:.t~~, t'tmerJ1el - 1.-';31) 
Lelte !'i.;>t,.o '23 de aoru Oe WIjJ) 

PSlJ 
MUtOD Call1p05 - UDN. 
.Henbaldo V;elra - UtJN. 
João Agnpln<.J 123 de aOrll de 9Ji3) 

_ UlJN. 
de EurlCO .:tezenOe <23 de a,O:-;J ac 

119631 _ LJU,:..t 
_ até 15 de dezembrc de 1.983 ?fIo Jefíerson Cle AgUiar - l!:3lJ 

Reg. 783-6::1 aprova.do em 12 ae ae- Wilson Ü'~nçalves .\:l~ de ~ori..1 
zembro de 1962. 1963) - PSD. 

_ até 15 ae dezembro de 1964 p,f'.1c RUy Caruel.ro - PS. 
Danlel Kl'leger - UUN. 

Req. 1.142 ... 63 aprovado em la de oU- Menezes Punentel - flSD. 
tubro de 1963. MIlton Campus - UV.N. 

SlJvestre pencJes 12;i de aJI':l. ce 
1963, - PTB 

CompletliOa em 30 de ,marçQ de Heribaldo Vlelra - UUN. 
1962. 29 de outubro de 1962 e 3 de Eurico Rezende (23 de a\)ril dt 

Nogueira da Gama - PTB, 
Barros CarVaJho - P'l'I:::5. 
Mem de Sá - Pl, 

abril de 1903. 1963, - UDN . 
Memb:-Os 116) _ partidoa JOão AgrIpmO f23 de abrU de U:6~ 

Aarào SL(~LUoru<:ll _ M'i'R. 

Jefferson de AgUIar _ PSD. - Vlce_PreslC1ente - UVN. 
WtlBOD Gonça.:ve.s 423 de aoril de Dame! Krleger - UDN, R) Projeto de Emenda à Cans

tituiÇ~o n" 5. 62 1963) _ PSD. Silvestre I?êncies \23 de abril de 
RUy ()arnelrO _ PSD: 1963) - I?TB, 
Lobão da SiJ'\Ieira _ flSD. Nogueira da Gama ~ nã_ 
Grudo Mondill (29 de outubro de Barros Carvalho - P'fB 

fDISPOI!: SOBRE A ENTHEn.<\ AOS 
MUNICIl"OS .)1<; 30% UA !\J~l:~~ 

CADAf.~AU IlO~ ES'I AUOS (Jl '\'1-
UO EX( 'lwER AS RENVAS lU u
NIt:lPA1~) . 

t962\ _ PSD . Aloysio àe Cllfvalbo - PL. 
Milton Campos _ UON. Aurélio Vlanna 123 Oe a,brU de 
HerlbaJdo Vielra _ UIJN. 1963) - Relator - PSB. 
Lopes da Costa - UPN. 
João AgriplDo 123 de nbril de 1963) 

- UDN. 
EuriCO Rezende (23 de abril de 

1963) - UIJN. 

Silvestre f'értcles 123 de abrO dt 
1963) _ PTIl. 

oNguetra da Gama - PTB. 

Barros CaJ'valro - P1'B, 

Josaphat Marinho 123 de aiJr1l de 
19.63) _ S. leg. 

Aloysio de Carvalho - PL. 
LIno de Matos - PTN. 

N) Proie~o de Emenda à Cons
tituição ,,9 11i61 

(CRIA~'AO OI> N()VOS 
L\lUNIl:1PIOS, 

Eleita em 28 de març<> de 19132. o 

Prorrugtlçâo: 

- até 15 de de7.f~mbro de 1963 oe~o 
Req, 794·62. ttnrovado em 12 :te lf.. 
zembro de 19_~. 

P) Projeto de Emenda à 
tituição n9 2;62 

Cons-

IINSTlTUI NOVA DISCtHMIN~ÇI\O 
DE RENDAS EM FAI'OR VO~ 
MUNICIPIOS) .. 

Elelta em 13 de sctembrc de ~ec2o 

ProITOg'àCll : 

_ até llJ (le dezembro de 19 f33 peJo 
Reauerunen!..ú n" 1 14·/·(jJ ~!.'.{v .. ,loO 
em 12 de deí'embrc de 1962: 

- até l~ Oe aezembrli de J9!i~ nele 
Req.uerlmentll 1 147 ti Japruva •. t<: c'Q. 

EleIta em 23 âe ma.!c de 1962. ! .. U oe dezemtlr(. de 1963. 
Prorrogaçáo: I CompJewa em <la Oe abri: de 11i6::J. 
_ até 15 de dezembro de 1963 pele Meml)(OlS - Partld~ 

R.equenmento 180.6:& apruvado l.'ll).I.~ Jefterson d(~ Agula'r - PSlJ o 

de dezembro de 1962' Rr..:~. (Jarnero - p!::iU , I Lobao da S)vera - p,sD. 
_ até 15 'de dezembro de \964 "'I"lr WllSQO Gonçalves 42~ Cle abrU d~ 

Requerimento 1.145-63 aprovada em 1963) - PSLJ 
10 oe dezembro de 1963. L>e1te Net.o 23 4 63) - PSD. 

Ct>mpletada em 23 de aoriJ d I M~nezes PllnenteJ :- Presloenteo e MIlton .Campo.s - UDN 
1963. HeribaJoo VJelra _ LJUN, 

Membros _ pa,rUoos !osapl::tat Mannho - 12J 4 63) 
Vice-PresHientE - l1DN 

Jefferson de Aguiar _ PSD. DaDle, ({rleger _ Ul)N, 
WilSon OQnçBJvCiS <23 Qe a.O:1} de:; vaga do Ser.nOI Plnt..p Perreira 

t9(3) _ PSD, Eurico Rezende 123.4 631 - UON. 
fluy Caroe1ro _ PSD. '26 4 63) - P'I"B 
Lobãc da SilveIra - PSD. Nogueira da Gama - PTB. 

LeJte Neto (23 de abril de 19;)3) 
- PSD. 

Barros Oarva111o _ PTB. 
Mem de- Sá - PL. 
Miguel CoUtcl (?oS,4.63). - PSP. 
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5) Projeto de Emenda à Cor.s

tituição n~ 6/62 
(.~u~mN'fA PAR;! QUATRO O NO
. MI~ao DE REPltf<;8EN'l'ANl'ES 
nns ESTAUOS E 00 DISTRiTO 
n,l)~RAL NO SENADO), 

r!ei a em 13 9 62 

!'jQl:rogada: 

- até 15 12 63 Dela Requerimento 
~f:1)·64. aprovado em 12 141 62: 

_ a ',é 15 fZ 64 pelo RequerirneIlW 
1 14fl-63 aprovado em 16.12 63. 

Complet.,lda em - 23 4.63. 

r..rgeroiro de Figueiredo - Pl'B 
EUlico Rezende (23.4.68'1 _ ODN 
MUton Campos - ODN . 
l)anlel Krleger - ODN 
Josaphat Marinho - Bem Legenda 
Aloysio d. Ca.r;valho - PL 

: V) Proi~~o de Emend:r. à Cons
tituiç.ito n9 2/63 

(DlREl'l'O DE PROPRIEDADE) 

Design::ldos em 23.4.63 
prorrogada: 
- até 15 12.64 peto Requerimento 

l.151-63, aprovado em 10,012.63. 
Memoros - partidas Membros - Partidos 

Jeffer~on dço Aguiar _ PSD Jefferson de Aguiar - PSD 
ft ly Cfj melro _ PSD Ruy Carneiro - Presidente - PSD 
Luoao da Silveira _ Relator Lobão da Sih'eira - PSD 

p:;~ Wilson Ckmcalves - PSD 
Vi "<1 GonçaJves 123 4 63) Menezes pimentel - PSD 

f'~l/- ri HerioaJlfo Vieira - Vica·Presjde.n ... 
M?MZI?S Plmentel _ PSD La .- PSD 
l\llJ~t;n campUb -UDN Amaury Silva - PTB 

Y) Projeto de Emenda à Cons
·tituição n9 5(63 

(DISPõE SOBRE o IMl'OSTO DE 
VENDAS E CONSIGNAÇõES 

DeSIgnada fom 31.5.63 
Prorl'ogadá. até 15.12.64 pelo Re· 

querimento número 1.154-63, e..pro .. 
vado em 10.12.63 .-

Membros - ParUdos 
Jefferi>OD de Aguiar - PSlJ 
Ruy carneiro - PSD 
Lobão da Silveira. - PSD 
Wilson Gonçalves _ PSD 
Menezes' Pimentel - PSD 
Leite Ne;o - psn-
A..!uaury SilVA. - PTB 
Bezerra Net-o - PTB 

.• , Vaga do Senador HUJll1)erto 
Nader - PTB 

Argemiro de FIgueiredo _ PTB 
EurlCQ _ Rezende - ODN 
Milton Campos _ UDN 
Daniel Krleger _ ODN 

H;:l"HH1!du Vle:ra _ UDN Bez~rra Neto - PTS 
Aloysio de Carvnlbo - PL 
Josaphat Marinho - S. mLtgenda 

,J !:;aphat Marinho _ 123 4 63) . o. o o Vag·.) do Senador Ptn:o Fer-' 
Ul}~ re1ra - PTB Z) Projeto' de Emenda à Cons

tituição Ilq 6/63 
lJ,lQ!el Kfleaer _ UDN Silvestre Pericles '- ?Ta 
1:::111";:1..'0 Rezende _ l~a 4 63) _ ,.,,'\~ Artur Virgílio - PTN 

ce.Pt'c.<:'.1er.te _ UUN Eurico Rezende 123 4 53l - UDN 
V~gA 00 Seo'ador o Pinto Peneire M1Hon campos - R.ela.tor - ODN tL."'ffiLEGmlLrDADE) 

(23 4 {i;)l _ Preslde-nte - P'I'H João Agrlp~no - UUN Designada em 2 1063 
t':lJg'H:;ra d? Gama _ PTB J\ls3.~hat Marinho - Sem Legenda Prorroga.oo a.te 15 12 64 oelo Re-
BH! ()~ ("';I !·~·a.ho _ ?Ta AJo:s~ío de Ca.rvalho - PL (penmeoto nümero 1.1:)6·63, aprova· 

JLliJU ~e·te '23 4 6:J) - PR W) Projeto de Ernenda à on8· Membros _ partidos 
J\ri~ni df' Sa - Pl C IdO em 101263. 

T) Proieto de Emenda à Cons. . 1!tuição n9 3/63 JelfeZ'SOD de Aguiar - PSD 
... j'" ". Q . IIIHSl'{)E S()HRE A AO.\ll, ... .nSTRA.. R~y_ carneIrO,:- PSD 
..... lut";:'íiQ 11 7 J 62 } çt\O IH) DJS'l'JUTO ("ElHH-::\L E W~t;:,on <?,onça.tes - PSD 

I.•.. .'" .,' I ~'~'I·l . '1,'1"1'1' J)' CO'lp·'·T.,. .. ·J·.· JO'oe FtI!Iclilno - PSD 
( "o ~ f ... ,,\ J\ E:\U~N li-\ CO, .. S 1 u- 1" 1'.... ..... I. '" Co.! .. ",~""Jo. Wulrr d Ourael PSD 

•. '1 ..... ' I ... "'. "". IN"'I"""'i" O l~RH' ATIVA DO SENAUOI .': . e o <:>-' • .' •• : ... . ,~~l'o .~"'o • \.J ~ 'o .. " Argem:ro de Figue1redo - PTB 
~!:"o'''o.l.'\ P.-\,.I.AMI-:NI;\h. UEI Des· ... na(!? em 2 5 63 Bezerra Neto - PTB 
~ ~;)v .. ~.~~~j t<o ,(.! ",!n 61 IM I, H.'" L- . prvr~U~8'aa ale lf> 12 64 pelo Re- Slivestre péncles _ PT"B 
~) oI. ~ '.'.~ ~~~ {-[ ~H.HAl.o DF. tl~ UI!: ~uenmento l 15~-63. apruvado em 101 EdI9undo Levj - PTB 
,)f'ol ["'hi •.. U Do'. l!J.HH. Il€ dezembro de Ui63 I Eurico Rezende - lJUN 

TI el'f! em li l~ (jZ Membros - partlà.o.'l Milton Ca.mpos - ULlN 
Jefferson fie AguJar _ PSD A.OVSlO de Carvalho - UDN 
R.~lY canu~lro o - PSD AfQnso Armos - ODN 
1...01);)0 da Silveira _ PSD I Josaphaf Marinho - Sem Legenda 

Prdr:0'::hia: 
- a'of' I;:, !:l 63 oe\, Req'lC'r1rnenti 

Wilson GtlnçaJvea _ PSLJ Ràul G:llbcrti - PSP 
Men~zes PimE'Dtel - P:3D I José Leite - PR 

'n; uL 'lQ"U\',H"j{, em Ll 1262; 
~ li. ~ 1:J 12 54 pelo HeQ'wr1llltntr 
lq:) !i'{ ::lP'uV:\.Qll em lO -12 53, 
Cu:t1;.l;t':.1l·da em :.t1 4 6:i, 

Leite Neto - PSD 
f',mal)f)l Silva -: PTU 

1o,1emtnos _ Panldos g"Zçrra Neto - P'fB I Z-1 Projeto de Emenda à 
J:!~er:-.,n de Ag'.Jji!r _ t'dD .. V:tga do senador pmto I;<oerretraj 
fby' """,:ro. - PSl) - PTB 
!-'r.'l"r; LUQtlVlcO _ r;50 'o Vaga ,j.o Senador Ed-..a.rdo oa-I 
\'i[;;S{I<) Gonç.3~ves 1~3 4 53} ta·Jão I VIce-preSidente, - PTB . 

PSl) va~a do Senador EduardO Mp 
Lh·nedito Val1sdares - PSD smr.: _ P'rB 
Me[wze~ p.mente1 _. PSU' Eurico R.ezende - P:-f"> 1 l:e 
!o,.:~:rdn campos - UlJ,s Milt..on Campos - UDN 
liel"l.Jl1,<1a V.elra _ LJDN. Daniel Krleger - UON 
EUf!('O fh'f,f'nde' ~~J 4 6;j1 _ 1Jl"'l'\, AlOvsio de Carvalho - P[· 
D<l'))2\ f~r f.'ger _ OUN i Jo.sapha' Marinho - Re.ator 
JOãiJ A.;,:np!DO ~3 -4: 63} _ OD!'oi I'~",m Legenda 
Ann·.Iry Silva IZ:S 4 631 _ ~1'1'.B -

COllstituição n9 7/63 
fTHANSI"ENPN('U P,\l~.:l " RE

SEH\'A no Mll.rI AU 0:\ ATIVA 
qUE !o; .... t.: A.';[H DA. 1 AR A Ct\ROO 
m.I<:Tn'OI 
Uesq;nada" r,m 2 lO 63 
Prorroganl;l ate lá 12 64 oelo R,e. 

querlmevt.o nllJtlf'rO 1 J36-63 apruva
de em 10 12 63 

Abril de 1964 
.- =J 

Wilson Gonçalveo - PSD 
Jose Fellciano ... ~ PSI> 
Bezerra. Neto - Pl'B 
Edmundo Levl -'!?TB 
Argemi"ro Figueiredo - P'113 
Melo Braga - PTB . 
Euricc Rezende 123.4.63)_ UOU 
Aloysio de Carvalho _ IlDN , 

.Afonso Arinos _ UDN 1 
Jos.aphat Marinho - Relator _ ~ 

Sem Legenda. . 
Auréllo Vianna - PTl3 
J\lllo Leite _ PR 

. COMISSõES 
P ARLAMEN'fARES 

f 
DE 

- INQúERrI'U\ 
CRIADAS· DE ACORDO CO~I O 

ART. 53 DA CONSTITl1IÇAO E 
O ART. 149, ALlNEA A. DO RlI~ 
GIMENTO INTERNO. . . J, 

1'!) Para apurar a aquisiçãó,' 
pelo Govêrno Federal. dos 

. acêrvos de concession árias 
de serviços públicos e a 
importação de chapas dá 
aço para a Cia Siderúr. 
gica Nacional. . 

crlada pela Resolução n(lffiero 11. 
de 1963. assilUlda pelo Senhor NelsOn 
Macula0 e maIs 28 Senbores Sena. 
dores lapre.senw,.da. em ao de maia de 
1963' . 

Designada em 31 de mala de 1963 
- Prazo - ]2Q tUas. até .'28 de se
tembro de 1963, 

ProtTogtlda: 
- ~or mais 120 dlas, - em virtude 

da aprovação do Requertm.eooo ntl .. 
mero 656-63. do Senhor SenadO! João 
AgripIno, nl'! sessão de 18 de se:em
bro de 1963 '21 horas). 

- pol meJs um ano ,em ~'irtoJde da. 
aprovação do Requertmento nu.'1.1ero 
1 173-63, do Senhor f;enador Leite 
Neto. na sessão de 12 de dezembro 
d. 1963. 

Mem1:>ros - part1d-os 
Jefferson de AguIar - PSD 
Leite NeLe ,Presidente1 - PSD 
NelSOn Maculan _ ?Ta 
João A~rlp!nD IReJaton _ UDN 
Josaphat Ma.rinho -. Se~ Legenda 

Para' apurar fatos aponta
dos da tribuna do Senado 
e outros. relacionados com 
irregularidades graves E 

corrupção no Depar1amen~ 
to de Correios e Telégrafos 

Cr!;;l{ja nela Resolução 'número 3: 
No"''''', da Oama _ P'rB ! X) Proj€10 da Emenda à cons-,' 
Bl:,rj)$ Carvalho _ PTU 
Me", ó, Sá _ PL tituição n9 4/63 
1{,a;~ ·G:ubertt - P6P (CUNCEDE 01UNlI).\DES AOS 

VEREADORES. 

Mem::>r{).'; _ Pllr!.:dos 
Jeffe.l'sun de A';:-'ll?.1 - PSD 
R'JY carnr:>lfl.l _ PSD 
W1JSI.ln GOr:~'fljVeS _ PSO 
Jo.se FellcHlno _ PSD 

o Wa:fre<l'\J G'Jrgel - PSO 
Ar~f>mlro de- Fi~I1",1:'~do _ ?Ta 
Be-~€'rra NE' c· - P'TE 

Ide !~63 aS$lnadl'l oelo senhor Jef· 
ff>;~on rie A;?'l1ar. e mais 33 Sf'nhore.: 
~f'na<i!)r?~ ilprest'n'ada na se~ão di 
'N rie outubro de 19631, 

U) 'Projeto de E.~Yl~nda 
tituição "Q'1tG3 

â Cons

(Tnl.U.~I.UO IlE l\lUI,IJEHES F :'tIE
NO!~hS F; rut\H/\loflO EM lN 
D;lS1IHA~_INSAU\I:ntl'.s) . 

De.;:~nada em 23 4 63 
Prorro~ad;) at/:!o 15'125-1 ;;elo tte· 

queromenta 1 150-ü:i .1provaco em 
de dezembro de 1~63. 

Membros _ partMos 
J~ff~r'.;un de A;-:-'.llU - PSD 
Ruy .Caltlpiro - PSD 
lo/lbào da SlJveira PSD 
''Vilson Oúnça!ves - Belaov: 

PSD 

Oes1!!nada em 2{) 5 63 
prorroga.da até 15 12 64 ne!a R.e-. 

l''':f'r:mento numero 1 153-63 aprova. 
10 em 10 12 63, 

Membros _ \?artl;k.$ 
Jeffers(t<) .de Agui9.r _. PSD 
R'W Carneiro - PSD 
Lobão da stlvelr tl - PSD 
W::son Gonçalves - PSD 
Men<:'zf>s Piment!:':. - . PSD 
t,pj '.f" Net-o _ PSD 
A:njo' !]fV Silva- - ?TB 
W'7erra Neto - P'TH 

SI:Vf'~t.re pt'>n1::1eS _ PT6 
Edmundo t ,.,Vl - PTH 
E1Jrlco Re7.pnJ1e - UON 
~1i:torl Cil11Pl)!' - (JiJN 
A:ovo;~c df> ('".)rv:'lohn _ pL 
Atgn.~o A.r~n,).· - 01J:'il 
JO;il~hAf ,\1'H:r>h., _ bem Lpgeuda 
JÚ~lo LeIte _ PR 

Z-2 Pro-jeto rle E'11pnda 'i 

Constituição n~ 8 63 
,~o t~i,~l!a do Senador Pinto r-errelra lAU'l'O:'\O:\JL\ nos i\lU~lctPI{)S, 

Silvestre Pérlc!es - P'T'B f05lgnad..q em 'J:J 10 53 
Adalberto Sena - PTa prorrogada al,e 15 1:.! 64 nelo Re· 
Eurtoo Rezende (23 4 63l UD~ q'lel'jmento nQmerQ 1.157-63, ap;v'lao 

.João Agripino - UDN Membros - Partidos 

Menezes P:mentel - PSD 
Leite Neto -. PSD 
Amaury Silva _ PTB 
BezertJl Neto - Vice~Presidente I 

MHton Campos - UDN do em 10 12 63 

_ AfoY151o de carvalbo - PL Jefferson de Aguiar - PSO 
Josaphat Marjnho - Sem Legenda RU}' Carneiro _ PSD !'Til 

va~J. 
_ PTB 

SUvc~~!'e 

do S<:!r...?clor Pinto ·Fel'"l'p.ira \ __ - I 

I'c.Uc, _ PTS PREÇO DO NúMERO DE HOJE: CUS 0,40 

P!"~7() - ~t(> o Um da se,,5ão leg"ls. 
>I'lVa df> Hl63 
P~O!'rO'!<lcrll~ 001 Q{) dia..~ laté 15 dr 

llfl;('O de 19fi,P em 1l1rtud.:: o d.o Re, 
~"" lmpntr '1ümerl) I lfi3 6:~ 10 Se. 
1hO! g?n:Hlor W!!~wn (1rmcalve 
H)""ll1nf!o ntt,..<:'f's$Ao de 10 de dezem. 
l:'f' rjp !Qfi1 1~1 :-lO I 

rl'<>o<;ignaefla fOm 6 de degembro de 
1953 

M':>mb!'o,~ 1\1'. _ P,trUdo!; 
lptfp~~(In ,ie A2"'llar _ PSO 

'LeJ'1' Np"o _ PSD 
A" ele prmt,n!Hl _ PSD 
W::~(Jn Gf)nç<l;v.~s _ t'resHienta 

'-'.":0 
Artur Virl!i1lO _ PTH 
f3!'7;prra NP.f.r 8 I I 63 - V1Ce- Pre .. 

~'<if'nte - ?TB 
Me:lo Braga _ PTR 
João A.."trriplno _ UD~ 
Dar::lel Krt~ger _ ODN 
F.url('o R.~7,ende. 123 4 ~3l 
A'm""Q Vl.!)nnll _ PSB 
~f'f">rf't{lrlO' Am;illa1 1."~i"laUvo 

fi lo-~ .J ~ "v Pl1S<':OO U~ r. t FI ..... 
Lobão da SiJ ve1ra _ PSD 

, 



ESTADOS DO 

II 
-= 

ANO xrx - N" 7ã CAPITAL. FEDERAL SABA:DO, 25 DE ABRIL DE 1~1G4 

CONGRESSO Ni\CIONA f ~ 
PRESIDÊNCiA 

Em 29 de aJlfll.dlt [90'6 as :a __ horas e 30 minutos 

Ordem do Dia 

ços do. __ JID!ão ..... fl9S •. ~sJa-º,gs " _<tI"!:iJJJ ll}i p_ÍJ2i :}!L....p J'i.Q ...... I>~ 'it~ri";..li-"f~:~·, .. ·",· \:l",'c.,.l!.l.' .1' !.1Jl Q.w" 
ReLat<..Do SOJLIJ? ~_64 do! çQP.Jt~.,â.o Mist.a). 

ORlENTACAQ PAR4 to VUr~\C'&l-
Cédula n\l 

6:\.' Sessã.o Conjunta. 1 
2 

Dispositivo a que t>e re1.:!l'C 

~ 1') da art. 15. 
ro.rt.. 43 e pRl á:r.:::<fiUl 

2,:\ S~ssã.o Legislativa: Ol'dIilãl"lU 

âa Leg".s!atlU'!l.! 3 
4-
5 
6 
7 

-\rt. 7°, N. I. (palavras ve.ba:l<:) 
I 1° do art. 55, 
\rt. 58 (palavras veJ.a,ins) . 
?ft~'ãgrato único do ... rt, 6.4. 
I\rt. 69· (p:!:avras \'C'índas) , 
Art. 99 e- seu par!l;,;,'!·afo. 

CJmJJnllaçã,a . c!ª_ )llm~çiru;:ªQ .dQ _ 1tet!L'pre~!r1el]ci_al Jpm'c1rrj). _ llQ. Pr.9l?t-Q 
~ Lei n9 201 D.50 na Co.mam. e nO 3S-!lZ no Senado. que es..."'atui n" mas 
L~ftQ-Thãn,ç~ir9 p;lra, .ê1-ª,_~.a~'iQ .:~- _(illi#ºli~dgs õr~~.ti~,~-·º~bà!!tn;-

---- .. _-----_._------. 

/ SENADO FEDERAL 
rA DA 31 ~ SESSÃO EM 241 

DE ABRil Df i964 
Bened;cto Valhdares, 

Uno de Ma tt-os, 
visão do Senaào Federhl, a'Jtógra!~ I 
das seguintes Pl'Opos;ções' 

PJ·4.. .. " ... " 

PJ- 5, .......... . 

>;0 rfJ" r,o 
6;),50~OO 

G1.BCO CO 

51 ,~OO QO 

50 4SQ CO 

(Extraol'dínái'ia) 
f.'.tlr~SInf;SVIJ. JUL .. Sn.. __ <U-,jJ)\J =. 

As 10 horí'lS. acham-se pre
sentes os Srs. Senadores: 

}oldW3.S6es S::lntc5 

)scar Pas~os. 

~mundQ Levy. 

~Ioura Palha. 

:eba.::tião Arcb?r. 

;igefredo Pacheco. 

Ienezes Pimentel. 

mtônio Jucá. 

:/1L~on Gon:,''11ves. 

~in3.rte Mariz. 

7alfrec'lo GUf:iel. 

l'p;f;miro de F' g'l'E'ireuv 

l1ão Agrip:no. 

rmlnio de M0raf'S. 

ui Palmeira, 

eribaldo Vie;ra.. 

J,'')aphat Marin]1o. 

~ffel'son de Agniar, 

il-'e-o Rt':~pnde. 

rom.o Afino.'!. 

llréiio Vianna. 

Jo...o:é Feliciuno, 

PNlro Ludovico. 

Filinto Müller. 

N-eison, M·S.c.ulall, 

Melo Brog::L. 

fl'ineu Sbrn!!:! ~l' pn. 

Antônio Cal'los-, 

Gu:do Mondín. 

Da"'\ieJ Krieger. 

proieto de Lej rla Câmara 
N9 22. de 1964 

{N° (Ul-B, D~ 1933 

I 

Mem de Sá (32)', 

O Cnn6n,~,.-0 Nz!! onal c1ec:c~a: I 
O SH. P:U,,F,If.~~~,\'iT: 

. ~ Art P O QU2dx.o do ?e::"oal d'! I 
- A I1Svl d'B p:'e<'fn"ll- regIstra o Tribunal Sup.er 01' do trJ.balh;J ..: ce-I 

PJ·6 ....... ". 

PJ- .7" . " "" . 

PJ- 8.""_,, .. 
PJ-IO .......... 48,2:);) lO 

PJ,lC ......... . 

F"3'-:::,., ••••.••. 

FG-3,'""""". 

42 voe DO 

Os va~or"'~ rtn. 
g~,,~.Ll!:'.d.d.s ~âc 

CrS 

12.~CUú{) 

10 0:;0 ~O 

uberta a S('~.::.::'O. tes desta leI. !"''U-5 ........... , 50'JO,JO I 
compU!'~Lmm~o de ;}2 81'S. Senado- I orgal1_zn:io de n,C::':'C'D cú'1l a ~.Il:,..:::. 
res. Ra nUTI1~ro l'e;:r 1l13:1tal. OCc..!arOlanexa e dC!11ab d __ ro...:-Çces c .. m.-,I.an-I 

I 
At t. 3° A mOdif;c3.ç"'io em reestru ... 

V,li ser Eda a ata. Art. 2° Os vaLc:r-t";: de:::: 'l'ÚU1y:!.c-s dó" tUl'!!I;'M co QU<ld"o do 1'[>50:11 do rn-
cargcs l.';ctado!'! d" p:c....-.-:r.-entc ~!'~Lvo bunal !;jç,er.or CiO I'r(\\-F.!h,j bem co
e em comlhuo- e dos n'-,T'~:-S d~ ven- mo J. al:::-raC;áo de \'31o~e~ dos simbo ... 

I 
O SI' 29 SeCrê't3r'o lê a ata c.:mento.'I. r:tJ3 C - >_$ d.~ clu-reL'a tiã~ ~08. ou nlve:,s de Vf'OClm1'u.t93 do~ res-

da se;:;.são anterior Que, posta em os seguintes: !pec!;1v-::-.s ear;os e funções, serão fe:tas 
di.~CU;:;.s3,-o, é BDfovada sem de- la~ra7PS- de lei Ol;,>cliallte oroposta rio 
bp, t e\3, - SfmboIos Val:;"e-$ m;>n5:l~,'!. Tribúnal, res.<ialvadas, qu.anto a0'5 

I 
atuai.:. servidores, as situações Já 

O ·81'. 19 Secretário dá cont1 Cr$ Icorut.,.tuiCas em virtude de lei ou de 
do se?;l1inte: 1ecisã-o j-ldiciária, proferida. IC:a iUs-

j
,,- PJ •••• •• •• •• 98 oon OU tlça comum oU !=-elo próprio Tribunal 
. EXPEDIENTE P;J- O .• ~~ ... o#. ~'- '!t~ ':'lI Superior do Trnbalho. 

I OFiCIOS ! PJ'~ 1.......... 8"8 ZUO,OO Art. 40 Serão extintos no quadl'd 

I 
PJ- 2., .' •. _ ....... ~ 8.1..200 00 ~ que se refere l> art. 1Q

, à medida 
Do 81'. 19 Secretário da Cámartt que forem vagan<lo os seguintes cal''' 

dos Deputados, encamInhando. à re- PJ- 3 .......... '75 , liOO,OO gos: um (1) de 13ecretál'io do Trlbu .. 
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nal' Superior do Trabalho, símbolo PJ: par, Contador <e Enfermeiro, 0' reg .. • 
três (3) de Vice-Diretor, símbolo yectivos dipk\.lM profiEs:onais, ol;)~i
'PJ-O; oito (8) de Diretor de Serviço, dos de acôrdo com a legislação em 
símbolo PJ-l; um (1) de Diretor do vigor, re.s8alvada a continuidade da 
ServiÇ{) de Taquigrafia, símbolo PJ-l; investidura de atuais ocupantes do! 
um (1) de Revisor, símbolo PJ-l; um re!er:dos carg0.3. 
de contado!", símbolo PJ-l; um (1) 

de Arquivista. símbolo PJ-l; e o:to 
(8) de Oficial Judiciário, símbolo 
PJ-6. 

Art. 5~ Em substituição aos oiro 
(81 cargos ~ladoo de provimento 
eietivo de Diretor de Serviço, sim

.llo:o PJ-l, e um, (1) de Diretj)r do 
Serviço de Taquigrafia, símbolo PJ-1, 
extintos no artigo ank~rior. ficam 
criadas nove (9) funções gratificadas, 
símbolo FO-2, de iguais denomina-

§ 2(1 O provimento dos demais car
gos isolados E" de .carreira será feito 
na forma, da legislação vigente. 

Art. 9(t Aos ocupantes dos cargos 
do Quadro a que se refere esta lei 
aplicam-se, no que couber, os dispo
sitivo~ das ~i:J ns. 3.780, 3.826 e 
4.069, de 12 de julho e 23 de novem
:Jro de 1960,. e je II de junho de 1952, 
respectivamente. 

Art. 10. Os cargos isolados doe pro
vImento efetivo de Assistente de Pre-

ções. s;dente, símbOlo PJ·l. e de Assistente 
Art, 69 Âs atribuições dos cargos do Diretor-Geral, símbolo PJ-2, pas

sam a denominaJ.'-se Assistente TecnL 
e das funções enumerad06 na tabela co do Presidente, símbolo PJ-l. 
anexa serão definidos no Regimento 

Art. 11. O cargo isolado de pro-
Interno ou em instruções baixadas vimento em Comü:são de Secretário 
pelo Tribunal Superior do Trabalho. do Tribunal Pl-zno, simbolo PJ, so

Art. 79 Estende-se aos flUlcioná- mente poderá ser preenchido quando 
, ., vagar o at.ual cargo, de provimento 

rIOs da SecretarIa do Tnbunal Supe- "!fetivo, de Sei":,;,;tál'io do Tribunal Su-
rior do Trabalho, B partir da Vigên-f:Perl0r do Trabalho. 6ímbolo PJ. 
da dest6 lei, o dispisto no art. 19 da Art. 12. Todos os cargos ~da_S"2~ 
Lei n9 264 de 25 de fevereiro de cretaria d~-Tribu~a-l Superi~r do ~a-

• _ . balho serao prOVIdos medIante COll-
1948, com as alteraçoes constantes do curso de titulo,s e provas. 
art. 7' da Lei n' 3.890, de 18 de Art 13 E P d E t' 

b ' '. . . o o er xecu IVO au-
a. 1'11 de 1961. torizado a a'b.;:ir ao Poder Judiciário, 

Art. 89 Os cargos de Diretor-Ge- Jus.tiça do ,Trabalho - Tribunal Su
ral, símbolo PJ, e de Secretário do penar do Trabalho - para. atencrer 
Tribunal Pleno, símbolo PJ, serão às despesas ,decorrentes desta lei, o 
ex.ercidOs em comissão, por funcioná .. crédito especLaJ até a _importância de 
rios do próprio TriblU1al ressalvada Cr$ 13:580.~.OO <treze milhÓ'ês. quI
s: situação pessoal dos atúais ocupan- nhenros e oItenta mil cruzeiros). 
tes que tenham efetividade garanti- Art. 14. Estu leI entrará em vl"'or 
da por lei. na. data de SUa publicação. revo~adas 

as dispP.sições em contrário. c 

EXPEDIENTE 
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIO~\AL 

OIRETCR GER ..... 

ALEERTO DE ERITO PEREIRA 

CHIE:FIi 00 SERVICO De PUBL'CACOE~ Ct-.EF& DA SEç:.10 DE!! R~O"'CÃ 

MURILO FERREIRA ALVES FLORIANO GUIMARÀE' 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

Im~reêSC naB olicinas de Def-artõ'.mento de Imçreosa Nladona: 

BRASíLIA 

a S S I N 'A T U R A 8 

I\EPARTIÇõES E PARTICULARES I FUNCIONARIOS 

Capital. e Interior i Capttal e Interior 

Semestrs •••••••••••. Cr$ 50.00 jSemestra ••••••••• ~. Cr$ 

ino •• :............. Cr$ 96.00 II Ano ................ Cr$ 

Exterior Exterior 

"!nõ--.... ; ... ::.. • .. Cr$ 136,eO I Ano' ....... ... ... • .. Cr$ 

39, 
16, 

108, 

- Excetuadas as para o extenor, que serão sempre anuais, a 
. asSJoat'uras poder~se-ão tomar, em qualquer época, por seis mese 

ou um ano. 

~ - A fim de possibilitar a r~messa de ralore. acompanhados d 
esclarecimentos quanto Q sua aplicação, solicitamos dêem preferênci 
6. remessa por meio de cheque ou vale postal, emitidos a favor d 
T.soureiro do Departamento de Imprensa Nacional. 

- Os suplementos 's edições dos órgã&s oficiais serio fornec.ida 
aOI assinantes sõmente 'mediante solicitação. 

- O custo do número atrasado ur' acrescido d.. Cr' 0,10 Ir pa 
exercício decorrido, coh:rar_u·Ao mais Cri 0.30. 

§ 19 São exigidos, para o prov.l
m '?mo dos cargos de MédIco. Dentis
ta, 'Bibliotecário, Bibti<ltecário-Auxi-

Câmara dos Deputados; 22 de abril 
de 196<. I-------------------.----~ ________ ~----------------

,TRI1!UNAr. SUPERIOR DO TRABALHO 

QUADRO 00 PESSOAL 

Tabela a que se refere o art. lç: 

I 
Número I 

_____ -..:t....'.argO$ I,'io;ados de provimento em comissão 
~~~~~--------.--~~.----------------------. 

1 
I 

de 1 , ~enomjnàçõ€'s Simbolo 
~i'g03 I' 

___ ----1-

Cargos 

vagos 

1 I Diretor-Geral .... : ..... : ............ j---;; 11 
1 ! Secr€tál.'Ío do Tribunal Pleno ...... i PJ 

i . / I 
1 

Cargos isolados de provimento efetivo 

Número I 
de I' Denominações 

cargos I 

I 
3· 
e 
I 
2 
I 
2 
I 
I 
1 
1 
2 
7 
1 
1 
1 
1 
I 
3 

lO 
16 
1 

10 

I 
--------------------~ 

I 

I Secretário do TRT •· ............. 1 
I Vice-Dht<lr ...................... 1 

.! Diretor de Serviço ................. 1 

I Diretor ne Serviço de T'ruigrafia .[ 
I .Assistente i'écnico do Pa:~sidente "1 

Revi.scr ................ 0 ••••••••••• I COl1t~dor ...••••..•••••••••.••.•••• 
I Al'qUl"'iSta. ..••••••••••• ~ ••••••••••• 
I BIbE<lteoário •• .. •• .... ; ........ • •• 1 
I Médico .! ....•.•.•••••••••••••••••. I 
I Dentista ,..' ............ · .......... 1 
I Blbliota..,.\~o AU:d.nar •.•.•••••••••• 1, 
I Redutor •• .... · ........ · ............. 1 
1 Almoxarlfe ...........•...• , ....••• ' •• 
I Chef0 de PortarilJ. ........... , .... r 
I Almoxarife Auxiliar .............. .. 
I Ajudante de Chefe de Portaria .. 
I Enfel'lneiro ......................•• 
I MotorislL .... ·· .................... 1 
I ContInuo •...•.......•••.....•• , ••. / 
I Servente ...........•....••.•..••.. 
I Artifi~e ···········:···· ..... :~ •.•.. I 
I' Guàl'da JudiCiário ' ......•.. -•.•••••• \ 
' -, 

Símbolo t 

PJ 
PJ- O 
PJ- 1 
PJ- 1 
PJ- 1· 
PJ- 1 
PJ- 1 
PJ- 1 
PJ- 2 
PJ- 3 
PJ- 3 
PJ- 3 
PJ- 3 
PJ- I 
PJ- 4 
PJ- 6 
PJ- 6 
PJ- 1 
PJ-1 
PJ,1 
FlJ- T 
PJ- 8 
PJ-ID 

I 
li, 

~.-"oo' ~ 

Cargos 

vagos 

1 
1 
1 

'1 
1 

1 
~O 

) 
l-
I 

I 
I-

l 
1 

I 
I , 
I 
I 

f. 

I 

_ Obsel'vaçõea 

A preencner quando vagar o cargo de 
Secretário dO T. S. T • .r' 

Observe.çõea 

Extinto qua.ndo vag .... 
Extintos quando vagarem 
Extintos qua.ndo vagElrem 
Extinto qU8iI1do vagar 

Extinto quando vagar 
1 extinto quando vagar 
Extinto quando va«ar 
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TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

QUADRO DO PESSOAL 

Tabela GJ que se rejere o art. v.!> (COnwlUlU}{fO) 

Cargos de carreira 

Abril de 1964 923 

----------------.--~--~~, 
1 I 

I I 
Número Cargos I 

de I Dcnominacôes I Simoolo 1 
Colrgos 1 , vagos I 1 I 

I I 1 

Observações 

-----
I I r I I J , 

• I Taquígrafo •••••• ..... • .. •••••••• .. 1 PJ-3 

r 6 I ~'aql1igJúf{) .. · ....••.•••.•..•...••.• 1 PJ-4 
6 I Taquígrafo .·· .......• ·•.· .•...•• ··1 PJ-5 6 I 

10 I Oficiai ·Judiciario ................. , PJ-3 2 1 
20 Oficial Judi.ciárlo •.••..•......•••• PJ-4 4 I 30 Oficial JUdiciário ..•• ' .............. l PJ-5 ~ 
48 , Oficial Judiciá.rio I 

, 

li extintos quando vagarem. ··• .... •• .. •·•· .. ···1 PJ-6 ". 

Número 
de 

cargos 

I 
I 

Funções gratificadas 

Funções Símbolo 

---1 - S{'c!"ctárJo do presidente .,,~ •. '.' ••• .f FG-2 
3 ; Secretário de Turma ..... " ...•.•••• 1 FG·2 
8 I Duetor de Serviço ......... , .......... 1 FO-2 
1 ! Dirl'·l..Of do Serviço Taquigráfico ..... 'I FG-2 
1 i Rp.cretário do Diret~:-Geral .....•••• FG-3 

____ ~ __ \-.:carreg:.do da Re:t: '~=l~G-5 

I 

va.gas 

3 
8 
1 

------~ 

Á~ cC'missões de Constituição e Justiça Serviço Público Oivll 
e de Fillpnçr.s, em 24~4~64. 

I 

Projeto de Lei dá Câmara 
111' 24. de 1964 

b:o Cultural entre o Governa ja. 'te
pública dos Estados Un[dos do BrH
sil e o G<lvêrno da República Italia-
na" , 

2 - O Cü-nvênio celébrado visa a 
estimular as relações culturais entre 

DJ§1Lõe sôbre Q prazQ.JJ~ os cIois países e seus povos, estalJs:c
c~ãp_rYL.!J.!YL~ de .8.euda:f I celido pl'er:ogativas e encargo.s fm 
diz Qutra);LJll.J2JlisL~llfJl!J8, regime de perfeita reciproclfj.ade, A 

exposição do Mi.nistro das 'Re1a:;ôe3 
O cong;:eS6o N.lCiOnal decreta: Extel';ores, que acompanhou a Men. 

I 
I 

cImento reciproco dos títulos de es' 
tudos il1tel'mediários e fI':uais, COm o 
objetivo (}e estabelecer a SUa equiva~ 
lência. seja pa.ra!ins acadêm~c~, 
seja para fins de exe-:ciciO prof4s:o
nal" (art, VIl). 

4 - O Acôrdo. firmado "sem limite 
de tempo" (art. X). é manifesta
mente conveniente, não envolv~CldO 
qualquer contrariedade e preceitO 
constitucional oU legal. AO revés, no 
sistema.. da constituição está in.5Ci'1to 
que " o amparo à cultura é dever do 
Estado" <art. 1'14). 

5 _ Netsas condições. O parecer é 
peJa aprovação d:> p:ojeto de crecret~ 
legislativo, noo têrUl'JS em que fOI 
adotado pela Câmara dos Deputadoo, 

Sala. das Comissões, em 16 de ou~ 
tubro de 1963. - Wilson Gonçal'l.'e,~, 
presidente - JoSaphat Marinha, Re~ 
lat::lr - Silvestre Péricles - Edrnun~ 
do Levy - Arçemiro de Figu-eircdo 
-- Je!Jerson de Aguiar. 

Pªreçere~ Ns. 54.55 e 56. de 1964 
de '964 

Quanto à conveniência de sua apro_ 
vaç8P, do ponto de vista do interês!~e 
da política externa do Brasil, ne~ 
nhum impedimento existe, vez que 
são devidamente resguardados o prin .. 
cípio da reciprocidade e a observâ.n" 
cla das normas que presidem aos 
Acôrdos culturais do Brasil. 

Em f:lc\~ do exposto, a Com\.~são 
de Relações Exteriores manifesta ,~e 
pela apro~·a.ção do present-e Con\'ê~ 
nio Cu! tural. 

Sala. da~; Comissões, em 6 de no. 
vembro de 1003. - Jefferson de 
AguIar, P~·esidente. - Padre Cala. 
zam, Relator, - Fillinlo 1'1uller. -_ 
Daniel Kricger. _ Eurico Re:e7lde. 
- Argemil'o de Figueiredo, _ Bene'.. 
dito Vallaàares, - 1I1em de Sá, 

N° 55, de 19S4 

Relator: Sr. l\lem de 8.1 
Art, 19 No exercício flnancell'o r1 . ':::gem, acentua, COm razão, qU'3 '\ 

1964 é facultado às pessoos fI.'!Jf .. .! .lStrumento foi "moldado, em slla.~ . 
apr~entarern suas declaraçóes'~] ahas gerais, em atos semelhante.:; ProjetJ de Decreto 1.!::;L"LI+'v') 
-Tendimentos e de bens até o dia jj ",rmados cOm outros países". exame tem por Objetivo aprov;,l' 
de maio. 'I Para. cUIJ1pl'imento dos tiI1B dQ de Intercâm'Jio CuF'i'nl 

Art, 29 No referido exercício as Acàrdo, toi prevista a c:íação de dua.3 o Govêrn:l Bra.<;!Jeil'o e o d'i. 
pe&Soas físicas ou jurídicas, qlle aba4 C:.missões Mistas lta·lo-Braslletr"ls, Italiana. assinado em 6 
terem na. sua declaração o jmpó::;l.} uma em Roma e outra no Rio de Ja- de 1958. 
na fonte, poderão apre.senta-::-. até ) neiro (art. VIII).. inspirado n'l c,:}m'ln:dnd'? 
dia. 30 de junho O documento com"'l 3 - Do modo smgular , o Govêlno sôbre que se bl'HeJ:l a 
prooatõr!o da retenção. italiano compromete~se a dar "trata- Relator: Ar padre çalazam elos dois p3f,('s v:,~a 

Art 39 NO exercício financelfo de .r:.ento especial ao ensino 1a lite:at-u- mri'S e<rtfé'lÍas e fpl'una ~~, 
1964 'o salário-mínimo fiscal pJ!;J ';'Q brasileira e às suas partfcularláa- O presente p!'ojeto de Decreto Le~ 3travé.s de Jnlp~l tantes m::jld:u: de 
efeit'o de pa5.1mento de impôsto Cl .les linguísticas". O Govê:-no bfa5~~ gislativo visa a apt'Ovar o Com'énio ordem cu!tu 'a\. fI<; l'(>lar>õ~.<; Wp r 6 '1"<; 

renda, deVIdo pelas pesso<'1S {~,)d;:':S'.!. :etl'o. de_ seu lado, "comllromete·se a d~ Intercàn~bi? Cultural entre ~ ~()- j' flr~í.<t:cas, ("l('nfjfj('~s e t{'c.'1ír"!" ,;:; 
será O fixildo pelo Decreto n Q )3,5,8, introdUZIr O estudo facultativo da verno BraSIleIrO e () da Republlc3 .,xlstentes há muitos anos entre flS 
[1e 21 de fevel'eir~ de 1964,- ,Ili~glt~ itaIian~ nos. ~tabelecimentos ItaJia~a, assinado em 6 de setembro dois povos, 

Art, 4'" Esta leI entrará em VlgO f OfIC!aiS de enslDo medIO e a reconhe- de 1908. , 
na data de sua publicação, "eVOgadé$ cer a sua validade nos progrnmJ6 de Está o Br-asil vinculado à Itália pOl , .. Em ~Cll'i" ~r!nclpl(ls !:!en~r'NI~, o 
118 disposições em contrário, ,exame em po.siçã3 de pa1ldade '~<)m 2 laços de tradicional amizade e pür Conv~nlO p::-h" \'a.sl1~~ nos nlP-n l." 

inan .. I lingua estrangeira. mais favorecida"ll'elaçóes existentes em quase. todos 03 moldes des :gle t.l'a?:c:on<l.m .... tP ,~io 
A Comissão de F çM, J'!' (art. IV. ramos do pens3mento, da cultura e f1~rnlados entl'e BraSil e as o!ltra.~ n:t-

24 de abJ'íl de }964, Destacadamente, o convênio pro. das artes. I çoe."I: 
_ ___ pOl'ciona, ainda, "a constituição e o O ajuste em exame objetiva inten- Na?, há. t,1110 nJo l'f':.'J-Il'lI::'crr o 

I'desenvolviment.o de iDstituições e fun- sifiC9.l', através de medidas de il't'e~ alto a,eruH::f' das m ed,J?8S COtl\'!'l1c.o_ 
,larecer daç6es que tenham por fim a criaçao cusável alcance cultural, o jntet'câm- 1 ada,<;, tf't'.1o se em \'l.st~ os e:;t"Pj!r'.q" 

j
~~lNj'!! !5i3~' ~!l!e~i1!9!6i4~~~~[le a manutenção de ~015as ~est~ada.6; bio internac:on~l brasiIo.Halianc. no r lai

cs 

qlle l1~Jet11. ~ BraSil : ~ IUI', ao - -" -- estudantes brasilel'l'OS e ItalIanos' setor das clênC13S e da çJltw:~ em eu tedas (l, secOles do p.n-ompn o 
(art, I geral. e das artes t' que o, p!·e.sente Conn! .. 

,~lator: Sr. 'Josaphat MarinhO 

1 - O Projeto de Decreto Le.;jBh~ 
VO n9 lOI-B-63, o:iundo da CA.rnnra, 
!llSultou da Mensagem Presid~!1cial 
) 479, Que submeteu à aprovaçã~ de 
DDgresso O "Convênio de Intercilm-

" ... 

E' também que <t a or- A vida cult.ural brasileh'u muito n!o p:'ocura f0l't11RnZar e jnt~ns~fL 
de mostras de arte será tem a lucraI com ao efetivação de I ca~~ 
substituindo.se pOr O'a.ran. providências tendentes a incrementar c~lmbe-nos, por~m. C113:lHlf a. 

""."' .. ""-. o depósito alfandegário suas rela;;ões culturais com um p~i'l att"'1C:l'l U[1ra o que ~pl'ec':!ittI1 :) ;>,,'t 

que deve ser efetuado em re1a.;10 à multiseculo.rmente c~t;E'::"'olvido ~J '~uadQ. ~l'~" 11 d? p'>~)rdo, em fJ~" de 
importação e exportação temporánú" terreno das artes e Õ~3 c~.;!!Chc5> e 1). ,ella lrmablhd:!de. 
(arL V). cujas afinidades culturais com o BJ':l Oe fato. ei:>tnbe~ece esta dFlJ l'~'(",o 

Merece assinalar, aInda, que as ~a"# si! evidenciam a conveniência de Sf' Que "O Governo I)"rsileiro CO!1lI),,{)!ne. 
tes contratantes se obrigam a. ~xa" aprovar o Convênío. te,~e a tntrodllzlr o est,'.tdo fac'J'·a'1 .. 
minar a pOSSibilidade de a.doção de No que tange aOs interêsses Cl1lt,u_ vo ria línR;ua It[1l1anR nos e,,,I.a'J-""!!_ 
norma~" meios e crité,rl06 suscepUvet.! rais do ajuste, melhor falará a... douta ment:os ctic:ais de ensino m"'rll" r' J' 

ta,~llIttlr e, .~PU!l.Ç~ __ O r.;~!!h.!~ cani~~ ~<e ~m e. 2,Stuqb . ~~.11~ !C!f a :,ua validade nooS pro-
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Abril de 1964 

rramas de exame em posição de pa.. 
Udade com a língua estrangeira mais 
lIavoreclda, entre aquelas para. aa 
quais é previsto o mesmo tipo de 
ensino, bem como a manter e desen
volver o estudo do italiano nas Uni_ 
.versidades e Institu.tos SUperlo-res". 
f Ora, tal medidà, se se", justificava 
e se sua Oportunidade podia mesmo 
:;;er reconhecida ao tempo em que foi 
celebrado o Acôrdo, a saber, a 6 de 
&etembro de 1953, t.rês anos antes, 
portanto, da. vigência. da Lei de Di_ 
I'etrjzes e .:sases da Educa;;:.ão Nacfo-
1;1,11, hoje, em face do que di.'ipôe o 
art. 35' desta lei acêrca da .. amplitude 
das matérias obrigatórias e' da com
lJetência dada aos Conselhos "de 8tlu-_ 
ca,ção para. completar o número das 
tlisclpl1nas ",obrlgatórin.s e _ relacionar 
as de caráter optativo que pOdem 
.ter adotadas pelos' estabelecimentos 
de ensino, tal medida, l'epetim-os, não 

", mais pader6, &or aãotadà po.r parte do 
G_ovêl:no~ b~_a~n€Íro. ' 
, Fiêa, assim,. réssaltn.da.-- ~ a coliden
ela ins:anável ,da lcgj.sb~ão. uma vez 
que -não .no-s .será permitldo p;,opor, 
atrav~s de qualquer prcvidênc:a re~ 
glmental, a rejeíção da refwida, -ali. 
nea b do art. 11 do, Acôrdo. 
: Diante dQ €xp,:!sto. e,sta_ ComiSsão 
ojJina peJa· aprovação- do- presente 
Pl'Ojeto de Decr,eto LegIslath'o. 

Sala das Comissões, em :0 de- "de-
2embro de 1963. - Menezes Pi71ten~ 
tel, Presidente. ~ Mem.. de Sá, aeIa.. 
tOT. - padre Calazans. - Waljredo 
GU1'gel. . 

NÇI 5~L de 1004 

. Da CCmiS8ão - de Firoancas, 3Ô~ 
ore o prOlef'itê"7JF"Decreto teg1S1a~ 
two nó aI!. 11fS3tntl -1ÔT=-n:1a; 
na Câm~ .• -9Y.!L,!!prova o ç,on_ 
vênio de' Intercambio Cunura~ 
"eii1'fF õ· BraSil -e-TIàTia.-

:Relator: Sr. ATCfemixo de FiQ"lleiredo 

O Projeto de Decrero Legislativo 
n° l(}1-B de 1961 é Oriu.i'ldo da Câ~ 
mara dos Deputados e resulta da 
Mensagem presidencial nO 4'19, que 
snbm'ete à epr-ovação do congresso, 
nos wl'mos do art. 66, alínea 1, da 
COl15tituldi-Q Federal, o Convênio de 
Intercâmbio .Jultmal entre' o Govêr
;no da ~epública:- dos Es~ados Unidos 
do Brasil e o Govêrno da República 
n.~Ifuiia,' assinado em 6 de setemhro 
de 1958. 

O Convênio, como Se vê da Exposi .. 
ção do Ministro das Relações Exte_ 
'r'i~l'es, COI4-tame do pro-cesso, Visa 3 
incentivar as relaçóes culturais entre 

. o Brasil e a Itália- e_ olJedece, nas li
nJ.''!(:Ís geraIs) a atos semelhante.s~ fir
nudos com outros países. 

O Convênio já foi. bem apreciado 
por tôdas as Oom:ssães Técnicas des_ 
ta -e da outra caSa 'do c-ongresso, que 
cfei'eceram .pareceres favoráveis à sua 
v.provação. ' 

As repel'cU&õê$ fil1p..nc.elras do Con~ 
vêniô sjio plen.?m:mté justificâ.veis, 
não Eomente parque se vinculam n-o 
.sÍst-€ma da reciprocidade entre as na~ 
çõe§ co!}tl'atanles, como po-rque,- no 
que _ toca ao Brasil, há, na Lei Maior 
da República, _o imperativo do texto 
constitucional do art. 174 que con-

- sidera dever do Es-t~do o: amparp à 
cultura. 

'Oprnaffi(;,S, aS2im, pt'!1a. aprovaçã,o 
d'l) Decreto Legislativo n9 101-E, de 
1961, nos térmos em que foi adotildo 
na Câmara dos Deputados. 

Sala. da.s COmis.sóe.s, ('lTI ~2 de 'I l~ 1 
~e 1964:. - Daniel 1!rieger, Presiden_ 
te. '- Al'gemiro de F!g'i1e:Tei-O~ Rela. 
toro -'- Eflnirio de fo.!onre.s. - Si!icfre_ 
do pacheoo, - 1lfeii~ de Sã:. - Wilson 
Gc':1Çalve~. _ .IJe;lerra NeJ&. - Eurico 
.~ __ ,~ 4 ....... "'--: ___ " 

'----~ 
o 

, , 

Pareceres 
Ms, 57 e 58. de 1964 

Relator: Sr. Lobã.o da Silveira. 
Em .sessão de ;; de dezembro de 

1954, -o Tribunal de Contas, tendo 
Dresen~es, eli.caminhadas pelo rvIin!~_ 
tério <la Viação e, ObJ.'a,s públic3"s, có
pias do tél'mo de contrato celebrado 
entre o· Departamento dos Correio3 e 
~Te!égrafüs, 'em J3eiém,. Esta<lo do Pfl-~ 
rã ,e' o engenheiro Luiz Alves, para 
ser"iç{)s -ele reparo no edifício da
quela repartição, res91veu recusar re~ 
g-Lstro ao cDntrat-Q, par não haver sido 
cumPl'ida diligêut:ül, que ordenou, re. 

Pareceres 
Ns, 59 e 60, de 1964 

N' 59, DE 1964 

1 gula a execução do artigo 3°, da Le 
nO 458, de 29 de o~tubro de 1948. 

,2. A Mensagem pre.::idencial estf 
acompanhada. de Exposiçã.o de Moti· 
vos do Ministro da Aeronáutica, on· 
de pleiteando-se a medida, alega_se: 

i~~~~~~~~~~~~~~t:~~:a·~)i:que, pelo Decreto-lei n
9 8.~94 23 de janeiro de, 1946; foram re. 

vantagens para os herdeirO! 

1~~~~;~~i~~]~~~I~~ttd~~ participantes da FEB, no teatr( ~ de operações da Itália, falecidos eU' 
condições definidas' pelo citado De 

Relatol': Sr .. Eurico Rezende" , 

1. Visando a 'definir o' valor.. 
cond:ç5es e cs. limi tes ~ vanta~ 
<u:,seguradas .aos herdeiros dos mil'ta

.de 1q Giupq dé Aviação de Cs.ça. 
Aérea Brasileira, o Poder 
reinetfu à cc.nsidel'ação 'do 

Nacion'aI, projeto de )ei 
na Câmara de or~gelll, 

ereto-lei; , 

'b)' posteriormente, o cop.gre.':s! 
Nacional d~retoli e o SI': presiden· 
te da Repúbliça sancionou a Lei nú 
mero 453, de 29 de outubro de 1941l 
na qUal as vant.agens instituídas pe 
lo Decreto-lei n? 8.794, de 23 de ja 
neiro de 1945, eram exte:p,sivas ao 
,herdeircs dos militares da FAB; 

24 de d2zembro de 1954" I 

Presidente da Repúhlica san 
a Lei fi? 2.378, Que dispó' 

lae-\'a à- apresentação dos docu..'llen.. !'ntlmllepc'r-I[,nnil:a 
OO'i p~rtinentes à con'corrência púb1i. 
ca, da q\l~1 decorreu o _contra to _ ' 

sôbl'e a execuçã'J dos Decl'eoos-lei 
numeros 8,·794-e 8.7!l'Õ de 23 de ja 
neiro de 1946. os- quais' dizem respei 
bo-. excl!lSÍl-'amente -ao E...'ié!"úito; e 

d)' até a presente data, nada fo 
feito para a execução da Lei" 'núme 
ro 458, de 2~ de outubro de 1948 de 
flnindo o valor, as condições e os li 
mites, das vantagens asseguradas aO 
hel'de'iros ,dos militares do 1 ÇI Grup 
de Caça da F_fJ3. 

Tl'ansmitida a deci.::ão ao citado 
Ministério, deixou êle decorrer o pr:i-
00 e.stabelecido D.3 Lei ni) 830,' de 
1940, para inteq:.-os:'ção de recurso, I .. ,,,,,,",,, 
pelo que deliberou o Tri·!)unal, em ses
são -de 30 de dezembro de 1.954. en
caminhar o pf{)cess(}: ao Congresso 
Nacional. no,3 têl:mos do _ § 10 do ar~ 
tigo 77 da Constíhúçáo F-e<i~al, 

, li ..,... Na Câmara dos.' Deputados, 
foi ·man.tida a decisão do .Tribunai de 
Cantas, noo têrmos. do presente Pro. 
jeto de Decret-O Legisla:tivo, aprec.m_ 
tado, naquela Casa do parlamento, 
por sua CXlmissào de Fiscalizaçã-Q Fi! 
uaneeira e Tomada de Co~tas. 

TIl - No que tange à constitucio~ 
.m:t:!tdade. e juridicidade do projeto, 
nada há. que o invalide, pois 'obede~ 
ceu,. em sua m~gem, elaboração e 
tramitação, MS, dispo,sitivos constitu
cionals e lcgr.i.s que regem a' maté~ 
ria.-' 

Sala das OOmresões, em 10 de c de_ 
zembro de 1!Hi3 . ...:... Wilson Gonçal_ 
ves, Presidente. ----' LQbão da Silveira, 
Rehtor. - Aryeri1.ird de Figueiredo. 
- Eurico Rezendc, - AlDysiO de Car_ 
valho. Bezerra Neto, 

se achava 
inválido, que 

. cujU$; -cs. innã03 menores::- e . 
interditoc, que viviam :à.s expenEas 
de cujus, bem como as irmãs germa
nns e consarigüineas "fS:olteir~: as Ir
más .gel'manas viúvas' ou de.::q'..lltadas, 
que. por ocasião da morte do- de cufllJ 
já se achnva m legalmente separadas, 

3. _D1spõ-e' f,lnda- o projet-O que "p::t~ 
ta oS' efeitcs da i·c3trição-á.mposta pe
!o art. 99, do Decret,Q~lei ni) 8.794, dE" 
23' de janeiro de 1946. entende0-se púr 
ciasa, própria o imóvel que fôr sur:~ 

paia abrigar a ramma do ruUJ
falecidO, tendo em vista a decên
e o conf6rto com:D-ativeLs com a 

. que C" Estado a eh assêgura!""; 
. limites e as condições da con

',ibulc,io do Govêrno para a dcação 
da casa. reSidencial; e estip\.l~a ,o pr~z-'J 
de do1s:- an.os para a habilitação dos 
interessadc~, e de --t:ln~ d;a,g p3 ra {, 
Ministro da Aeroniutica baixar as 
·~tr_uções p:lra ;g .. execu~ão da lel. 

3. A citada, -Lei n~ 458 detel"!l1in: 
em -seu artigo 3°..; 

"São extensivos aos herdeiro 
dcs militares da FAB que houve 

- l':l1l1 tomado parte ElU c-peraçõe 
. de guerra na Itália, as vantagen 
. enumeradas no Decreto~lei r.ú 
mero 8,794, de 23 de janeiro d 
1946", ' 

'. Os artigos::2° e 30 do referido De 
creto~lei nO 8.794. estabelecem a 
eoncUções em qUe os- herdeiroS do rui 
lUar falecido no de&empenho de mis 
são ou serviço da Fôrça Expedicioná 
ria Brasileira, destacada. em 1944 I 

1945, na. Itália. :passariam a ter yan 
tagens e.;:p-ecjais, de pensão e q,utro 
favores excepc:onaís. 

Apesar dêsses. ds!posit!vos, o.s com 
pop,e-ntes (ia Fôrça Aérea Brasi!eir: 
ninda não "tiveram a sua situaçã' 
definida e esclarecida, diante de tal 
vantagens, e é isso, c('tno se 'Irê dJ 
mencicnada Exnosi~ão d!! Motivos d, 
Sr. Ministro da. Aeronáutica o qu 
l}'!etendc o Poder ""Executivo, com 
projetQ enviado ao. C-ongl'esso e or: 
submetida a.o nocso exame, 

4, No que ta.n~e· à constitucionali 
dade e juridic1da-de da pl'oposiçã.c 
foi ela ccnsiderada em perfeitas con 

.Alves. diçóes de validade_ pela Comissão d 
Sala. dascComíssõe-.s, em 6 de dezenJ.- Constituição e Justiça. 

Relator: Sr. Eurico Rezende. Q...'"'O de 1933. "-- MIlton CamutJS". pre:" 
:'dente _ Eurico -E'!zende, H.t:ator _ 'Quanto ao mé-rit.o, m:nhuma ob,1e 

O presente Projeto visa a manter cão se e poderia fazer. tão equânim 
d 'd d 4loJJsio de ·Cr,..-vl!'~~() - Arr'!,~l~ir{) de -e~ão do Tnbunal e' Cautas ene- se e-"j'dencia a' medida. tanto mai .' ' d I FiQueireílo ~- Lobão da SilvQi1'a ba~oria de reg1Stro - por ina imp e- Wilson Gonçalt:es _ Re;.erra Neto. que a sua iniciativR couJe ao p:rôpri, 
m.ertio que ordenou - do contrato ce- llJIinislérw da Aeronáutica.-
lebrado entre D. Departamento do~ 
Correios e Telégrafos, em Belém qo N.? 60 DF. )0.64 Rélativamente ao aspecto finn.n 
pará. e o engenheiro 'Luiz Alves, para . , ângulo., do "qual n-os compet 

execução de s~l"viços de reparos no i~~~ii~i~I~~II~[~~' ~~o~~a~ss~unto, nn-da podemo! 

préd:o da Agêneia daquela repartição ao projeto .. que vi 
federal. a disciplinar mn 

M'seguractas aos herdeiro 
A Ccm'~ão de jU5tiça· desta Casa, ~ falecido no desempenh 

examinando a prcpo.sição. pronunciou- ou eervi5;0' à.a FEB. 
Ee favoràvelmente, ra:w-O pela, qual 
o-p.i.r~'Ílm03, tambêm, por que seja. 5, Diante do exposto, esta Comi.s 
mantida a dec:;:;5,o do referido, Tr~: são opina pela aprovação ,do pl'O 
bunal, uma vez. que. no casc" o as- jew. 
pecto --jurí:.1:co sob~ele"a o financeiro, Relatfr: Sr. nan1el KrleO'er Sala das COmissões, .em :22 de 'abrJ 

Sala das Sessões, em 22 de abril de de 1964. - Argemiro de Figueired( 
19.64-_ - A1'gemiro de Figueiredo, P:"e-- O Senhor Presidente da. 'i:;';;:~j~';~: I PI€sidente - Daniel Krieger,. Rela 
Eidel:te -' Eurico Rez'wàe, P..elato-r _ rui fonn!l do artigo 67,' ~a ( tor _ $ige/redo -Pacheco _ Wilso-: 
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,Pareceres rela entre o ponto do RIO Grande 
, fronteira do Uruguai. 

bro de 1001, enviou à 
dó COngTe5S0 o Projeto <le 
Rltera o 9l'tigo 19 da Lei n9 

obrigatOriamente. do' resultado doa 
sorteios realirodo$ pela Loten& 1""\ 
deral. ros. 61 'e 62, de 1964 A OomJssão de Finanç .. , pelOS mo-

reestruturSi o 6 . .FIne,lmente1 é previSta. a revoga .. 
ção do Deeretó~lel n 9 7.930, de 3 do 
setembro de 1945. . ' , 

N9 tiVQ5 selmA, é de parecer que o ?!'-o-

j~~f.;~~~i~~lfi jeto deva ser aprovada. 

do EXército e dá 

Relator: Sr. Bezerra Neto 

O Pr<>jeto de Lei da Câmara n' 77, 
de 1~33. sôbre o qual é chamada a 
opinar ao Comissão de ':!-'ra.nsport-es. 
Comunicações e Obras Públicas, .:ie
termina a indusã.o no ;ela_TIo Rodoviá
no Nacional. da. ligação Rio Grande 
Ac~gUá, no Rio GMnde do Sul, com 
passagem por 'santa Isabel do Slll, Ai~ 
rosa Galvão e Erva!, sob a designação 
"Diversos - BRrI07". 

O projeto apresentado à. 04maro 
pelo Deputado Mário. Tamborindeguy, 
previa wn traçado diferente, com o 
seguinte desenvolvimento: - Tábua 
(BR-901) _ Erval - Airosa Oalvão -
PaIm<t (BR-02) - santa Isabel -
Sarandi (BR-92). estabelecendo por
tanto ligação entre duas rodoVias já 
incluídas no Plano. 

A Comissão de Transportes. Comu
nicação e Obra.s PúbliOOs da Câmara 
dos Deputados, a.:na~andQ o alcanc-e 
da Projeto, apresentou substitutivo 
modificando êsse traçado, tendo em 
vista o seU valor. para a- economia da 
região interessada, be.ll como a siS
temática que orientou a elaboraçãQ Q.o 
Plano Rodoviário. 

O substitutivo foi aprovado, e sob 
a. forma de Projeto~ de Lei, constitui 
Q ma téria que esta. Comissão está. exa
minando. 

Pelo nôvo traçado proposto no subs~ 
tltutivo, os pontos. de p.assagem da. ro
dovia serão Rio Grande - Santa Isa
bel do Sul - Airosa Galvão _ Erva.l 
- Aceguá - (BR-107). 

Essa. rodovia promoverá a ligação 
~ireta entre o põr'to do Rio Grande e 
Aceguâ, na. fronteira com o Urugual, 
atendendo ao escoamento da produção 
do vale do Jaguarão. ligando ao mes-
1110 tempo :ts BR-92 e BR-91. 

E' na. verdade uma ligação de alto 
!nterêsse estadual, com repercussão 
r.ambém, na. economia. naciDnal, jUS
tificando~se plenamente a sua inclu
itO no p.lano Rodoviário, motivo pe).:) 
lual a Comissão de Transportes, Co
ll1unic.:tçõe.s e Obras Públicas, é de pa
'eeer ~ue o Projeto deve ser aprova
io, 

Sala das Comissões, em 2 de outu
)ro de 19$3. - José Feliciano, Pre
:10':>.1:e - Bezerra Neto, Relator - Se
)'::.:;0 Archer _ l'Jiguel Couto. 

m 62, DE 1964 

Sala des COnllssões, em 22 de abril 
de 1964. - Argemtro de Figueiredo, 
PresIdente - Daniel K1ieger, Rel!ator 
- Sigejredo pacheco - Wilson Gon" 
çalves - M em de Sá. vencido pelas 
razões reiteradamente exPostas no seio 

Em 
de 3 de 
D.F.) - O 
fundamenta e 
d& modifica.çs..o 

Na. outra ela Comissão - Bezerra Neto - Ermi
rio tfe MeTaiS - Eurico Rezende. pareceres fa',oráv"is 

de ConstituIção e 
Nacional e Finança6. 

6. Segue~se minuciosa. justificativa., 
em que ~) Hustre signatário da. pro .. 
posição depois de sustentar ~1Ue as 
rlteraç5es suO'eridas têm roracte:~-3!;t. 
cas de combate- à inflação, sa.!.!ent'l.
que o atual sistema de venfuts c.e 

~;~~~~~:I~ns imó,rei.s a. prestações, m~jhn~e 
S sorteio dJ p .... êmios. conduz in:-:om'er"!:i

entes e 1e3Ões contra a. econ01ma po
pukr. 

pa!,ªpi-}rCfi 
Ns, 63 e 64, d? 1961 

Já no Senado, op.lnn.nuo hvorà,vel. 
mente, assim ~.e exprC'5~ 3. Douta 
Comissão de sc~ura.nça N::::cionM: 

- l/Para fixar Cc lílll:~:lr o n'O.· 
mero de Sc:~un.dcs T~n:-:l.!es. se.á 
necessário: .1) sab~r quantc:s c!1-
mais, ao fim de czda ~"1.0, p3rma·· 
necem neste pê..sm: 2) s6 p~nr..itir 
que termine o curw da E"coh 
de Fonnaçáo o número de alu'103 
suficient.e pa.r~ cobrir a di!€~ 
<rença" • 

Relator~ 81'. Oscar Passos. ~ As despesas decor.entes da> moGl
tlcação pretendida, como bem acen· 

Oriunao de Mensagem do Poder tua -a. Comissáo de Flnlln~as cta. Ca
Executivo, o projeto em tela- Vls31 a mata, podem ser contidas, rigoro.sa
alterar o art. l° da. . Lei n 9 2.586, de mente, dentr.> ds.a dotações orçaUlen~ 
5 de setembro de 1955, que, n'~~~::'~: I tArla'í próprias' do Ministério (la 
turou O Quadro de Oficiais ~: 
tas do Exército, para. dar Guerra. 
riável aos l',egundos tenentes Assim sendo, visando a dar aos 21;'1; 
quadro. . Tenent.es-Intend-entes o me5mo vrata~ 

7. O projet-o não se atrU',a com 
Qualquer dispOSitivo Dom .tit'l~úm.ll 
nem possui qualquer eiva de ln,1:J.ll ... 
dic!dade. ExamInado no ângulo dl sua. 
compettne a a Comi,:são de JI.l3j,~Çl o 
agrcya, .ca,,-endo às Comissões. de- EcO
nomia e de Finanças apreciar-lhe o 
nl~rito. 

Sala das ComisSÕes, em 6 de n{l
vembro de 1963, - Milton' CampOs, 
presidente. _ Eurico Rezende, nc· 
lator. _ Bezerra Neto. - Jo,~aphat 
Marinho. - AZoyszo de CarvalhO 
Silvestre Pêricles. 

NÇI 66 DE 1964 

A alteração é conveniente e neces~ mento dispensado aos 29 Tinenres 
sáriL'tl. tôdas as demais Relator: Sr. Attilio Fontana, 

A lei 2.391. de 7 de janeiro de 1955. do o princípio geral da nQ 2.391, 
que fixou os efeito,s dss Fôr;us AI~ de 7 de janeiro de 1955, que O projeto estabelece norf!1a~ r~gu ... 
madas' _ lei geral portanto _ esta .. Ieee o efetivo de cada pOsto lodoras pala a ve~da, d~ _lmovels ,a 
belecem o efetivo de oficiais d~ mas e Serviços do Exército, prestaç~s com !lo d'stnbu:çao de pre-
pêsto, nas Arma~ e Serviços do Exé!'"~ .minou que o de Segundo Te,nent"lmiOs rnedia::1te ,sorteio. 
cito e determinou que o de seg-ruldo !ô&se variável, opinrunu3 'pela apro. As emprê.ms que pretenderem ope .. 
tenente fôsse "vaTiá,l'el". "ação do Proje-to cOmo med.i::la .de rsr no ra:no imobiliário, com venetas 

Em setem'bro do mesmo nno de equidade e Justiça. sob' o mC"dalidade ref€l'id..'1._ (art. 2Q~, 
1955, entret&!Ilto • .a. 1et 2.586 _ esp-e- Sala das ComlfsõêS, em 22 de abril deverão req'lerer autcrizaçao ao Ml~ 
cifica para o Quadro Q.e Int'endêncIa de 1964. - Argemiro de Figueiredo rustér!o da Fazenda, através da Dire
_ firmou principio diverso, deter- pre.~idente. - Sigefredo pacheco, toria das Rendas Internas. provando 
nün-anã.o que o efetivo de "R,elator. - Daniel KTieger. - Wilson poesuir cap:~al minimo, realizado, de 
tenentes dêsse quadro fôsse de ' Gonca·lt'es. - Mem de Sá. - Bezerra Cr$ 50.00.0.('00,00. estar quite com a. 

Não há razão para ju!'",tificar a mu- Neto', - Ermírío àe AfOrais, Eu· FtLZenda Nac:onal, ter idoneidade fi-
áança do critério firmado nar lei ge- rico Rezende. ' Dttnceil'a, e descrévendo cCV"n detlllhes 
tal nf! 2.39'1 _ lei de fixação dOs efe- o processo do sorteio, mo'.i.êlo dos ti-
~ivos das Fôrças Al'madits. Ao con~ P - tul0.3, cupws e dema:s doc~entos 
trário, ar norma. estabelecida na 1..ej areperes que serão emitidOS para. ao ~ahzação 
Geral, e que deve prevrulecer, p<>ia o Ns, 65, 66 e 67 , de 1964 d .. vendas, 
efetivo de segundos tenentes em to- As autorizações às emprêsas para 
dos o.s quadros, ê ftmção do' númer() funcionar, n'aliztlndo o tipo de ope-
de aspirantes formados no~ curso.9 ração p1'ev.i.s~o no projeto (art 3°), 
respectivos. será. conocd~tia por des':lacho do ~~j~ 

Par·a fixar e limitar o número de ni~tro da. FE.Z2n:::a. med 9.nt-e exp:d.i~ 
segundos tenenlíss, será nee-essá.rio' çãO de cartt:. pa~f'nte. aliJis inf!\'ln<:~ 
1) saber quantós oficiais, ao de ferivel por pllte da emprêsa perrois· 
cada aM, p.ermanecem neste Relator: Sr. Eurico Rezecde siemária. 
2) :<"-6 permitir que tennine o F:% ~SUpUiaõ.O, outl'~'sir.o (art. 41;», 
óa. escola de formação o t:..úro.ero de que para a distribuição de prêmios. 
alunos suficientes para cobrir a di· as emprê..)!ls servir-se~ão o'">ri~a.torin~ 
ferença.· mente do resultado dm sorte~cs da. 

nsto re-pl'ese:ntana. um absurdo Loter:e, Fedel'al. 

ta milita!'. A emissão ~eriada d-e títulos de in,,· um desestimulo ao ingresso na I::i~~~::!roj:~~~:", 
Será .contrário ao próprio interêsse crição náo poderá exceder de 1:10 ü'}J 

Da Comissão de Financas sôbre da defesa naci-orual, porque p()derál:~~Cti~~~e~.âaa~~::~, comb'in:1ções. obri'1"[\tot'iam:m!e n'.l!>lf>-- Pr"i"to de Lei da camâra uI' ., I 
~3- <n;; 61-Sdl3 na Câmara desarticular a. 'pirâmiüe, em que radas (art. 7'1). E o pr2~tr;mista Qrc 

a-poia a hierarquia a.Jlitar, ccmpletar, anks do vcnc':ncn\o o 
dos .P1ill.~ .. dos), que i1t

Z
hLi no PLa- p - t d t.d f - f' no RodoVtar:Q NO:C1Of!,a a Ügaçao or es .... ·aS razoes, nosso ps..gamen o e u ns as P!·( .. :>~~ço .. Y~ ; ... 
- - - favorá.vel ao projeto, a. fim xacUt~ no plano (art. 8',1) re(':- .... ;.~t:. 

!tio Grq.ntte:A,c..equã. be!ecer o efetivo variá.vel dos s~un· imediatament(·, o imóvel obje~ .:tt 
Relator: ;ir. Daniel .Kr~eger dos tenentes do Quadro de !:ntcndên~ compra, concc'rr:ndo. em q'J!llq",:,r 

â cia do Exército. caso, aos sort,~:os durante tl:'do o rI"!'" O pr?sent.e projeto de Lei 00 C-S' 1 C -,- - d A a a da'B om..làJsoe-s, em 5 e I.le-- riodo de terno. o co:re.::pondrnte ~3 nara determin3. a inclusão, no Plano Z . d ~ "emb:'o de 1953. - Çlcharzas e As- prestações. 
:e-d:;1i.:il'io Nacional, da ligação Rio - P '. t O "_ P l-rande-Acê-guá, no E~tado do Rio ,umpçao. reslC.~n e. - SC~I as· Fica ta!Tlb~rn esbbelee:do q~l-e !) 

~OS, Relator. - Attilio Fontaníl, ..;,. prttzo máximo para. a entre~a do P"I}" .1rande do Sul, pasmndo por Santa . B h Ra l G' o H _"Jb:::i do sul, Airosa Galvão e Erv~l, Trmeu orn ausen. - u lU er mio (art. 9Q) SCl'á, de- :::0 dla.S, contn-
00 a d2si]!laçio "Diversos _ 3R~l(Yl" Nq 64, DE 196-1 dos da da.ta. ::lo sorteio devf'ndo .::19 

permi€slonáría~t oomorovar, até oito 
O projeto lnlcial::nente aprese~tado dias antes d("'s.~a data, a propr:zci.at? 

. consid:.ação da Câmara prevl3. a d05 bens sortelÍveis. 
I~af'ão com tr2çado diferente, ligan- .t\lém d~5sa parte substantiva que 
') Tábua, Erval. Airosa Ga,lvão, Pal~ procuramos sintetir.ar, a proposir:to 
la Sant·, Isabel e Sarandi, entrosn- contém algume.s outras dis!lnd(~h5. 
'J po:tan!ü, a BR--m com a BR-92. cODlJ11ementar~1, firmando normas 
A Comissão de Transport€s, Co.mu- para' a obS€rvãncia do que f:cou de .. 

. icações e Obras públicas daquela terminado, inclusive a Imposição Ga 
~as:\ . do con~res~, entre~nt!l' alte- Relator: '31'. Slgefredo multas aos infratores, na esfera ad .. 
:'ou. em .... ubstit1.ltlVO. o pnmelro tra-I ":;~:'--~~~fo~~~l~ol 4. Fixa o projeto que "11:t:~g~~~~ ministrativa.. 
r.d'J. cem v2n:agem real parA a re- A mensa~em n9 48~61. do t>e:rmissionárias, pata a. ~ Cabe ainda ~speclaI reterênc'o !lO 
::'0, além, de estabelecer ligação <;Ü- de Ministros, datada. de lf! cb de prêmios consentidos. se •• irvlrll".lmpedimento estabelecido pelo proje-

.' 

'. ~ 

.... ~-
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL _= ::c:: 
(Seção 11) Abril de. 1964 

= 
to (art. 14) para a. realização de ven~ ereto-lei" n~ 7.930, de 3 de' dia~te soTte~~ (:yt. 2~), ~~ve~·ã.o re- \ A câmara dos Deputados acoll 
das, mediante sorteio, d'a mercadorias de 1945; queler au~onz?çao <I? Ml~llsteno tia I o pedido, formulando o re.spect: 
e- bens móveis em gemI, bem como 2) nocividade do sistema referido Fazenda. aLHives da DIretorIa das Ren ... Pt"ojeto de lei; todavia, EÔ velo a ap 
disu-ibuiÇão de prêmios para fins pu- no item. antJzl'ior ao ínterêsse público, d:"8 Inter~as, ~l'ovando possuir ut.TI ca.. var êste a 13 de dezembto de H 
bl:citárioo, seja quál fõr a modaU- pelo fato do me3mo con~tituil' esti .. Pltf.ll mimmo, Integralmente reallZ!!.do, remetendo_o dois dias após ao ~ 
dad~ adotada para a sUa distribuição. mulo à inflação e fator de desvlr w de Cr$ SQ,QO'J.ooo,on, estar quites com nado, 

O nobre Senador José Ermirio doa tuamento do comércio; a. }o~az~ndu !'Ja<:;ona1. ter·1done!-da .. d~ fi- A Lei nO 4.320. de 17 de'mnrço 
~.fo~n.~, Dutor da proPosíção

J 
di~se, 3) conveniênc:a, de re:tr;ngir às naD")elra. e aescrevendo, mmUClo.::a- ~orrente ano, cOhvaJ:dfllldo norma' 

JustiflCando-a, que o proce~.s.o infla- empl'êst:\.s :hlobiJiárias, {) dü"U!to de mt]!~e, o pl~l,)O, processo do sorteio, consagl'ada em no."so Direito Fina 
donário ora prcuente no Pais precisa ,zfetuar vendas a prestações, com a ~lOaelo dos tltulos, cupães e, demais I ceiro, estabelece em se'.. art. 45: 
ser dominado. E entre as medidas, no d_is!rlbl~ção de prémiüs 111ediante c\(.1cum~ntos que s~rJ.o emitidos parai " .... . 
seu entender. utilizáve:s para o segu. sort.eio, observadas as caulelas pre~ a. rca},zaçf\o d'1.s vendas. E seguem Art. 45. Os crémlos adiCIOnaIs 
1'0 atjngjmento c!êsse fim, estão aque. vistas no projeto. outras disposições ode caráter norma~ rão vigência adstr, it;.a ao exercício 
h1:s ~que restrinjam determinadas ope~ Atingindo as.sim 'a parte conclttsiva tiro sóbre o ·mesmo aE!>lmto. nanceiro em que fôrem abertos, sa: 
raçoes de· crédito vinculadas e. nti~ de nmsa.s cO:lsidel'ações, me.nifesta. Quanto fI.O processamento uclmlnis- e?,p{'eSSa di.<;posiçãD Jeg:.ll. em c-ontJ 
vídades pOUCO ou nada produtivas, mos pli:,ia. ..:oncord{inc'a com as ra..- t(ativo e juqícial li f:er adotado con-l no, quanto aos ,cspecHllS eX,traor 
como a venda d'2 mercadorias, o. pt'esw o zôes aduzidas pelo Autor da IJroposi~ ~l·a. ,os, que je~arem de cumprÜ" a. lei. nârlos". .' _ . 
t.açõrs,- mediante o sorteio de prê-j ção, em apcinmento à mesma, lncltL.':l\'e a apdc..1.ção de pesad.?s mul~ Ora., ~ sohçltaç'uo do Tnb\lDal « 
nl~OS, A ampla utiH~arão que se está ~'e~ ao~' infwt-mes, e:;t:i êle p;-cvisto I' no, s~n.tldo de suplemc:1t,:u· verba 

Induzidos por uma publiCidade rtLcsndo no País,' do s:..stema je "C:1.- n05 artlgos 12, 13 e l<! da propOSição exercww de 19,~2; e o p::ojeto se ap 
custosa e insinuante, e enlevadas pela ilils a p:est.açÕçs. com a d:st"ribuiç-êo A douta Corn~&:Ro de const.itniçao vado reforçana dotuÇHO dêste 9. 
esperança. de ser contemp:ado por um de prêmios mediante~ soneio estâ e Justiça p:·onunc:oU-se a [-avor do dn qual n50 se cogiti:t. 
vt':'dadeiro jôgO de azar _ continua. dando mal'b~m n abuse." d:ve~fOs por projeto r2cor!becendQ que o me~mo' Demais, é de assinalar.se que 
o llustre Autor da proposição, expon- parte de organiz:J.ções inidôneas, e os ··pr.o se p.tr:ta com qualquer dispost~ IL.Ci orçal~l~l"~ria de 1963 .já insc: 
<lo suas raZões justificadoras _ os preJuizcs l'~caem, como n'nguém igno- . t~vo COn::t.ltL:clOnal, nvm possuír q'-lal~ ").'l !1u.antltatlvo b~m supe1·:0r às 1 
compradores iuscre'\'em-6e nos planos ra, sôbre e clier.tela explorada. que é quer eiva de in.iur:dicidade" cessldades daquele ór~'fi.0 Judiciá 
de .venda a prestação, não m3.is CO '11 uma parcela 013.101' ou menor da Na- A CO~~i:':O dJ ~cononlla: por sna :.C':~ 31.000.0CO,0{)) e' ft' .dêste fi 
o fllo de adquirIr as mercá~u. '!' ,. ção. cUja defesa deve repreS'êntar. ~em \'CZ, depOIS de l~m CIrCounsta.nciado exe- dí: ... h~a. .para o me:sr::c f;1lI, 
mas .. alimentando a esperança de qualquer cil'cu!16tância, O objetivo in- me da ma Lér:a, no mérll-o. em1tlll p:1- CrS' 16.269.000,00 .. 
aufenr vantagens semelhantes àque. variável do leg:slador. recer, l?o senCi.do de qUe a. aprov~v;áo ASE-.irn, por '2e~~~('n~er, o p~ojt 
las que podem ser obtidas pelos ga~. do projeto sena cünver..icnte au in te.. às normas estahuQ~s pem Let r 
nhadores da lotelia. ';0 negócio da . O desYlrtuament~ Que se es.tâ .verl- têS30 l;:lÚblicD. mero 4.32Q, retrOwcitaeb e por ha' 
venda perde, entâQ, a sua natureza [ic(l?do das operaçJes de comermo, as As medidas precón[Za<las na pI"ono~ perdido a& suaS' fina.Hd:1{jes, Qpiz 
própria. para transforlU2r-fle' num qua1S~. em c~t).Jla cres!;cnte, pass~~ a sição est~o. em noSSo entendrr na 'l!. mos por sua rejeição, 
verdadeiro jôgo, em que o vendetlor !'·eve~",lr-::<je. Uo ulD: asper~o \,)7enco, nha eLa ação, repressiva e o:denado!'a E' o parecer.: 
aS.3ume a posição de banqueiro sa~ com prem:os e rLSCCS para. os que reclamada pelos fat.os, para coibir auu. Sala'das Conllssõ~, em 22 de at 
c~u~do, dassa operaç,ão as \'2,n~gens c.ompl'am e lUCros cert-Os para os q.ue .sos 8 distorções que ocorrem no mUl)- de 1?64, - Argem1ro dI;! ~iYueir(!j 
propr:n.<:; de sua pos;ção. a dano e à I ~~.~de~, e UlTla das m~itas co~~- do dos negóci(,-b ao influxo do p~o""~··o PreSIdente. - Mem de Sa, Reja! 
custe. c.o.s apost-adores." Quenclas ,do. prcc&!!o- lllfla-cl.(mar.o lntlacionár.io que lm,:,:\ no país:. 'E ~t~l~do Daniel K~ieger. - SiY,ejredo P 

O texto j~tjficHdor I'eporta.se, a que ai esta,.;. ~lante ?e t?dos nós • .De o c:.:.ue se f~zer nes,,"Ie ~entfctc, pondertl- - WIlson g?nçaIVe~_ --: I 
. &,~~:.tir, aos antecedentes hístár.icas fato, o dcs"a~t~ .extIemamente rápIdo mos, gerara sem sombra de dúvida re~ , . Nelo.·- Erm.lTlO de 1I.0rtllS, 

do assunto. aludindo aos clubes de lidO poder aqu:slt~,:~ da moeda,. a con .. percll.Ssão posi~iva, direta ,ou' indireta. EUriCO Rezende. 
1}~C, i"cador~as qUe ex:stiam no princt~ seqU€!;.,te. va.!lablllCi.:d~ dos pt"eços. a na área. das flllanr:as pl1bEcas. est?.u
piO do secula, com o funcionamento desa.t,u ... llza.çao 1nco.ngível das t.axas do PO! isso mesmo euto-ju.stificado. 
regulado por lei. E o último dos lns. l~g.aL'; de Juros - tudo l.sso v~l_ mo· Assun, de c~/nformi-d1.de com o (!!t.. ~....,""~ 
t:"UfiC:l1tos legais expedidos para ês...~ dlflcand~" nas peSõ,.oa-,?, as pOSlçoes e pósto e ob;ervando o ângulo dê exn~ l~~~~~~~i~~~~i~ Lm t"oi o _ ainda vigente _ Decre- os concehOS #-~,ue _0xpnmelU o ooman- me reservado a ~ste órgão técnico, Opl .. 
t8-1ei n9 7.93{), de 3 de setembro de d~ e a mO .. lva~uo dos ntos eco- namo~ pcb apl'O\'ação do projeto. E' o 
1[;45, QU'~ repl·oduziu, "com algumas nomlC06. parecer. 
a:~~rasões. tôàa. a regulamentação ThCe à impo~sibilidade 'da Sala 00s C0.31i.s~óes. em 22 de abt'!1 
n:ir,erIOr, anacrôn:ca e ob-.5oIeta". c.e lucl'oS que pude.s.sem ser de 1.964. -- Argemiro de Figueiredo 

_Pt'Q.S,S,~ ~guind? e.ll!- suas conSidera_l'rados razoá\'els. através doe· operações Pres
1
dl;'l}t.c - F.urlco RCzf'nde, Rebto; 

ç.oes, .dlz a. Jus,tlflC0.UVa do proJeto econômicas normais, tendem rLo enl- - Enmno de, 11-[orai~ - Bezerrit N,eltô 
ov;:,j - MCtn de Sa, - Wilson G-oncaltles _ 

que "e precIso lllcutir no espirito do presáríos e os investidores à procura Sigejredo Pacheco - Daniel !{rie.'Jr. 
povo a existência da qualidade dos de modalidftdes excepcionas de negó- 'cI" 

nrUgos qUe compra. e nM- acenar com cio, como as Ú1ücíls ainda capazes de 
vantagens ou. p.r~~ios, d& efeito me.. j?Stificarem lnterêsse por (';lcraÇ.ões p 
rr:mente publ1e:tal'lo, para Q promo.. fmanceiras de qualquoer e~péc~e erttre ·0 arecer 
çao da ,,",'Cnda". E assim, admite que particulares. N(\ 68. de 1964 RelaJor: Sr. Wils<ln Goncp.lves 
atendena aos interêSG€s da economia E' cIa1'o que o problema da inIla-
po.pular,. suspender a contínuação de ção, de orjgens e condicionamentos Acompanhada de exposição de rr 
u.lllü pratica _ v(!nda' de mercado- múltiplcs, não será. soluc:onado com Uvos n9 30~312.4 do Ministério ( 
r:3.S a. p:·estaçães.' com a distribuição p!ovidéncias da ordem desta que ln~ Relações Exteriores e de prOllunc 
de, premlOs medIante sorteio _ ge.. cldem em setor scbrem.aneira restrito mento específico do Dep:lrtnmen 
r·ó!UOra de "cond:ções propícias à in- da vida econôm:ca nacional. Nem por Administrativo do SenriçQ PÚàlic 

'Ilação ~e crédito". isso, touaVl.1. a medida velcU:ada pela veio à consideração do Senadtl Fec 
A pyatica em referência deve .ser projeto _ visando diferent.es fInS _ raI, após receber aprovaçfto da ·C 

p~~·mlt da, a~en~5, observados deter~ é menos oportuna ou menos conve. mam das Deputados, a men.'>Mil 
ll!madm rc:qmsitos, diz o texto citado; n:entoe ao interêS$lJ pú.blico. presidencial n9 279,58, que solícita 
"a '.'.!~r:r~Eas especializadas no romo Assim, na forma do exposto. op,inn-I comrer!ião em lei do projeto que c( 
ítnc:b!llar:o, Onoe se justifica, por mos pela a.provação do projeto, cede, pen.são à viúva do ex-,o;;e~· .... f( 

. muIta.s raZÕES, o incentivo do sorteio E' o parecer. _ públ1co João Cardoso Machado. 
de pre-m:os". Sala. ..'Iae. Oemissões, noveulbro de R 1 - Na l'cspectivo pl'oce,';SiJ enconLra 

á 
e.atcr: Sr. Mero de Sá se n amparar a med;...la ", serrtlt'n 

A pr t~·ca em 1'>Çferência deve ser 1963. _ Filinta Müller, Presidente. _ .iJU '-"'J ~ 
p~rn1!tid:l, ape5as, observados deter ... Attílio Fontana, Relator, _ Júlio Através da Mensagem nO M .. TRT4_ elementos: 
m-nados requ1sitos. diz o· texto cita .. Leite. - Melo Braga. _ JefJerson 62, ~e 10 de. abril de 1962, o Vicc_ a) o senhor Jo5.o Cardoso Machr 
t:.o. ",'\ e:mprê-:.as especializ4das no de Aguiar, - Sebastzão Archer.. Pre~ldcnte em exercfcio do Tribunal foi a-dmitido. como MaqUinii-.tn, 
nn10 il!,-obiliárlo. onde se j'.t~:;ti!lco.1 RegIOnal do Trabalho da la ReO"iàu' antigo setor Oeste, da Comissão B! 

por mu~ta3 N.zões. o incentivo do l~i~Ni'I';6'i.l'~DjE~!li9!G4~i~~~~:'S~O~I~le~ilto!u~a~. ~jCâmara ~O? Deputadcs'" "a sile!ra Demarcndora de Linut so:de'o de prêm:os··. aberturà de um credIoo supIementar exercendo, ai, as funções de Ali: 
i\. douta Com~ssão de COnstHuJção em à Verba l.Q 00 - CusteIO, Bar TécniCO de 21,l,clnsse e de la ci, 

e Justiça opinGu sôbre a matéria., nos 1.5.00 - Serviços de Ise, função esta que desempenhou! 
têrn~o:S do parecer do Relator o emi- ' Subconsignação 1.5,12 - o seu falecimento. ocorrido em 3 
l).ente Seuoador Eurico d'B Rezende, no ou ~rrendamenLo de imó\'els, setemuro de 1947, quando se cn:',: 
sent·co de Que "o pl,'ojeto núo se JustIça ~o TrabaIho, 05-02-01 tra"'a em gôzo de licença,· para ti 
atr:ta COm qualquer db:;7V'>S1c,ão cons. TribunnJ Reg~ •. :mal do Trabalho e L--amento de saú<ie' 

; t'" Relator: Sr. Eurico Rezende Jun<o· de Conel·l'· ã J I .- ' ti- ur:;rllI.'ll, nem. possui qualquer eiva - ~ 1-'"";.' l.uÇ o e u gamento v) ecnsignam seus assen~flmel:· 
de i:1jnr:d~ciê':>.de ... e a Çomissão de O projeto, apresentado nesta. CaSa. da Pl'lmeu:a Região, 02~Ol_Ol - Tri-- inúmeros elogios. emitidos pOi' SE 
Ju."ttça o aprova, cnbendo às Comis- pelo nobre Senador José Ermírio d9 bunal Regl.onaI.- do Trabalho, do ane_ chefes e pelo 'prôprio Ministro 
!:'ões de Econcmia. e de Finanças Morais, fixa. disposiçôes destinadas a XC' 5, ã. leI orçamentárIa. vIgente". Estado, nos quais ficou r~.'-saltaaa 
apreciar-lhe o mérito", _ disciplinar a venda de bens ImóveiS A syplen~ent.aç:ão solicitada, para o cxcepcional qualidade de funeionú· 

Com Vistas n e.ssa aprec:e.ção que a prestações, COm a dístribulção de exerC1ClO ímunceiro de 1952, vincula_ competente, cumpridor rigoro.so ( 
no" cumpr,~ empreender destacaremos pr(>'UI08 medil1nte ~orteiO. va-se a contrato de locação firmado deveres' 
03 ponto3 principais do assunto ex. AtrBf'lJs fk um 'texto de dezesseis DOI' 2qyê!e Tribunal, a 2S_11~61. COm C-I f~i condecorado pelo Gavêr 
P03tO. São êles: artigos, a\ propúsição e!:.tabelece nor- o InstItuto de AposentW01"ia e Pen_ ccm a medalha c-ememorativa ( 

1) existência no pai.-; de Um siste w 

ma de venda de mercadorias a pre.s-; 
t,::tçêes, Com a d l.s"tt·ibuição de prêmios 

•• l:::diante sort':::io, reg.ttlndo pelo De .. 

mas e sanções relaciona"jas com a. v-en- s.ões dos Indmtriários. consignava· Centenãrio do Barão do Rio Bn-..JlI 
ds.. de imõveÍs nas condições aludidas se, Illl. Lei. de ,Meios,·a quant.ia de "901' excelente.s serviços prestados 

Ai; empl'êsas Que pretenderem ope- Cr$ 8.522.8{)O,OO e o· novo c0ntolta Comis.s6es Bl'a!.':ileiras de Limitf'[" 
retO 110 r~mo imoblliáJ'io, com vendas locatício fbra estabelecido na bast dl f~leceu pCllCO ante~ da pr(",~~l 
a l"\'Ç-~iStações, distribuindo p~'êmio3 me~ de ,Cr$ 11.962.800,00. ~"fi.{} da. Lei n9 2!)5. de 29 de jU!l 
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de 1946. Que amparou todos os ser_, seu pancer recomendando '"como.tO-' 8ê .seguintes, C!l.'1.Substanciada.s em s\lf. siçã.o qttando se- trate de- prédlot; des. 
vidores das Comissões de Li.'llites, lução de emergell-cia possivel" a. vo- 'Expo,siçã,{) de Motivos: tinados ti. .sede das missões deplomáU .. 
com D1S.i.s de .Cinco anos de serviço teção de W11~ lei nos seguint.es têr- , «2 - A adoção das disPQSlções COllS- cas ou consulures. não é possível es .. 
lIendQ tl'ês de fronteiras, PBla qual, moo; ta.ntes do l'efelido projeto tle le1 vl- tender-se 6 exceção, qll.!lnd(L esta e 
se vivo, ~s.tarta êle beneficiado; I A t lQ C s'd a. -s 9.s n- rJa. "..()!ucl~u.ar problema, de rr..agna maMria de interpretação restritlv~ 

e) merece 6, .sua familia uma ateu- diC-"~-' do p~~ãlgre:.'om 31J e ~ a.rCt~gO !mportancla para a complementação como é pacific-o na comunia opinio. 
ção especial por parte dQ GOVêrno,j li-vd::> D~C"üto-Lí'/no 4. 56'1 de 4 ~ mUdança .da. Capital Federtltl do Nc, caso déste processo. não é de 

Pelo que acima fica exposto, n d'" se~embr~ de Hi42 ~ Lei' de In-I Ri.o de JalleüQ p_ara Bra.sflia, qual ts~nção tributária. que .se 6.ã ~e j,n_ 
pl'ovidêncja em aprêçQ, de carát-er cs- tr"~yluç;;O ao C6à.ig Chil BTasi1ei- seJa. o da 1r~~talaç~1), na nov/lI' Capi .. dagar, mas da nulidade do con~l'nto 
senc1almen~ humano, é da mais ab: ro, ';5 í~1óveis a<1q~ridoS pe!QS Ôo- ;:a~~a~~~~~~~pl~mátJcns a~redi- de compra e venda dos lotes de Que 
oSoluta justlça, sendo de lamentar ql1~ verDes E.s~ra:n<>eiro~ qu:mdo se deS- 3 J . cr o do Brasil. se t::ata, quando o Govêl'no ,jo Ja .. 
n~,Q tenha tido andamento mais rá- tinem à re,'S!dência~ no Distrito Fe- de .. -. Coro f efeIto,. ef.etuada, a~ 21 pão. represent.ado pela sua. Embaixa_ 
pldo na outra Casa do Congresso. an~ de"al dos tuncloná 'i)s das SUilS ~brll de .... 9-6o, a tlansferêllC18 d.a da. não tinha condlçpeS para adqu." 
te a confessada mist'l'ia em que .se t ~, f' • , .,,:" 1 t t·' CapJt.ll Federal, diversas daquela', i 
~nccntra"a la.'llilia dés.se lnditoso ser-/ regpe~ .. r'ias i\:l~~oes Diplo~á_lcas. ,MiS3Õ!:S concluíram, como compradO- r r tais imóveis, eis que não tlbrang~~ 
vi do}" público. 1a!ág.r~~o anIOO. A,. aqUl,s,çao.de .!a3 .. c~mtra1iOs de compra e venda dI:: dos pela. exceção de que cogita o § 

As::im a Comíssãn de Finanças' ta".;> l~lot:JS depe~d,eL~ ~empre de ll1l0vei,S em que pletendiam instalar 3° do Art. 11 da LeI de IntTOdu;âo 
nlanife.sta..se pel3. aprovação do pre. ~'lut_on2'.a~~~ ?~.",~uusterl? .d':'.Re- residênc~::.s pa.:a. SeM membros. eh ao Código Civil Brasileiro". 
sente proje"o que envolve o cumh I. çoes E ..... tdlO~=. que a]UlZft.a 00 que a cldad~ que apenas nascia n!>'" A re~oei./.o da isell"ã.o tributária 
primento d~' dever do, Estado. ~ec~~:~1re da ~on:p.rta'r paJa ~,~~ Pr~piciava, nú..-ner<? de habitações 5~~! pleiteadâ, ~ referido Cc-nsult.Or Ja .. 

Sala das Comissões. em 22 de abril trito FeAe:~l a r~ ~ ~t:r' °oe:&1 !lclent.es a mOraa1l;:, de tais pesQo.as. [ridicc opinou pelo Siõ'il deferímcn:o, 
de 1964. - Arg:em.iro de Fig,lteiredo, I do on'~l . ti (l,~ ,~r .... ,la : .! - Invr:.~ando, por.}m, O que di..,· re1ati-va.mente ap-::,nas a,o lote d~ljti .. 
Pre.'jidente, _ Wílson Gonçalves, Re- 1 C .... 110 e e~uran,..a NaClo- po .... m OS pg"s-:.;rafo,s 2:" e 3.9 do artigí,.. fnRdo ê. sede da Embaixada, ,ubl)rd.~_ 
Intor. - Daniel Krieger. - Mem de lla - 11 -do decretO-I.e, numero 4.657, je, nada ta.l concessão à exls~i:ncia de te .. ' 
Sá. - Bezerra Neto. - José Ermirio Art. 29 Esta Lei vigorará por 4. d,? s~tembr ... ,'f~, lN2 - Lei de "~.j clprc-cidade. 
de Morais. - Eurico Rezende. ~ Si4 cinco ancs, a partir da data de tr°tuçao a,O C<!at~o Civil. Bl?-sileiro, E.'11 face dOs fundamentos do pro-
gefredo Pacheco. sua pubJlicação. en lOU a Pre!eltUla do Olstnto Fe-I nuru::!.amento ultra petda, do C{JrUUl." 

~eral, ate?~~ à op!n!~? de seu Coa. tor J Jridico tia P::efe-ihrra do D_':tn .. 
I A!'t, 39 Revo6am-se as d~posi- ~ultcI Jur .. d".;o, a cOll.5_aerar nulos tais to F"o'er,"l. a matéria., p'lr ~l.'i:;-umlt Pa C e .ções em contrário." c""r.:t" , Aro <t d ' " re er s \ v •• ~.~~ c .. l'a A os aTriumento.:' foros de maio!' ccmplexkiaJ.ç, foi le .. 

fJs. 70 e 71 , de 1964 'o Parâgrafo 39 do mendcnadll De- doutrl~~loo... que .aquele COnsUltor de_I vn-da ao estudo dos esc.lló2s jurid'Cos 
~ cl'eto-I;-ei permite que os governos eS- senvOllla, paTa fundamentar seu en- do Mmistério da.:; RelClçóe.'l Ext~r;o_ 

Nº 70, DE 196· tr;:~ngelfos adquiram prédios nece.ssá- ;:nder a enc?ntra. ,VpSEa Excelência res, ·re{:ebendo, en~ãD, detIdos e jud, .. 
t rios à sede dos representantes dlplo- OS p recel es emllldos, respectiv&t w , cio-os ex"mes de parte do Consultor Da comissão de Rel!!::!i.Qes Ex e~ át' d mente acs 2 e dOS 17 d j lh d 19 2 . " , 

riores sôbre õ Profelo :ze ~ei da m lCOS cu os ag€ntes consulares. ~. e u o e 6, Juridi,'o cJ.o. ~nari9.n1ento de A:..snu-

.Cúl!iiirn_ ng':'12k1.3.-:-.~.qu-e· àTsPC€ SÓ Parece-nos qUE' a solução proposto. ~rt~~i.ooce..~SeOS1~~tMelro ti~·632. e ~;m tos Jt;ridicos. do Chefe do Depar:a~ 
- -'_T ___ ~_· pelo Professor Haroldo Vlllla<lão em ,v'O"" r a, vo~ a. conl--'a- t d A C ., J idico fi 

bre a a.qulszçaO, por GõvernM es~ caráter de emerzência. como éle 'pró- 1.0.5 em que seriam parte~ as Embai- :nen o e S.sUil c~ ur ~,e, -
ÚaUgeíros---;nõ Dis(rUõ Fed''J"Jal. C!(;' ~ xadas d Jap- da S ~ . ~ nalme'1.te do consultor Jund,co do 
·i'illQf.eia necessarios a res:t1'JnFi:a pl'io assinala. é a única possível em númer<JsO 2 e 3~ "e 1.lécla ~a.nexos MirJstérl~. Profes.~or Haro,!do Vrua) 
dos iLliifjenfes -a.íp[oTnáliCôs--lllt face de no.s:Y.i lcgislaçf;.o. Na Câmal·a. dos Denutados a pro- dão.. ... . ,. 
·Te,!Qec;t!~ai~ M'u:::soes Dtplomancu-s. Por outro la.do, não pode deixar de POs:ição do Exeoutivô fOO ãIterld Eb conseqUen~l~ de taIS prO,H mC1a.~ 

6er l('~'ada em consideração a situa- incluído. então, o preceito in.r;erto ~ó mentc~l. a materIa , e~b?ra v.mc.wactu 
Relator: Sr, BenedIcto Valladares ção singular em que se encontram as pal'ág-rafo 2>} do Art 10 qu d' -. apenas ao plano admlUlStratwo, tor~ 

O Projeto de Lei da Câmara n9 121. Mis';ões Diplomáticas: querem se "§_~2Q OS imóveis adqúiridO: e;P~i~:" nou-Se claramente ~it:gi~:m, obrigando 
de 1963, que dispõe sô~re a aqui.~içã~. transferir para Brasília., mas não po_ tude: des;:;e. autorização especial .su~ a. tom:'tda de pr<?\'~àenClas que soIu .. 
})O-r . Governos estrangel1'os, 110 Distn- dem fazê-·lo por abso)vta falta de- mo- jeitam-se, para os efeitos civis, no cion~em defntitlvamente a delJc:lda 
to Fooeral de imóveis nec~sários à radia para sen pessoa.!. Nessas COn- mesmo regime jurídico da. proprieda- qu~ta(J. 
;residência de agentes diplomátJco,.<;, de.. diçõe.s: ~e na.da adianta a con.s~ruçüo de do~ nacionais" Daí a. inJciativa. que determinGu a 
corre da situação cria.da com a mu.. do pre(llo do rtama.raLi e sua. transfe- A a~torização ~pecjal a qu e re- elaboração do r,:,ojeto de Ipi qlle Ol"a 
dança da Capital, onde é notória 8 l'ência para o Distrito Federal, se não !el'~ o l?a:rã.grafo .supra-con~~nado é BUbmetldO ao nosso estud-O. 
falta de habitações em número. que podem acompanlui.-lo as Mi,ssões Es- esta expllcltada no pl!.·ágrafo lQ do o IIt:ÉRITo DA QUESTÃO 
permita a real transferência da Ca- &ranf'eir.3,s: Numa cidade em qUe o Art. P, que prescreve: ~ 
pita), pois é sabido que pernw.nec~ no ~'1ern() e pràticamente 'l único 0014- O Ct.lllsuItor Jurídico do DcpJ.rta_ 
:Estado da Gua.·} ,ba!'a a quase tota- tn .. tor. mesmo :usim de maneira de. "§ 19 A a.quisição de tais imóveis mento de Assuntos Jurídicos OQ Mi .. 
l1dade does órgãcs federaIs. ficiente. porque não atende às nece.s- dependerá. sempre da autorização do nistél'lo d9.6 Relações: Exteriores, con. 

Dificuldades maIOl'es de transferên~ sidades mínimas indisp.::msáveis à oom- Mimstério das Relações Exteriores. siderando re elementos legais e d()U~ 
ela de seu pessoal para. esta Capital plementação dl!. mudança da CQpital que ajuizará, em cada caso, da. ne- trinálio:J relativos à eSpécie, entende 
enoontram as i\1issões Diplomá,ticas, não há como recusar a fónnttIa pro~ cessldade da. compra. devendo, parp que a inteligência dos prefeitos 111 .. 
face ao que disPõe o parágrMo 29 do posta pelo f'T{J!essor Haroldo VaUa- tanto; consultar Ao Prefeitura. dI) DJs.. sertos nos parágrafos 29 e ~v do Ar. 
Artigo 11 do Decreto-Lei n9 4,657, de dãO .. ",resmo porque, a União nada trlto Federal e a. Se-cretarla do C<>n- tigO 11 da Lei de IntrJduç,9o do C6~ 
.. de setembro de 1942 - Lei de In- pcdera fazer neste P3.!'ticular,. um~ vez zelho de Segurança. Nacional", digO Ci\'ll conduz o intérp;'et,e a Utna. 
tradução aO Código Civil Bra.si!eiro. qUe são ao todo SCSEenta e quatro re- Complementando _ a.s providências crmpepçflo elâstic!l. do t.extl) legal, que, 
Estabelece, âsse dispositivo: -- presentl.1.çÔ-CS diplOmáticas, constituin- (1cautelll;dora~, prevLStas nos retrOCj- il.SSlIIl, a jortiori. abrangeria situações 

"§ 2Q OS Governos m>trangeiros, 
bem como as organizações de qual· 
quer natureza que êles tf.Oham 
con.stituído, dirijam OU hajam in
vestido de funções públicas, não 
poderão adquirir no Brasil bens 
imóveis ou .::iuscetiveis de des .... tpro--
prlaçâo. " 

Transferida a c~pita1 em 21 de abril 
de 1960, .as Embaixadas do Japão e 
da Suécia firmaram com a N<l'{03Cap 
contrato de compra e venda de lmó~ 
vels destinados à residências de seuS 
membros. Invocando a citada legis
lação, o CO:"lSultor Jurfd.ico da Prefei
tura. do Distrito Federal opinou pt»a 
nulidade de tais contrat.os. 

Diante disso, aquelas e' outras Mis~ 
sões Dlp!omáticas (União Soviética, 
Grã-Bretanha e Canadr.) pediram 
'Pl'ovidêncins tlt.. ltamaraU, para a 050-
luçlo do problema. 

O a!:,sunto foi longamente estudado 
pelo Ministério das Relações Exterio
res. O Departamento de ASSW1tO::. Ju
rídicos dOOse Ministério alvitrou so
luções que não eliminaram as diver~ 
gências surgidas. entre êste e a Con
BUltoria Jurídica. da Prefeitura desta 
Capital. 

Foi solicitado, por fim, o pronuncia
mento do Professor Haroldo VeJl!l.dão, 
Con.<;u1tor Juríd.ico do Ministério das 
Re1açóes Exteriores. 

Depois de examinar detida.mente o 
p!·oblema,. .; ilustre jurista concluiu 

do, portanto. um volume de obras de tados d.isPOSltiVOS, o projeto assinaw., não expressan1cnte Drevlstns ma~,> de 
grandes proporções. ainda., a inserta. em ~eu artIgo 29, que f!OOlceituação kiénttca às (n!l.5ir'ern.., 

, reza: das explicitamente nA. lei. 
E o nosso parecer. .. Art_ 29 Esta lei vigorará' por CillCO São d,e- parecer do rc:lcll'~dl) JWlftfl 
Sala das Comissões, 12 de dezembro anos. a partir da cL.'1ta de sua publi~ os seglÚ,nte.s tópicos: 

d .. e 196::1. - Jefferson de Aguiar Pre.- cação". Os pOJ.·ágrafos 29 e 39- do Ar'"l!!o 11 
sldente - Beneílic.to Valla.daTeS. Re- Conhecldos os objetivos da proPQsl- da Lei de Int1'oouçüo ao Có:li~o Civl1 
latcr - Me1leze .. z Pimentel - Oscar ção que Ol"a nos é dada. a. apre~ifl.r (Lei nO 4 .. 657-42) constltuÍ'lm e"é 
PrtSsos - Filinto Muller - José Guio~ vale, a~,li.·a, exammar as razõcs que pouco tE'mpo os únicOS t~os lf'gals 
lnQrd - Daniel Krieger.. a informarem, consoante 0..<; elen::en.!yue diEcJplinavam a mlltéria. 

N9 71, DE 196" tos processuais a ela anexados. "'Art. 11 ........................ . 
pa Comi~sáo do Distrito Fe- ORIGtM DA QUESTÃO .. .. . • .• • ....... ,,, ...... ,, .... , •• 

-~f~4T~Õp:e o Pro1eto de -rp. _ .. O ilustrado ConSultor Jurídico da § 2° O~; Go1!~rnC8 !'-stranQ"€irf)s b::M 
{ O,..,. B 1t 121, cte A~3: (numero Prefeitura do D1Strito Federal Dr como as orgnniZaç'neíl de qnllt!ll 'r 

0°&1 ! ... de . .0*3. na 7.~1!.!.aia) CleniclQ da Stlve. Duarte, aO' exámma~ '1atureza, que ê::f:>S t<>nh1m cQn~rJt"I. 
.Que sjJoe s~"..E.q7USICao, por pro:essog em que as Embaixados d(j .!IÇ>, ou hajam nv?"qdo dE" r'nr,õ"~ 
_Gore. nos estranneiros nO DlS- Japao e da Suécia soJicita\:'o'm isen~ I '1ublic2S. nth lJ~de':ã{} aàq~1i,ír 1'0 
tnto Federal, de imóveis necessfÍ- ção tributaria, relatiVa ao imp&to de Bra.c;i! bens imóveis ou 3'lSCt'pí..\E' 5 

[O '/_ S a l- transmLssão inter vivos para lotes de desapropriação. 
.72.011/" .1CO., das respectjvg, Mls- adquridos no Distrito Federal, exarou ! 3. 0". Governos p""'n~eit", ~O" 
,sfles D!plO1nátfças. pareceres q"le conclu1ram pela dene. d~m adQwrfr a prnptlenarte 1o~ t'I)'(' ... 

Relator: §ir. Aurélio VIanna. gaçâo do pedido, e mais; para que se ~dlO; nece5':s~!io" ~ l'if"d{: ch, n·yP. 
. t considerassem nulAs, pleno jure a:,., I en~antE'S dl.,lomáücos ou 1,::f' n~"'n. 

O preSlden e dfll República, com a transações imobiliárias haVidas 'com t~ _ ('on!'luJ~r~. .. 
Mensager~l n9 3:1, de 1963, encami_ 03 Govêrnos daqueles doi paises. à SflO màl'!"l.1.S e In imath).~ p l·ei.
nhou ao. eX{lffie de Congresso Nado- vista dos impedimentos leia1s expres_ terHlll, en::,~'J1'O c~m rr PT'~!,; ê!lf~$f'. o 
fial,. acvmpanhado de Exposição de SOs nos parágl'afos 2Q e 3~ do Art 11 Que já e:t~bf' I"CJ:i'> a ln.~ro,1:'«v lL' 
l\.fctivos do ~!~ni.stt'O ~ns Rel'a.W':S Ex- da Lei de Introdução do CódiO'o ciVil CódlqO CIVll rt916l, hOJe re·'f1;!'ldo. 
ter:ores, prOJe o de lei que dlspoe SÔw IQdb é.ss t dto" 'no :::eu A,.t 20 
br~ a aqllÍslção. por GovernOS estran- ex~ te re ~ ;n. en lmen, .' assim se Art. 20 A~' pM'" )t{" lur'il .~C' ie 
geuo~. de imóveis à residência, no fe~urS;!l d~ o"~~r~i~or FJ~rldlF da pre-, di,.",ito exr,\rno nâo rtfdem nN}"'rlr 
Dlstrlto FederAl. dos funcioná.r:i05 das '"" ~ er~ : ou nO"'f'Ulr, nor qU'\\TPF:"t t:ítll.D p"o_ 
re'3'pectlvas Missões Dlplomát1ctts. Rav._ndo uma ,Pro.biçao lega.l - n"Iedade imóvel no Brasil n,'IT' df 

t ~ a. relatr~'a à a.quI.<; ção de proprieda- reltos. SU<:CE"Dtfvel .. b rt"'~"l"~., ..... j,,,~r\-.Ep re as razoe:,:: que dltarllm a fntw de imobiliária. no Brasil por parte d~ 10::21vO os: p1'édln<. srH",..<>:d-r\f)<! r:';~: ~~' 
ela l\'~ o Mmist,to de Estado das Govêrno de país estranqetro - a qual ~!lh~lf'Cill1el~to À"s legações ou con;:-
Rel9-ç-oes Exteriores, cumpre destacar se exceccJona Data admmr essa. a!lU.~ lad~s <. • :> ~ 
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A êsses dispof.-itJ.vo.'i cumpre agora 
e,~escentaI"(. sub~jà,irlamente, ~m)_ 
plenamente - com qual propÓ3ito? 
eis o que veremos adiante - os' Arti ... 
gos 93 r, d e 112. In e VIII, da Lei 
n9 4.191, de 24 de dezembro de 1962 
(CódigO Tributário de Bl'asilía;: . 

Art. 93. Estão isentos do lmpô"to
(impOsto de transmissã.o lln,)b~Ual'io 
(inter~vivos") : -

- As aquisições: 

..... , . , ................. , " ..... . 

..... , ....... ~ ..... "" ............ . 

tiva à inerpl'etação latitudinária. da 
preceito insexto no parágrafo 39 do 
AIt. 11 da Lei de D1tl'odução ao Có
digo Civil, por considerá-lo dispasi· 
tim de direit.o estrito, insu~cetiveJ. 
port.anto. de admitil' dilações à mar
gem de seu expl'e.<;,so mandamento. 

Assim Se manifesta o acat(tdo Pro
fes~{Jr Haroldo vaHadão: 

do Ministério das Relações Exteriores, 
da. Prefeitura do Distrito Federal e 
do COllSo1ho de Segurança Nacional; 
e a referente à sujeição dos imóveis 
assim adquiri.dOS, para os eleitos civis. 
ao mesmo regime de propriedadE. dos 
nacional.) lex lei sitae. 

Gom tais prescrições afastam-se os 
abu.::o5, abrandam-Se OS exces.!'OS que 
poderiam advir do pacto d". exterrlto
rl.alidude e preservam-se OS principios 
ligad-Os à segurança nacional. 

dar nova discriminação àS 
BR~23: 24, 51, 75, 76 e 96. 

rodovias 

Assim Gendo, as atuais rodovias; 

n BR-23: João Pessoa-São Luiz; 
2, BR-24: Cajàzeira-Caro];na; 
3) BR-51: Pel'itol'Ó-Bertolin:a; 
41 BR':'75: Bl'agançà-Patos de Mi .. 

nas.:; 
Lorena-Poços de Cat. 5) BR-76; 

das' 
6) Ba'-96: Sobral-Urbano dOs San":' 

tos, pasEaião a ter os seg~intes pontos 
Ademais, tratando-se de uma provi- finais: 

d)' de imóveis, por Estado estr.lngei
ro destinados à sede de sua missão 
<i:plomática ou cono::ular e residência 
Ce diplcmatas acreditados junto ao 

"Retorf'<;!.ndo- Jo texto vigel:tê. o ~ 
'3.9 do Art. 11, venrit:ca-se, desde logo, 
que a exceção, direito estrito, não pre
viu os prédios nece':.'iarlos à residência 
dos represent.entes d!p~omãt.icos ou 
agentes consu4!1'l:$. 

dência localizada, restrit{l à Brasília, 1) BR-23: Joã/o Pessoa-Itapectl.ru .. 
onde. como não -cabe ignorar, são es-
peciais as condições socivlógicas. ne- miriu_ Ina BR-21. rode via. Q.ue tem CO .. 
nbum temer poderia ela causar, pois, mo ponto in:c:al a c\ctade de São Luís, 
se fraudes estive.tsem para ser cometi- capit'31 do EStado do Maranhão).' A 
das em detrimento da segurança do rncdificação elim:na o trerho. S. LuíS· .. 
país, não seria justo atribuir-lhe ex- Ro~ár:o_Itapedml1-nürim, da BR-2l 

~·-Govél"l){, brasileiro. 
Art. 112. São isentos dos impostos 

imobiIüiri.Qs: " 

A quebra da proibição foi apenas 
para os prédios necesscirias à sede da 
repl:esentação dipl<nr.át·ca ou <la 
Ag-ência oonsular. podendo, pOr certo, 
compreender, p. ex., dois prédios se 
fôr necessário. 

•........ "......................... E, concluindo seu parecer, aduz o 
VII - A sz-de da Ernh:tixada estran- Professor VaUadão: 

g:::·r2. devjdame~t_~ aerecitada. ~o paíS. "Solução de emergênc:a pc,:;~ível Ee-
~VI~I - O,S pre~~os de propl'le,-,a~e ~e ria a expedição de. um decreto nos 

E;->t2('D estlang.~110 o~upa.cJ.os pOl v~l-IMinistériOS da Justiçt\ e NegóciO;; ln
Plo:nat~~ ~c_edl.ados Junto. ao 00 er~ teriores e das Relações Exteriores, para 
~o. bra~ll~.lro. desd,e ~u~ ~gl~al favO! execução do Art. 11, § :W da ~i de 
.. eJ~"r~s_eou.r~?o. err~, 1€ClplOc1dade aO Introdução, cem e. letra d do Art. ~ 
G~'..~.no bH\:;llelro. . . da Lei 4,191, de 24.12,1962, dispondo 

'~y.EUrge, no enta,nto, .ur.na dlflcuI-_ sõbre a necessidade de aQlúsicáo de 
dnde - .e es~:: mu!;o S~t'l.~ - l?arR prédios para residência de diplomataS 
q;~ os "d:.5p,OC!.~:VOS c~ Cúd~o~ Tflb~p estrangeiros no Distrito Federal, esta
tal_.o d~ Bl.a;:,1113 po ;Cam ~er, ac.olh1- belecendo que enquanto perduram ali 
~c." pnale}a e. compJ~tamenl.e, ~Junto .3 eal'ência de .prédios ou apartamen
~quel::~ que se Lhe ~poem,. co~s"an~es tos para residência dos mesmos, será 
d~ ... ~el de lnt.l;,?duçao pOl~ oS? .~Slm pennitida, a títul10 excepcional. lJIO
V,,'Llll ~ pr~duzlr os efeJto:; ple\il::ot~s: voadas a necessidade e a reciprocidada. 
~ 9ue ~e Lata de u~a. leI loca~, dlS a aquisição, com t,al finalidade, de 
c:pllllf-\dora .de. materla pertme~te imóVêis por E'tado estl"angeiro, me: 
~pz:r:as_ ~~ D:s~nto Federal, qUe so.a diante prévia autoriZ2ção do MiniSLro 
e;e mt<:r, . .,s~, a~l:da que resuIte_ da atl- das Relações Exteriores, qUê atenderá 
v~dad<! le~blat~~a ?-o ~~ngreoÕ~Q Na- à conveniência da râp:da construção 
c:o?al. A ls-ença~ trIbutar!.. ~gora ~on- doe sede definitiva das missões em 
cemd:.>. que .. procura por 7.U ?'ol~qua Brasília e à def\!sa dos interês.ses na
dErrogar o ~ 29 do Art, 1~, se~la .1~lO- c:onais. solicitanco. se preciso, infor
perante, por. lS:0 .qu~ nao lm:a;1<!3, Inações da. Prefeitura tio Distrito Ft"
:r::ara.- uma a~ea llmItnda" l?rolb,çao deral e da Secreta.ria Geral do Con
cont1Cl~ em leI ?eral - 2.. Lrl de ~n- selho de Segurallça Nacional." 
trodut;.'e.o, com .:).1, talvez mcompahVcl 
e com plena V:gt:flc1a em todo o ter- Atento às recomendações contidas 
rHól'lo nacional. De resto, a exceção nas conclu.!;ôes . <io parecer V.apadão, 
aberta ao princ:íp:o gereI: liberd,ade Q Poder ExêCutn:o consubstancIOu no 
<Ir aquisií'ão de imóveis _ terit. de ser presente projeto a.s medid~s acaute
infcri-da da isenção tríbutária alem de ladCras sugeridas, salvo no que bnge. 
fica!' circun~crita ao Dist-rito' Federal: à reciprocidade, aU, ta-mbém, indíca
cl1?l'am2rite tnl afastamento da reqra da. De fato, ao assim pl'oceder, agiU 
geral ,em vigor, ~lé:n de incongruente. acertadamente {).P?de~ Executivo, uma 
€.3t03.l'la a exigir lei própria e especí- V<:,z que tal provldenc~a, alérry. d~ cZata 
fica, a !irn de q,ue a lei anterior fi- venia,. desarr.a~on.da. ,tor~U~fja. mÓC1lll 
ca"".:::e neutrallzada nel"se aspecto pal'- a~ ~edld~ .leglsaJ.tlva, a VIsta aas no
cial, sem a mais pequena po~ibiLda- tonas dIfIcuIdades que cercam o es
de de di.-;cu.s..."-ãü". tabelecimento de uma cláusula de re-

"A isenções asseguradas, pelo Códi- ciprocida<le, quase sempre demorado 
go Tributário de Brasília, às missões em seu proce~samento e homologação, 

Por outro l'ldo, :l- respeito da reei': 
procidade, no caso específico de Bra.
sília, O que Se verifica é .que tal, exi
gência diz respeito ap~nas à hipótese 
da isenção tributária, deferida, em 
funcão dessa condição, pelo it-em VIU 
-:- do Art. 112 d", Lei -n9 4.191, de 2.:1: 
de dezembro de 1962 (CõdigQ Trlbl1tá~ 
rio qe Brasília). O projeto em estu
do, porém. não tr(.'.ta de qUJ.lquer ma
téria tributá.ria que, r..os têrmos do 
ci tado códig-O, possa tornar exigível 
o estab~lecimento da c1ãumle. de re
ciprocidade. O que a proposição pre
tende, a rigor, é estabelecer mais uma 
exceção, semelhante à preceituada no 
§ 39 do 'Art, 11 da Lei de IntroduçãO, 
esta em caráter transiiório (5 anos), 
para. permitir a aquisição de imóveis, 
por _ Governos estrangeiros, 110 Distri
to Feder~), para residências dos Agen
te.s. Di'plomáticos e MembTO das Mis
sões Diplomáticas. 

dip'omótic1?s acreditadas junto ao nos
f O Govêrno. represent03m menos uma 
de;"l'o~ação indiret.a dos dispositivos da 
Lei de Introdução referentes à proi
bição da compra de imóyeis por E~
tado estl'angeiro - o que não poderia 
(lCOtTer pelrás razões antes ref3rid2S -
do que uma flltel'ação do critério ou 
pento de vista por parte do ConOTesso 
Nacional. . ~. 

Com efeito. ~arece fora de dúvid3S 
que, r.o outorgar a isenção tributária 
sôbre Operações ante.s defeS"llS, clara
mente facultou v Coni:,l:e~s\'l Nacional 
uma. interpreta<;>ão le.titudinária de 
texto legal antigo, de forma que a ex
pressão sedes, muito lôgicamente a 
d~~peít.o ,do .que Ee alegue. pode in-ciuir 
as l'.es,dencla<; do pef:soal da missão, 

fPor .Isto que, ól:n'i2mente, ela nfio che
gara a funcional' se se c::-iarem aos 
seu.: membros diflCUJdades de imta~ 
laçuo e de l'e~idência," . 

o Consultor Jur:díco do MinistériO 
da.::: Re:'acões Exterio1'2s. J?r-Ofes~or Ha
roldo Vall?dão, ao consignar ,<;eu pen
Eall"lelltc E.ôbre o problem? llll'ídico em 
exame _ agora. !:.m!Wm_ com a Tef
ponsabilidade de enca,rrega"do (ia, elt'.~ 
boração de um nôvo anteprojeto de 
lei de Int.rodução 60 Código Civil 
discorda do entendimento adola.do pelO 
seu colega de Minist6l'io. Dt'. Augut
to de p...ezel!~d~ llocha, 1JA 1'tt.1·t",,-~la-: 

A fórmula ~Hlmjt1da pelO Senamo 
Federtl.l, foi a da. repartição de res
ponsabilidades com.o Poder Legisla
tivo, em assunto, QUe. certo, interessa 
à segurança. nacioMl. 

O projeto, nesse pas~o, assinala. nu
merQ5BS med.ld-as acautelaooras eiltre 
a! quais cumpl'e detac~r: a relativa 
à teJnporiedade da medida - ocasio 
legis; a' atinent.e à açã-o fi~ca1iM.dor ... . ~ . '" . ~-.' . 

atual. 
clusiva. responsabilidade no evento já. 2', BR-24: Cajàzeiras (na BR-23) 
que a lei ordinária abre O;J:Jl'tunid:.'1de _ Araguarina (ha BR-14). isto é. au .. 
id~nt.ica: ao out.orgar. embora stricti 
;uris, a conces-':ão referida no § 39 do m~nt.ando o t-r€ch{) G3.rolln<l-Aragua .. 
art. 11 da Lei da Introducão aO CÕ- entroncamento com a BR-14. 
digo Civil. em na4t-'io de não ser de- 3) BR-51: Ptesldente Dutra (na. 

BR-21) - Bertolina (na· BR-13), aI .. 
fe.sa a construção de prédios para 1'e- terando apenas pontos de passagem 
sjdência de func;.onârios estrar.geiros Da mfSma dil·etriz, pcrquanto o tre .. 
nos ter~·enos - sede das respect.iv,'1s ch(\ pel"itoró-Pn~sidente Duüa já és ... 
Missões Diplomáticas, Neste parti- tá implantado e pertence tambêm 1\ 
cular, aliás. convêm acU,antal' Que as BR.-21. 
_~,:I:L<,sões da Iugo!':lávia e da Tchecos--:- 4', BR-75: Ent.roncamento com :\ 
lováquia já proc~deram po~' essa for- BR-55 _ Jcão Pính~!ro (na B&-1) , 
ma. em Bra.Eüia. e as da Inglaterra ou seio.. ê acrescent.ado o trecho Patos 
.e po1ónia estão com seu~ planos em de 11ims-J-cão p:nheh'o. 
fa.fe de execução. 5) BR-í"ô: LQl'enn-BR-10õ. cnde é 

Por tod·os.êsse.'5 motivos, e, também. act'e,c:do o trecho Poços de Calda.<;. 
porque Julgamo::; o pre.se üe prQJeto n~G), ~aco~(l (S~~ .. lta.louara, 
um instrumento de progreEso para a BR-lOS. l:gaçao es;sa Ja_ lnClUl_d1\ na. 
n~va (X\pital Federal, é qUe opinamos' ntual BR-32, que 11ga S~\O Joao da 
pela sua aprovação. I Bnrra- (R] f a C8xarnbu (),1"G\ n Ara .. 

. raQuara tSP) Ina BR-33). passand.o 
Sala das Comissões. 22.4.64. ~ POl: POtos de Cal~.3's O-IG) e cruzan .. 

Aurélio Vianna, Presidente e Relator' do a BR-106. ASSim sendc,. em POvO; 
Pedro l.udovica _ Ed.-mllnd L' qe caldas ))aSEam as rOdov!a--:: BR-3 .. , 
Filiula lI1uiler o evy BR-76 € BR-75, e"t:) rgnndo Bl'agan ... 

. ca Paulista a Araxá (MG), razão pe .. 

Ns 
.Pareceres 

72, -73 e 74, de 
DE 1964 

1964 

la QU21 sen'l apresentada emenda. su .. 
ure;;:siva, tn::\nt!õndo o'" atuais pont-os 
de pa~sagem da BR-75. 

6) BR-96: SObral-Ro.Eário (na BR ... 
31), acrc.~cend() o trecho: Urbano dCs 
·~Sl1t03 (na BR~231 'Rcsário (na. 

1~~~~~~~~I~~~~~ BR-21!. pot fôrça da mod:f:c9.C'oo in~ ~ ·-rodu..,ida neste p!'ojeto (1\le elím:nou 
, o mesmo trechc C.{l BR-~3. 

A:ss'm sendo, o pre"ente \ projeto 
?Cl'e~ce diveT.':os trechos rc-doviál'ioS 
(me irão melhor conectar o sistema. 
rcdeviario. excetuando-se a modif:ca .. 

introduzida na BR-76. a qual vi .. 
Silvestre rfrjcleo: 

o projet.o de Lei n,Ç' 81. de 1963, (n.l ' 

2'.966-B-61, na Câmara) dá nova dis
criminação a Redov:as Nacionais. 

Entendendo, como entendo; Eer a 
medida capaz de atingir a meta Vi

sada-, detxo à Com!ssão de Tran:po;·
tes, Comnnica<.:ões e Obr~<; PÚbr:C!'L~. 
sua apreciação do pc-nt.Q·de-vi-~ta tel.'
nlco. 

Reconhecendo. ainda, né- ~resen:f' 
prDjeto um alto sentido sóc'ü-~ccn('~ 
mico. ,cons:dero~o. ao me;'mo .temDO 
perfeito e conffrm~· às nonn,~.s JU'rí-' 
dico-constituc~onais . 

Opino por sua aprovaçãO. 

Sala das Comissões-. em 2 .outubl'C' 
de 1963. (a) WilsOn . GOllC111:cs 
Presidente;-SilveSire Péricfes. Relatú"; 
Argemiro de Firme/redo _ AlOysio de 
Carvalho ~ Ed71l11udo Lel:i - .Tosa~ 
phat Marinho· _ Eurico Re~ende. 

~a a obter duas liczações entre poço.~ 
dE' Caldas e a, BR-l06, conexão (lue Joi 
esta projetada atro.\'és da atual BR-32:. 
- Per estas razões técnica.!:. som0S fa~ 
\'oráveis à aproyacão do presente prO ... 
jeto. com a E'eQ'lIinte emenda '!:'uores~ 
siva da nova d',<;crlm!nação da BR-76: 

EillE1\'"DA N.~ ~ - CTCOP 

SU1}]'jma-se,·no artlgo 15'. l1 segu;n{:.e 
~xp"essão: "BR-76 - Lorena IBR-?) 
_ piquete - It':l.jubá - Powo Ale ... 
'!re - PocOs dp Calda5 - C:1c:-nde -
IUliouara '_ BR-106·'. 

f:;ala da~ Comi:ú~-ões. em 9 de outu
br'J ele 19E3. - José Fciiciano. presi~ 
;tente: Be-~erra Netl). Re'0tCr: Migue7 
COllto _ lrínen BOrnhausen. 

.1\11- 74, DE 19-64 

na comissãó de Financas sôbre 
. o ProJe~ de Lêl 7iQ 81,' de 19a3 
. (õ~:f~mlfl:E=Bl, na Camara). qUe 

-4ã nova diSCFl!!!.ú.t~Q_..m.-.-I:;ao
vias BR-23. BR-24 BR-51. Ba .. 

i~5~N~.'~7!3IPiEiJi9!fii-fi~~~~j 75, BR-7ô e tm:-g6 e aa D1lttY.1 

. prov1dênc;os. 

Relator: !ir. Argemi:'o_ de_ Figueiredlt ° Projeto de L?'l 11" 8i. de igbJ. 
originá!'Ío d9. Cáma,a dos Deputados. ,g;; ~ da. auto:·ia d9 nobre Depu!,;:tdo Jo:::.i 
Earney. 

·~~jt2l~:iJJi§BiE!!·::::;~...!i-!!~.J!!c:.1 ' A .pl·oposição visa a dur nOva di!; .. 
.! crhna)aç~b 9.S rodovi'25 c-onhectda\ 

Relalo}': senador Bezena Neto no P!.ano Rodcviário Nacional, sclI 
O "pl'Mente, pl"oietr- d~ in;cüit-~va (lo a rl~I!Q!nin,.ção de BR-23, B~:'2" 

nobre d ... putado José -S,uney, .obJet..v:.\ ·BU-75. BR·76 e }~P,,~,96., 
" 
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A ComIssão de Transportes, Co
municações e Obras Públic~'ts estu:.lcu 
o Projeto no ângulo de sua compe
tência técnica c;: o julgou digno de 
apo:o. 

A Comissão de Finanças. não tel~l 
tnQt}voo para ~e opor a essa novà 
dioscl'iminação das rodovias. Ela se 
encarta bem n-o PlAno nodov~ái \0 
Nacional e terá, a sUa execução con~ 
dic1onada, naturalmente, às possibi~ 
lldadts finallceilra.s da União. 

Ademais, 86 despesas realIzadas 
com investimentos no setor rod)"iá
rio, dentro da plal11ficação nacif)na.l 
preestabelecida, terão Um sentido so
cial e econõmico do maior prO"leito 
para a economie. do pais. Além dos 
núcleOs popuJ.e..cionais que se lr50 
formando à margem daB grandes et; ... 
tradas, cDmo células de produção e 
civilizaçãO. haverá mais O aliendi" 
menta às necessidades de clfcuh-;ão 
da :iqueza, fator indispensável às 
necessidades de cirCUlação da riqul'w 
m, fatOI' indispensável à org~U1za .. 
çâ<J e fortalecimento da economIa, 110.
clonal. 

Somo.s, nssim, de parecer favor:i
vel a:> PrOjeto de Lei n9 81, de 1963, 
bem como emenda corretiva suge
Tida pela ctouta comis$ão de Tran?
portes, comunica.çõ~ e Obt:as Pu'
blicas. ., 

Sal{\. das Comi.ssões, e~ 22 de abr.l l 

de 1964. -:- Daniel Kneger,. ~:esl
dente _ Argemzro de FIgueIredo, 
Relator _ Sigefredo pacheco - U'!!· 
800 Gonçalves - Mem de Sá, ven
cido pelas razões reiteradamen~.e ex
postas no seio da Comissão. - Er
mJ.rio de ATorais - Er11üni Rezen.de. 

NS. 
de 196 

'N9 75, DE 1964 

Originário da Câma.ra dos Dê,?U
tados, o projeto em e~a~e faz. ll1-
cluir no Plano RodoViar1O Nac:onal 
a liO'o.çã:> entre as cidades de alO
Verde, no Estado 1e Goiás, e Cam
po G:,ande, no Estado de Mato G1'OS
w dando a essa obra. O caráter de 
primeira urgência. ,. . 

Ao justificar a meliida, o ~u.:.tre 
autor da propOSição oompro:va. a sua 
necessidade. de vez. qUe OO]etlVa f:;t
cilitar o acesso de Mato Grosso com 
a Capi tal da República .. _ . 

Sob o ponto de vIS,ta Jundi.co-con~
titucional, esta COn1lssãO op111a pela 
apr-ovaçá-o dQ. pl'ojetQ, 

Sala das ComiS6Ões, em 2 je oU
tubro de 1963. - lVils'Jn Gonçalves, 
Presidente _ Eurico Rezen~e, Rela
tor _ Argemiro ele Fjgu,elredo -
Silvestre pé1'icles _ Aloyslo de Car
valho _ Bezerra Neto - Josaphat 
Marinho. 

manda incluir no p1e.no Rod01!árjQ. 
Nacional, a ligação rodoviária ent ... ·e 
Rio Verde (GO) e Campo G;'ande 
(MT) , .ou seja, a oonexão da BR-19 
com a BR-16. 

A estrada pretendida tem, .']Obre
tudo, caracteriBtica.s políticas, por
quanto Objetiva diminuir a distâncla 
rod~viária entre a capital d~ !:tepú
blica do Estado de Mato 01'os.:0. 

Não obstante, a estrada possui im
plicações sócio-econômicas, de vez 
que se desenvolverá ao longo da. re
gião pIoneira, já egro-pSLStoril, vale 
diZE':', permitirá por em valor novas 
regiões consumidoras de bens in
dustrializa-do.s prOduzidos em outras 
regiões geo-econõmicas do País, isto 
ê vai ao encontr~ do desen"o~vl
menta do mercado interno, 

A abertura dessa nova frente de 
oportuni.dade é, também, decorrente 
das pressões: 

1) do c"rescimento do Produt.o Na·· 
cional B:-uto (de 5 a. 1% ao an)) , 

2) do incremento demográfico e 
3) da síntese das duas prlmel!"3s, 

a. pressão que a capitaljzação faz 
exercer quando nã-o ene-outra conái
ções de cresciment.o, à mesma ta~a 
produto capital, que, até então, VI
nha sendo reinvestida. 

POr estas razões técnicas., somos 
fávorávei.s aO present.e projeto. 

Sala das Comissões, em 9 de ou
tubro de 1963. - lirineu Bornhau
sen, Presidente, em exercício _ .Jose 
Felic;ano, Relawr - .Miguel COuto 
- Be:;,erra Neto, 

N9 77 DE 1964 

Da COlnlssdo de Fi71ancas, tó
.bre Q PrOjeto de tez n,u 74 de 
1963 (n9 1.9}5-B~6õ)~ mar 
.que inclui no P ano o v~ano 
Nacional a . ligdçãô - entrr -Ria 
Ver-de,· .rw-Estado de. Goias; (BIt: 
-19T e Campo 'Gian.de, .;w"-EJlaão 

_de Mãlõ~ GroSso (BR-16). _. 

Retat~r: Sr. Ar'6emi:-o de Figuel-
l"~ 

O ProJ,to de Lei n9 74, de 1963. 
originário 00 Câmara dos Deput'ldos 
é da autort<l do nobre Deplltado 
corrêa da COsta e manda incluIr, no 
Plano Rodoviário Nacionat. a liga" 
ção entre Rio Verde, no Estado de 
Goiás a Campo Grande, no Est9.do 
de Me.~o Grosso. 

Sôb:e a matéria já Be pronunciou, 
favoràvelmente, a d,outa Comissão de 
Transportes, comunicações t Obras 
Públicas. 

Nad·a tem a opôr a Com\ssão de 
Finanças. OS investimentes da Onl
ão no setor rodoviário, merecem 
6empre os maiores aplausos, peli:1.& 
naturais' repercussões sociais e cco~ 
nõmicas emergentes das obras real1-
zadas; sobretudo, se elas obedecem a 
uma planifIcação de cunho na<:lonaj. 
E,' o caoo do P:ojeto em e.prêço. ê:le 
visa à maior aproximação entre a 
Capital da Répública. e a. Capital ~-o 
Estado de Mato Grosso, Tem 'ieU"J ... 
do econômiCO evidente, interUga.ndo 
zonas de produção a 'centros consu-
midores. Ademais, Q execução des..'Hl 

.N? 76, DE 1964 .obre, complementay ao Plano Rooo-
Da Comissão de TraJ1.Sportes, viáriO N~cional, fICa,. ~aturalI1l:ente, 

comiinlca-es-e~pú5riêas. co?diciCnada ~ poSSibll1dades frnan
i!Ybru~eroãeL;erãtf.._Qa_~':.. ceuas da uniao. 
.ia "ij9 .}4,~ 1963 (n9 1.QJ.5-J3:,,6~, Somos. asssm, de parecer faV"orà~ 
n<t CameLTa) I. ,que Visa 4, lnchur vel 40 Projeto de Lei n9 '74, de 1961. 
nó Plãng __ RõdOjzi.4tiP -=NJiY~rr:áÇ-,r Sala das comiSSÕes, em 22 de a.bril 
ligação entre RiO. verd~)?!Q Es- de 1004. _ Dani.eZ Krieq~, Presiden
tado de Goiá, ~ (BR"1!Í) , .• _Cam- t. _ ""9""'''" Ik "fllteI~O, ReJa
f)Q Gra,zde, tlo_.~staao_d~ lI-Iato tor _ Sigejredo Pacheco _ WilsOn 
grosso (BR-16). Gonçalves _ Mem de Sá. vencido pe .. 

Relato;: Sr JOSé FeUcianQ, la1! razões reiter_adamente exposta.s no 
. -' - selO da Comi!Jsao. --- Bezerra Neto 

'0 pre!Jente projeto. de aut.ori:l. do _ ErmÍlio de Morais - Eurico Re-
Dobre Deputado Corrêi da Co;,ta, zende. 

Pareceres 
Ns. 78, 79, 80, 81 e 82, 

as trnidades Federa·Uvas, os Munic!" 
Autarquias e entidades pa·l'U. 

solução d~ problemns 
e habitaci:.naiS, cria (lo 

Habitação e o COnbelho 
de Urbanismo e Habitaç5,o 

~j~f;a;!; outras providênc.i~ correlacio_ 
, c::lU os mesmos assuntos. 

li? da Proposição está. 'a5-
"A União org-aniz,.:'lrá e 
a cooper:lção das Uni

dos Municipl05, d,:\ 
ou-

n'rLlCUJlat'CS, 
constru~ 

parques proletãrlos. de nqul~ 
Relator: ~r. Menezes pi.men~~I. e edificação de ca.""9. própria e 

re,pectiv.Q terren':l, bem co;no óe 
O Projeto em exame institui 8. vivencas popUlares para locação", E 

cooperação entre a UniãO, as Unida.~ o parág1'afo 1~. alínea "e", dê·se 
des Federativas, os Municípios, Au.. mesme. f'~rtlgo ltt, prevê a ad;)\1io de 
oo.rquias e entidades partiCulares pa- proviclênci3s para n. Criação ~ sab ... 
ra .solução dos problemas urbani.:;ij.. vençã.:, de s:stemas de tram-;>ortes co-
cos e habitacionais, <cria de letivo.~ com tarifas especiaiS, dp.-;tina-
Habitação e o Conselho de doo a servir os moradores rc~Jdentes. 
Urbanismo e ' em 1(}('.aUdacles afastadas de seuS se-
em seu art. 19, que a tores de trabalho". 
zará e executará. com Em outra parte do Proleto (Artio-., 
de ol'gan1smos diversos, 19, Parágl'afo 29) está dito que "O 
particulares, "plano de Re.&ulamento definirá. o coneeito de 
de construção de casa própria e de vivenda 1'o1"!131'. 
de aquisição e tendo em vista o valor de uma {> de 
próprIa e do o·a.tra, sua "finalidade social de R!ell~ 
como de Vivendas populare.s der às necetsidacles das classes menos 
ca.ção". fa·vorecldas, e quanto à easa própria, 

Justificando a. propOSição, alude considerará ~ua destlnacão à resldên_ 
seu ilustre autor, Senador Attflio Vi- cia da famílIa do proprietário, de seu 
vacqua, à necessidade que s.e Un?õe t:ônjuge-, ascendentes e descendentes 
de uma soluçá:> urgente para .o pro- até o terceiro grau civlI. e de p,:,s
blema de habitação popular em nos~ sOas cUJa guarda ou manutenção lhe 
so palB. Chama. a atenção, também, incumba". 
para um contraste que se está a.cen- O Projet.o dispõe ainda, no sen ar
tuando, entre a monumentaUdade de tlgo 49, sôbre a. criação do Depfl"ta
nossos terrenos urbanos e as cundi~ mento lllaclonal de 'UrbanisnlO e Ha ~ 
ções precários de bdbitação sob M bitação.. diretamente subordinado à 
quais continuam a' viver mIlhões d-e Presidência da. República. E. na ar
brasileiros, sejam êles moradóres dos tig:> 5<1, sôbre a criação do ConFc1.ho 
ranchos sertanejos ou da,s favelas Nacional de Urbanismo e HabitAção. 
metropolitanas. a função de órgão consu~tivo, do 

farã.o parte repre.sent,ant~-" de 
Em seu ~rt. 19, § 3Ç

, estabelece o entidades diversas, públicas 'ou pri~ 
projeto que. no cálculo do valor 4a vadas. cftadas no texto. 
caSa própria e da vivenda. popular, se O refm"idOl Conse1ho Nacional de 
tome por base "o total de duzentos Urbanismo dará assistência ao Depar
salários mínimos da região", deter- tamento NacI{'Jnal de Urbani~mo e 
minando, ainda, que ê6se total deva HS:bitacão na administracão do Fun_ 
ser revisto qüinqüena.lmente, median- do de Ha.bita~âo criado também p::10 
te audiência. do Conselho Nacional de Proiet:>, no seu art. 2<? 
Econ~mia e dos órgãos encarregados Tl'ata-f;e de Propo.sição de,~tinadR a 
de estudo e determinação do salário instrumental que sr faz. ne-
minimo. ce:"ádo. com a previSão dos indls-

O art. 29 institui o F'Ulldo Nac1o- lp"m:ãvels recursos a seu. funciona.
nal de Habitaçã-o, destinado .a. aten- solucIonar o pl'Oblemili! 
der, nas zonap urba-nas e rurais, às ~;~l;;.~J~'l~o~~eb~,;;iii;ir; .. ;:sua grande finalidade6 ellunciada.s no art. 19 d~ Jl Achamos 
Projeto: mesma Que con-

Trat.a-se de Proposição que visa tra-indiQue seu apoiamento p(lr esta 
crta.r condições adequadas aO saIu.. Ocm.is~ão, E opInamos, em f~ce do 
cionamento de um problema que afe- exnosto. nela sua amovação. 
ta de mod:> direto pOnderávp1s inte- Sala das Comissõf'!;. em 21 d~ l1t~ 
rêsses humanos da coletividl.de bra.. lho de 1960, _ Francisro CTn 110f t;, 
sileira. Achamos não exj~tir no me5- Presidentf'. _ Euqpni'O Barros, Re_ 
mo nada que contra-indique 6eu la.tor, _ Joaquim Parente Ary 
apOiamento por esta Comissão. Opi- vianna. 
nam:.s, dêsse modo pela. sua aprova
ção, 

sala das Comissões, em 2,a de jU
nho de 1960. _ Lourival Fontes, Pre
.!'idente. - Menezes PImentel, Rela
tor. - Caiado de Castro - Daniel 
Krieger, vencido, - Attmo Vivacqua 
- Argemiro de Figueiredo, C.om res
trIções - Padre Calazans - Jeffer
son de Agutar, vencido. 

NO 79, DE 19M 

Relator: Sr, Antônio Carlos. 

pl'esente proje"to, de autoria do 
Senador Attnio Viv~cqua, 
que a. União organiznrá e 

a. cooperação das 

:~~:~~~~~~~=~t&~~~I~~~t~~:':~t'~:;r'r;iV1S~~diOS~~MuniclpiOo':i, Popular etc .• 
e de constru .. 

, de aquisi-
edificação caSG. própl'ia e do 

Relator: Sr, Eugênio de Barr~:... I ~i~~;~~'::O terreno, bem como de 
Anreroentado pelo eminente Senador li populares para lotação. 

a..tt.-il'·o Vi\'acQua o pr::leto em tela de enumerar as Pfovidên-
institUi a cooperação ent)'f a União, necessá.r1e.s ao cum.prl~entQ de 

.. 

... 
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aeua objetiVOS, a l>rQpCai.çào difipÕe s6- tal) in . - á . ='" bre &. criação do Fundo Nacio.lal de . s. a C.lsao m glca por onde 1 Para Os alvos perseguido.') pelo emi- N9 8S,· DE 1964--
Habitação. o qual será con~uituídO: 11'emo~ . e. xtll?~r os nosso-? 'velhos nente ex-SenadOl' Atíl~ Vlvucqua, ca-~ales, aque~l:1 n:ãQ .se aphoom por l'ceemOs de plruu'Jan:ento de Da C01!!-1§.-ª.~.:;>_ tflt_,F..Ü!ft....ri..Q...~ 

41a) por llI!U1. contribuição, d~ .União s~ mesmas,. nem ~stes pedem fun- 'QS, Para a ap.lcaçã:.> acs que _ o projetg ge Lei, rm. Senado nú-
_constituída nor tuna.. cota mínima de ClOnar 00 .sunples impulso de fnt!mos tem, reclama-s.e apenas 1 wcr e Jl'O~ mero ll1r dr: .!.9'S~qyêtnQlurn@ 
50~ ~clnqüelliCl por eento)- da arrfJ~ desejas. ,bldade adnl1l11!:tmtna. ., ~ ~í!g~~~~a-.1lue se retere 
CJ'laçao Clnual dos imIX,·tos de renda COUlO o o Pl'O- .. ~.!tU10 .2.9 ...... ~1LLei n~ 2.975. de 27 
C' .rados sóbre lucros imobiliários e '~~~~;~jOe%"~;~~:~a~~ objet,iva- Pelas ra.<.5es exposVas. a Condss:io a:J . ..,7fO}j§J!.l.12.l..Q _ .4_~~9..§9,.,.JL. rOdoma 
r<:ndimentos de loc~ão prt'dial~ e em situação de F.nanças se m.arrfesta; pela rejei- ~_:~.~lS _Brwn .. l-:P. ra.silca..-X~'PurT. BR-

b) por contribu.1çé.o dos Estados e ~;~i~t1~~.~~'~~~.~ meio de :;ãa da p:vj.eto n.t? 20 d2. 136{l. '::. . 
dos Municípios na forma de .sua le- - da· Ca.::a S!lla das Ccm.i~sõ-es, em 22 de abril D"l"l~ça-o". o de recor- d 1-"<4 o A Re:0.;'-ur: Sr,. Bezerra Net9. 10"""41 e l;". -- rgemira as Figueiredo - ~-

c) por outras fontes legais inc!usi- e maiores 1?i'€S:di:llt'2 --.:. Mem M Sá~ Re:a'.:or: 1. E' o'.:tjetivo. dê3te projeto de lei 
ve dotu.ções orçamentárias e3.PE.Cí~ ,Q.s. - - Daniel X,·ieger. - Sz.qefredo é arrc::ar l"I4} de oh.tas rojo~ 
iic~s". a cr.,.!ç-ãJ de órglos ::hcco. _ Wil~on. GOll..ca Tz;es _ no art,izc 

Como se o-reerva, G matéria está com as mesmas arribu1'Çces de ZeTl'a Ne!o. - Erntíno 'de i:Ú>laUl -jir;~J':B;,,;;~~!~*;:;;,;,,i.a rodovia As-
inteiramente vinculada. a:s. áreas de Ip;;;íe,,;oijá e-illtent.~5J Ee a ~-tES. nâo ·E"uricn ·l!e:..crute. ent,l'OJ;lC2..-
interêsses do Mínístétio do 1'r~bal.ho a "func:onar satisfat·:)l'.la- . de·p,,.o~ 
.e da Fundzçüo da. 03;oS'a popu~ar. . enquanto naJ fór 

POr is:s-:J, s.ntes que esta camJS5"ão .c.are.r:er.'s· de .\U.a.-ç·áo .N~jO-
deva D1':m~f2ctar-se sôbl'e o- m:h':~ da pela ·r;>~e~~.f,o do I - - . 
prDpDslcã:J, entendemos. o~ortt..'no seja r~:;, 83. 84 e 1;3, de 18-54 -

N~ 83, DE 1914 ouvIdo o Iúinistér!.o do. Tl'abrur:...o.l o 
q1.lül, G través da F'l.!lldaçU6 d<{t Casa 
Po"Dul.a,r, uc"\'"srá p:.estar as esclr.red

. mento.s ex:::;1dos na "~pécie. 
l\-ssint. ap:n::OIDbs p.o sentido d€' que 

o pro~t-:J bt"ti:(e em qmgência, para 
{lua sejam· ouyicos o Min~té'!'io do 

·"TrabanlO e Q FU.."'1de.ção d."J. Cs:!a Po~ 
pu!ar. 
. Sala da.s Cemissões, em 20 d:i agôsto 
-de 1983. - Silvestre PeriCles, Pre
sidente _ Antônio Ca..-Zos, R:.õJa.tor -
Aloysio de carval1:y Lopes- da 
Costa - Leite Neto - Sigejredo Pd.~ 

Lopes 

g" lide a~~ n~ mérito .técnico fa~ 
de. 'l'ran~'portes e, 

~e Finru1ças opina pelã. 
do p!'.es~nte proJeto. 
CG-,rulsSões, f'm ~ ele ab!'U 

,",'4.0"-- ·A'gemiro Ue Fi{m::iTedo, 

checo, 

~l:'. Eurlc'Jo- Rezende, 

eutoria do nobre Senador oscir 
o projeto em e.xRme visa a in· 

. Relator: sr. Mero De Sá. relação de.::.critiv3. referida. no 
da Lei n,ii1 2,975 u.e 27 de no· 

O p,.-ojeto de lei n9 Z'O. cU,i'>). ementa I~:~i;~;:s~~i._l~~i,u~al Tou.ovia assiS Bra-
Dem esc . .9.rece seus objetrvos, é de aU· I ~ - entrcncamen·" 
to.."ia do sauoo..."o SeI11ldm Atílio Vi-
vacqua.. que -o apr€s2nto1l em abril de .. 196~. RecebeU pa.rec;res das doutas J~stlflcando a. re:vindicaç:o. álien
OUD1iSsóes. de :CQnstit,Ul:"ç.ão e JUbtiça.. toa {) ilustre· proponente que a rodo-

llu:nifestou por :;.:.m C .. r...)~it\l- via pretendida d~sempenhará" pape 
ti{;"'Il;<i~(ie: de TraI!S:POrtes. 'comuni- de conteúdo econômico as 

PÚbUC-:l3, bV0ráveis giões benefici,árias, "sem ~;;'-b~';;o i~i01~::~ 
da de Serviçu aspectos esh'atégicos e de 

, de solicitar: in- pan-americnno". 

Relator: e parecer do .Mllli3Mrio do 1~~A~~lr~:E~'~:~:~~n!ã:10'~is~e:~a~it:ri:i:t:a~ic.om as O projeto de Lei do Prev:dên..::-in S~;-:ial, 5~1 que, 
'-';E; 'de 1900, tem ~Ot objetivo sol,Uc:cD,~r exarou roonto de viSta SU':l esta 

o h b·t aprovaçã·) d~.J prcj.eto.-por Ic,,,,,JSiâ;; a aprova. 
os problenla.s urbanlSüeos e a l a~ entender que suas elevada.s· finaI:.da ... 
cioll:9.is e, para: ta..'1to, institui o Fundo des pon-em ser a can;adas sem. nec~.s~ ·das· Comis.::óes, em 2~ de outu~ 
de Habítaç,Q e eria o DEpartamento sidade o..f: nov-Os órg~.os ,iL muito 00- 19-63. Wilson Gonçalves,· 
Nacional de Urbanismo e HabHraçãOt I§~§~~~ me..---as. "t::.gfnc~a.s. de empre- - Eurtc;J Rezendé. 'Ee-
com atribuições técnicas e z..iminis~ ArgC11z jro de Figucir?do. -
trativas, além de outr3!l, cnc.ndo iJ, com~ . .Q de' Finançs.s peric!es. - Aloysib de Car-
ainda () CCI'..selho Nacional de Urha- par~ce .. A proposiçãO l::;Wat.:va Edm.undo Levy. - Bezen'U 
nismo e- Ha.bitação, êste com fUllç-ões tem em IÍll:ra e...c:pec.::Il1m.ente a "-cons
,d'e órgão consultivo, e constituído de ~{) de prcrques proletãriDs, aq: .. 1Ís:,
representames dos Mini:Hêrio.s. Asw- e edificação da i!asa· prõpri'3 e dO 
ciação de E.ngenh~IT()S, Ins~itut? d~s Ir.",,;ct[io terreno, b~m' con)o de vi-

N9- S4, DE 1.964 -, 

Arquitetos do BrasIl, senp.onos. lDqUl- p<Jpulare3 para locação". 

P:'~::;~~~(in--" Bezerra Neto, Rel8.Wr. _ Pa.checo. _, Wíts·on Gon-
çalves. - 1l'Iem de· Sá, venc:do pelas 
razÓ~!:1 reite::adamente esxostgs no .seio· 
da C::mu:são. . -
. E7"mirio -de Morais • . - k"'rico Be~ 

zerra. ~ Dani.el Kri~ger 

. Pareeeres o o 

rJ s o aG, a7 aa e a9: de 1964 
.e.~. N9 86: DE lRP4 

Da ComisSâo de Constituicâ.~' e 
Justiça -sóOféo-Pí:§[elOãe Lel da 
~Ca1nal'w "1iY'!1Lh. .ae 1'9"6), que a~~ 
.1?:oe ~obre. _~_P!~.ce!-*gs~_ 4~wiuk 
tiJiiifê7lTo'âii.S. dwúiãS· dos criadores 
e'-recríãao~gàão õovino: 

Re-lator: sr,' Aloysio 'de Carvalho. 

O PrOjeto de-lei n9 1Ól de 19$1 (de 
número 4.2HJ-C, d~ 1953, na . Câmara 
dos D2pU~a.tio.s, de onde é originário) 
declara., na "em~nta.". dispVr sõbre os 
proce~os de· reo.ju.stamenr.o das ãi
vidas dos cr;a-:t.ores e ,i'6C1'4o.dores dé 
gad-o bovino. n)a.s.- em verdade, visa, 
tão só. a cancelar, ho,<; msnclmuu!os 
P~;;~~~~~id~ uso- apelação necessária. 
€; al·tl$,J 822, t:o.rá:;ra ... 

lII, do Cédig-o de Pro,. Unes. FUl1daeão da. Casa "popular e . ~,- . -
As.sociaçfo Brnileira dos Municípios. _para. tão louvável de.siderato, 

Como bem se vê a IJl'3..téria envolve o . Fund() Nacional de H'abibcao 
'interêsles direromente vinculados ao p")r un.·a, ccnkibui-
Ministério do Tra.balho e FUndação consnhúia. p,:1r uma 
da- Casa. popular. . . 50 "}~, da arrecadação' 

Solicitando o pronunCiamento da. c,e renda incident.e 
-quele Min:stédo, confo:me Oficio c xendL'11en-

0 1~~~~;~~~t;~~~~:~~~E para QS c~o.s de .S23.:?nça. 
. contra,. a União, o E;St&d.O 

o Munic?p:o. . 
95 E' êla-~'J, nesse propó.::ito. o .%u ar ... 

s tigo 1 Q, assIm cOlleeJ5ido: 
"Nos processos d~ moratória e 

de re.9.justamento dM divi:i~ dos 
crjadü!'es e r€criadcl'i!s de gadO 
bovino. l'e6{ulada.s pelos Dec:et·0S~ 

CSPC nt? 3'19-63, de 2ü de agõsto de tos de lccação ~"O~". Glé-ffi das con~ 
1963, l'e.:.terado, pelo _Ofic:o CSPC tl'ibuições ~l'e5tadas p~o~ 
n

Q 
410-63. de 2 de outubro de 1963. Estados e "na f-.;rrna. de 

até o presente. nenhuma providência l>ua. legisla-ção". 
foi adotada nesse: sentido, donde .~e Cria ainda o proj2tO o "'Departa~ 
conclui, e com fundadAs raZões, não mento Nacional de Urbamsmo e Ha~ 
tem sido o assunto levad"l a conta de bit<lção" e o "Cú!i,::~ibo Nacional de 
importante. não se lhe àkibuínd? o Uroan~sm()". Limita, ·se., pOl'€n1, qua.n-

Sr. Miguel .Couts. 

projeto; de autoria dc 
Oscar Pl1.SsOS, pretende 

discr:tiva a que se 
da lei n 9 2,97-5 d~ 

a rod')yia 

n~oieto. n-
rodovia, a co~ 

lei número L ..... , ............ ·) 
e pelas leis llúm:!1'OS (. ......... ) 
nlo se apllca o dis.posto no a::tigo 
B.22 e seu'- parágrafo Úl~jcO do CÓ~ 
dig-o .. do pr.ocesso ·Civil Brasileiro". 

Argu;i-s<~; -em fa.vor dessa m·~aida de ~,~ interêsse social que o ProJeto .. aos dois novo.s ót'.J,'l().'j, a fixar. no 
procurou emprestar-lhe! ,. 4, as atribmçt;:~s do primeiro,lrln".-, .. 

Embora louvávfjs, teàrioamente. as artigo· ~9, a co~~içã.O do se~ (Cttiabâ~Cruzeiro do /latal,"s 
sistemas rod':wiá.rios 

assi!l1. o texto, con .. 10,j;ter,i;;; naqp:ela ; :regJão da. América 

que~. as sentenças pro~ 
p:roce.~~os ta:.s, ainda' que 

obrigações para a União, 
são contra a. União prof,eridas., 

, 0_ 

lntençôes a..), proposiçãO, quaiS sejaI!l 
de dar casa própria,' e, o· que é ma.IS 
importante. oorn condiç~: higiênic~ 
de l1s.bit.abiUdade, aos menos protegI
dos nela fOl'tut103., é de lamentar-se. 
no ent:mto, Q.ue, ~a. prática, tome 
rumo dh.1metralmente oPôsto trons
forma,ndo-se em a.gência. de empre~ 
gu~smo, com nulos resultados quanto 
aOS a~tos propósitos que " ,,:nimaram 
e, seria de esperar,· deVel'lam nor· 
teá-la. . 

E não será -a adoção de LeIS novas 
cem a c::lação d-e novOS órgãos (De~ 
partameutos. conselhos I coisas que 

sete ou Oito artig.Qs ex. Sul: mn boliViano e outro peruanç. 

i~;;~~l~~~;~~ laeunoso e ind~finido. es- UJuvan.qo, portanto, a acuidade de 
J no que se refere··aOS Ór.. ilu.stre autor, somos pela ~prova. 

Doutra. Paite. o "Fun- do presente projeto. porqUa,l~ 
de Habitação" é· iU3ti~ ao enoontt'o de uma das diretri-

receitas insuficientes· para do Pl~no' de Viaçj.o Nac!onal: co-
ambiciosos objetivos do projeto do . .sisiema. brasileiro aos st.!te--atingidos_ de transportes des páfses:tlzi" 
bem assinala 1\ douta CoroiS~ 

~~i:lldSle~s~e~rv~~i.Ç:O! Público, de órgãos ad- dl\s C0I!11ss6es, em ."9. de ~utu~ não mais carece o Bra- de 1963. - J(J$é Felic!áno, -Pl'esi~ 
à.e sobra. e em exc~- - Miguel CouW: Relator. -

BOJnl1a~.~~~.·Bezerra Neto, 

sentid? definic!o pelo OÓjigo; ora, 
que. em s~ tl'í\tando de pl'oces:so 
natureza e.spécia.l, nadA justlflca 
ca.r·se obrigatol'iamente a êle& 
gra da,. c1t3.da. <-di~PQS1Ção D"""'SSllU, 
quando é o próprio Códig:) 
sO Civil que res.~alva, no 
se e-stenderem Os 

êle não 
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Vi. do a,tigo &22 e seu panígraXo ún1. giJ!ladot e de antigo Proelll'ado. Geral 
cG. :nciso lU 00 Códt..go Pl'oce~u.al, tiA ~úbíoo. Propugno pflJ.'a a. União. 
alcança. todo e qUalquer pr.ooe,wo 1l~ _ Bfirroava., então -- a ãuallàade de 
reaju,stamento de dívidas 10s ptt:lla.- i1Lstâ.11.f!tas, de que rodos as litlganteg 

ristas, dos mais rem-::>Ws aos mais re- se be-nefieía.m. E' bem que aCf'U
centes (e éi-es existem, torreIlciaunf!n... centamos nós que () prQjeto respeita. 

te, de"'àê {) ano de 194$:) i1l.d~.ca o At~ o :salutar ptinctpiQ em telação o. ta .. 
t~o 19 do Proje-to, c:>mo vlmD$, QU2 <lOs os liLigante:;, mas excetua., mex
a apelação em cau..s<} não sllbSistiri pllcàvellll.-eute, à. Uni.!i{). Cont\n.uando, 
'Para I,)~ processos de mora..tór:o. e de apcntava () preciso fundamento do 
re~j~$t.amellto l'egid-o,s por tôda..,<; as· recursQ. e'X.-of~cio. qual o de suprb: a 
l~is votadas destl~ a:fJNe I'l..no de 11)45, nos=.ivel incúria dos re--ptesentantoes da 
s~m.. ~i,'q\lê-:-~l' dOl$ decrc~cs .. JCi, o de Ullião, não provocando o prcnun-cia

1~~;~~~~~~~ I"""" )(0 lulgaú • dellnltlYamen~ encen·MQ8. 
Não h4 como duvidar do lnterêsse 

da UlÚá<) na &Ol1ll;10 dos p1'oo_ do 
reaJusta.mento. Nfu> h4, pOis, como 

n? 9.6e5, de 30 d~ a~C.sto de 11}~-s C o 4ll.lnt:) de Qutra, trlStância nas (lÇÕeS ",.cu:,,,; 
de ni' 9.7;;2, de G de fictemb:'o de em qu~ a meS:Ula UJ.1i::;,o. fôS~ conde- \' 
lS~:;. n;l":'3.. l'-;..)ticia há. acrescentava, de 

{L>~~,~.e~a fabJ. qt~él tlO p~{~Iio prQ.~' que mU::lO'3 rza.í;w.te'3 se processr..ram 
je~o S3 J.!rmaS2-e, DOmo se flrID:l. a~1:a. ~':Ib os c.hcs des~u:d1:1dD:> de ~-not<)
vt::: úo S<:U ~ü::;o ~"', tlUê a le.\ óe t'es Q.u:: nã~ cumpriram com o seU de-

retira,. de&sea J>1'O<WlOS, cO!lSlgnando 
até efeito retr<>&mo para '" já. jU:. 
~dQS ~1nitivamente, a. medida. 63-
lutaJ" :10 recurso ex-oíiclo. 

(i't> 'P:::ns~m~to 
Trib-mal Supe .... 

<UstrflJUI\f<lo do lav';, da 
d~ N)"á~iQ."O 

para nos, que 
brasileiro, b3~ 

sab~ml..3 quão e R..'I: Vê?es ún .. 
poszl';el é a. pres:?nça da UníC;.o nos 
~:'h!1te:.; 1''O~ce'a~ ltr.'Ld.c;{n:-cs qua 
S~ lhe m" .... em em tc..4.s (j3 1'I;!Ca.n. ... 

to. do Vais. 

.. 

aDl~c.:t.rn. à·~',s~e lOJO, "a. t.;;~os Os dc:.<;;- ver c.te recorrer Q:'S l::enten(}a5. l'eajus- ~~~'~~~~~ 
pach:::s, decí.::ões ou sent-=nç~. lnc.u- dorM, Q.ue criam ônUs para o c-rário I,~~]~~~~i~~ "'e"'~fÓí~;;;lli~; 
alve a.os anteri.ott':. à SU2. ..."i'&>~nda., !-e_tê-ra:. 
prctel'ldos em processes findes ou em :E! quandj se pensa Que eln tal emeI~ 
curso, os quais, sempre Que .se 8ch.ar~ ;;ê.nc1a cOrra o Legislativo em amparo 
:rem na.. jnstânci~ S'JpEI.M, em grau da tJn.1.2.Q, as~eg-.ll.'ando~1he ne maneita 
de recurso ç$ ofjiCio~ serão dev~lvicto.s inequívoca. a c~berto de quaisquer 
aQ juü:J:) de origem. mediante !'~.Jue.::-i~ Qmlssôes cu favemt.ismos, o recul"S{) à 
mento do devedor ou do crc-dor d~i.li. inatância. s'uT;lerior, <1.ue da.l'á a. palavra 
dameme hll-hilitado". (.sic) definitiva, eis que o Parlam.ento des-

N~O se d~~ ttmon o re-"'{vme da. 
matérh por Tribunal Su~ricr, Se.Ul- -:." 

Rc.is isent.o e ccrno ôrJáo co .. 

Não se pode imaginar ma:<Jr sub- prokg~ a. União p~r~ l!rivilegiar ()!; 

ver.s§.o da ol"dem Jurídica. a. serviÇD de pecuansta,!;, mas t>nvl[eglar,' acentua~ 
interêsfes pa.rticulares. iSto é, Jem que se bem, os pecuarist.ss que tél? m-êdn 
n~~uma. p!"emBnte nw,ão de .saJvdção de que as suas .pre!en~oes .sela.m te
publICa, pelo m(ID~, i.n.:p~l'as.se n. qJ..le~ cx~m!nadas. em 1l1stallCIQ diversa dll~ 
b~a, tão espanto..:a, dos pajrõe.s jutl~ Q.uela onde foram ajHizados, o que faz 
<llCOS por que 00 regem as sccieàade.s pen.sar na séria. a<1vertência do eitau-o 
poI.fticas. deiputad.o Gabriel Po..'5SOS 6Ôbte pro ... (~([ueles ris-

De fato, o que o art~go 19 faz e $U$~ paladcs "casas d;: pessoas que ~anha- se.wpre com os 

cem mslor a~~ldimento e co
~ro.plem.as .e das 

ná<l se deve. por 
sejam l1S razóea 

lôher <> direl. 
CQn1 f:\9. seus 

será eten ... 
eoow-

"Pend.~ a. vig~ncfa. .de UlU!a dU::p";Sic.lo ra~ ou e.sPe~·aIl1 ganhar mi.hares e ttvilttuioo pela ga,. 
de 1e1 para detennmadas tatos. toma .. ml1hares de contu.s oon1 rea)wtes in ... Ji~~ •• n'e se lançam em t-nl-I~n~~~~~.~~~t~ 
d~-l. isoladamente, o- que aberra sem <'..ébito,s.", (Víde avui$o da Câmara - ag.ro-peeuárla.. Se- li 
dUV:da. d?.s .mals f:)eJ:n/?.p!lu·e,s princí- "p~ojeto n9 4.2W-A de 1008 ])ágina conveniente exame r •• ,." •. _ 
l>io,'S de .Q~relto. E' ce.rtc que .ao Pc- nU1ll~rQ 22). da nlAtéria. debaixQ d~ ... 
tiro: LeglS ativo não se l'ccu<:a. a. M- Ta.:,s postuladOS juYid~co.s, morais, a ver s"s recupera para os 
Culd!de de votar leis que reJro"rucm l)OUticos, C0l.1ã.llit€n1-nOs à rejeição to~ I~:;,~:~ta:, squiJo que, aca~o, inde"Vi~ 
outras l-elS, ou Que meJhol"' as e;cl~. tal <1;) projeto. .Com. efeito, em ,que I~ Se v.ram forÇQdos a. pagãr. 
reçam, Pu que lJositivalnente a.s inter r-z.zões de ordem )UriÜlea pode a.poIar- ao que dispu.bam os preceitos ~e~ 
pretem. Ms..s nã.o se Cuida na hlPÓ~ se um projet? ~ue, deli~era.dam·;.mte, Gais que regulam a matéria. 
te.se, de esclareCimento ou de int~f subtrai a in ... tancla supenor o conhe· Quanto ao m.érltll, Jn.·óp.ris.men~ di ... 
pr';:!tação, no signi!ic4·do aut~nt~c.~ cimento de deci~ãe> ~ue Mat"ntJ?.m do projeto .em tela, nada tem. a. 
d~(.!, têrmo-s, senão de uma. S""J.P~j... ônu.s p.ar~ a "On &t e.; ?O15. lhe são de-s-- esta Com:s<:fií>. daí pot' qu~ se--
po3.çao do LegislatlVo a d"chi da' favorá~e1s. Que razoeS de orde-m mO)- $e devolva. .a pl'Q~ 
esfera. privativa. dD jUdiCiár:o': ;;I1.ln- ral podell1 insp;:rar u~a exce~w Ü~ prOS1.eguj.mento 
do~as, d~mol'alizando_as cQmo p \ tal porte, fa"'orece, amda ma"s, uma . se oontigUl'a 
e.rtióo 29, so'bl'etudo, se c~nsuma. e; c1as:se que há. vinte 8.nos recebe .da douta Presi~ 
um 'ppde:r, êsse .:Jue a nO!sa Cc 5" Unlã-o, atravé.c.; de lei.s .sucessivas e m~ H' de a:;ôBto de 
tuição por ~enhuma m~nrb.l o~t~~: findáV\:!i3, a ~a!.s prest:mosa ~~sistén~ 1961. 
gOtl ao LegLSlativo •. nem lhe "cde"ia ela!. Que .razoes de. ordem pelItlCa re- E' () narec.er- salvo melhor :ufzo-. 
outorgar. r .. romenda.rw.m infrmgÍSSemos O nos~o 

Sala. tias. CQmi.$...~e-s, em 25 de abril 
1963. - Eugenio Barros, Pl"est:len· 

. - Antdnio Car2os. - .,R<1-ul G\'lI
bertí. - José Feltciano, 

Sr. Sigefredô pach~co. 
• o Pres\~nte projeto de lei. oriunóo 

Câmara Federal, tem por finali .. 
s"\lS~er .a aplicaç8'J. 00 d:s .. 
no al'tis'3 822 e seu pa.ràgrafo 
do Código de i:? rQCC':Q Oh'ti 
tO, em tudJ que se r~!f!re IL 

.E' que. ~~tab€lecenào o a.rUgo a22. 
patágHl.f(J un:co, inciiO !Ir do Gód ;go 
de Pr'?CeSfio Civil, caber ap-elaçn.o ne
ces.sá.n.a. ou ez-ojlcio das sentenças 
prOferIdas contra Q Un!':o, o E .. t'!Q'J 
cu o ltfunicipíO: h~itaram, de míciO, 
Os Ju.~zes. <te ptll'hcira 1nstâ.ncia sõbrc 
~.o:.:~bill1f-nt.() de tal ;:lpe11~·ào C()ll\pul
o:x.ulQ 11a,s processos de reajuste dA di 
vidas de p-ecuarist1ls. por lhe.s nã'; pa"'
rec.~r que se ka.tasse a t·i.gor de 5" 
tenças que, sendo ta~oráveis ';lOS p~~: 
tU}2:nte.'i, tôo::Bem contrárias à União, 
na~. colOC,ada. esta, ao ver desses reS. 
peltav-e S JuJga.dores, na dar$ i"! tuaC10 
de 1?arte, que hO'lvesse j)Jnr {lo () feit? 

sistema constltuci.ona1 e jUl'idiw, com 
a exumaç:.<l, por exemplO. de proces
sos f.ndos, p>ã.ra. a êles a·plicar~.se a 
1"\"0\''<\ 1~\, ll1..'una retrO'J.t1vidade singu· 
lar, que nãD é, em absoluto. a retroa
tividade qUe s.e pOSsa reconhec~!' em 
!'elaç.ã,[) ?t normas. -p:.roemul.l;..s. 

Esp·ere.mQs, pelo- exposto, que o Se
nada rejeite (} pl"ojeto, como o faze

N' 1lJl, DE 19M 
ld.s e Dec)."'eto~te1S> re1ativi-5 

êét~q~g:,;:~;~;~~1~1l1en,to das dh'lda.s ti-oS p~ .. 

Nr;o tardou, porem. que as dúvi-da' 
S1l5cl.tadas fô~t;~m. resolvid.:t$ pela. inS~ 
tânCl:\. EUP!,~'i\)r, de tn<3do ins.ofifmá ... 
vel em prol do cabimento da rec1.l1:' 
50 neC2SSári.J. .Longe de COlJ.S?lJda;' 
êssr,o;; juhadcs. JbtanG.o ~rn lei a. obri 
ljato:':edade de o. Juizo da. !1l"l.mt:.ir; 
~~tân;~.a apelar - o qUe ~eria: ;Üá.s 

u:pen. a;?"eI - () qu~ o pre.s.enn: pro: 
teto rea_1zf;t é c.onsagrur Como e,rro o 
que os trlbuna;s mui acerta.damen te 
vêm. assenatndo e imponho, '11.:1.1 .. d~ 
fue lSSO. e pela~ mais ext.ravag-ft."1te das 
ol'mas, a. esdl'UxUla t"eVi3ão em massa 

de ttldos Os processo, de qualquer épo
ca, p.l'?CA~S'OS em que B. orientacão' es. 
~laff.'clda e vjgUante da ju.stJ"a Se tem 
i:~~ ,<::entil' MIl? a interiJ?5iç.i~ da a,e-

. o necessátna, que tlC.'i. destarte 
anulada per slmp1e..s .alvib'e da. ~ei. ' 

mOs nesta. ComissãQ. 

s.a:a. das S~:;Õe-<:. em 2S de abril de 
196-2.. - Jefjers01t de Aguiar, llre51· 
dent-e, COm roto de desempate. pela 
reje~ção dQ projeto.' - Aloysio àa 
C.G.'/"valho~ Relator designado. _ AtTd~ Ao examin<ll' O' m~rito do 1)fOjÇto 
nio Lages, - Sêryio J;1"a.rinho. _ Mil"I!~i!;~~~::as l::ua~ imvllca;;{~s ou CQn-
tOn Campos. _ Daniel K"rtez.er. _ nc. eCOnOlll!fl. brasll~ira. 
Benedito Va!!ad.ares, vencido. __ RiLY pot' um d~T~r de C'Jlf,:ci-
Carneiro, v::nchl0. _ SituestTEL Péri.. ból'. óistr:b-ulçêo ;le justiça. 
eles, Venc~dQ, com t'estTi~ões, -de acõr- psrece-r às. c:.,missbJ de-
do com o voto que presenciou duran.. e JU'itiça} qu~ c~:nJU 
te a. se"é~. - !.Oi.Lriva.t Fontes, Venci_ 
cldo. _ NOJueiru da Gama, Vencido 
de a côrdo Com as raz.õ':'s O!'çamentais 
ex.pres..oa..s. 

aqui ressa1tar trecho 
do em1.ntnLt: ~en~Hlcr re

nr:q1.wb, Com! t>:'o. O" I-'~·o!e.sSOl' 
A' oysia de canalho: 

~'Não se pOdo tmr-:-=!;in?t' lllt1o! 
sub"versã1" da. ordem. juddiea., a 
serviÇo\) d~ iuterês~cs :partic'J..l:;res. 
isto é. sem que ner..huUlA ra.zão 
de salvação pública. pelo m~uo.s .. 
inspirasse a quebra, tã'o eSJl::;.nw~ 
sa, dQB p'.ldrões juriàicos· pOr Que 
se regem as sociedades politivas". 

CtlIl1pte recordar aqUI o' j'UA< • Relator: Sr Eugênig Barras 
'O ( ,. ., ~;.Cl(l-
~ ~ co-?ce.tos emitidOS, qUIJlldo da tra,M Vem a es.toa. Comissão .o projet.o epi~ 
m taçao <1.0 pr<ljet.o na. Câmara, pelo \ grafado que, maiS prec:sam.ente pre
Oeputa.do Gabriel Passos. com a du. tende ~\ü(ls."":, de d"'-t entendimento 
ll!a. autoridade da ex.periência de le~ mais claro à lei número 2.804, de 15 

o que () projeto pre
:e~,~~rn~n~~n'd~''. dl) prcce..::1:-O de na,
Jl dividas dos pecuaris-

recurso ex~()fício, prescrito no 
322, !l[1l'ágrafo único. inci.so 111 

do :Pr~ceMO Civil. NUejan. 
uma revisão rn'lcí~a dos .pro-

, 
Naçi10 não ignora Os abu

ime!\ ~QS (:ometid0.'5 ã. :;Jmi,:Jr.a. 
le;i~!tc:i1o, que ti.nha }'mO: t~na. .. 
o.tenJer aos reclamo,o:; do" pe

Ictlo'i't:l3 tnúro.el'os devedo!"~ j.n<'ua.
ex~rt' am cutras cJ·!v,Ja,... 

'~l~~;,';~~ Cont.&:; de vl<:';('ns a3 
juntament3 cOm os 

cnn tínhrm ,siG") r~'J1t.,n· ... l:!~ 
c.:·'''r{l:'<'3.!i>t:'.1Jl p..;lfa r~en~~jrn: r:o d.e 

do !'o~ f'::,cc:. On(!~t:'i:;> _10"-."> n<mcr:') 
tl3.!:t.CJ ,o::~,. e f''J3- prót-lrh>" p~rjcu
:ar~ tç-;:,.~ül~!"~vfi:;; ptcJU!zo. 

O e:'í"aP-'le dos númerc"o3 i)rQee'"':,n.; 
p;)l~s 'Tl'.tmn;;i.S BUttf'1"D1'B-S vier?u pôr 

frc'ío à ês~es 1\":lu~!:'s, Im~-".':_ 'l' Cl\~ 
; reoursOs ex-cfici.C's ê tQyu::r 

todos tstes tbuso'i e fl'IlU0,-:;S. 
pa.rc\~~r coutt$,rio, sa.lvo m<!:nor 

Ccm.issóe;:., em. 22 de n.b'·n 
Ar,qemfro de Pft "!"'ii,~do, 

SigefredO pach~co., na .. 
. Rezende. _ z;;rmiríO 

8eçerra Net:J. _ Wil ... 
.GQ'nç"ll'e •. - Mem de Sá. -

S~ PltllSlDENTC, 
Continua. 

(Pu"U.an) . 
Há sóbre a 

vai .se!" lida. 

a hora. .o expedirM.\!, 

mesa. (!omuni~açâo que 



~Seçã~. Ir.;,.~, ____ _ 

-, ~ -' - Francisco Antõlt'o de 'l'oledo ;lão p.ode~:ia esLar sendo vendida a 600 
X' lida. a seguinte" H do .'Esta~ d& São Paulo 'a.1'J Dr. D;"',a, ''D!re.sidente. _, e:iwlt'~a:.o cruzei!'()s. No e:ntünto. em c~rtos mer ... 

o AnWnio' Arnaldo Gomes Taveira: Su- • r. .... , 1 c'do.s e"se preço p"l'a o consunJi-dor C (
" •. I R d d'" Indústria de Raçoes Ba GIl.. « _, ~ "" ,(!O:lIUNi Ad~w períntendente da SUNAB,. no 10 ~ Q, _ P e' '·nfe,"ior. Fazemos aqui um apê1o.. - elot ,,-- cel;lda& do Estado de Sao au-E..'Xceie1tíZtimo Senhor Presidente Janeiro, o qual a vema, p!l"'Qo a lo. _ Celso Caiubi NotrJ,es, Sr. presidente, ao Minis~él'lo da Agri- . 

·do Senado Federal· ter para que c~nste. dO$ Anais do Presidente. cultura,' que deve defende~ intransi_ 
COUlUUl{O a Vossa Excelência que, Senado da Republica. gentemcnte a produção agrícola c pe-

A COD]1EEf:.O Parlamentar d~e Inqué.d_ C-52-64 Sr. Presidente, a perdura1: ,~ .:;itu,~_ cuárioa, para qUe procure encontrar a. 
to, instituída pela aprovaçao ~a Re. . São paulO, 16 de abrU de 19tH ção que é ressaJtada no ofletO adll_ solUÇão. Que nossos avicultores nce-
lolnção n() 32, de 1963, incumbIda de Exmo. sr. rã resultado negativo para. o, abaste_ bam pela seu proouto preço superiot 
apurar irn:gularid:Wde.$ n!O Deparr.B.. Dr, Antonio Arnaldo Go,me.:. cimento da população brasUelf.'l, por .. àqUele que está sendo pago, De con-
tn~ntô dos .Correios e Telé~rafos, nos 'l'aveira, DD. Superintendente da que ao raçfw balanceada teve, p.os 'rário, teremos crise nos próximos me ... 
tê· mos do art, 150, do Regltt1entl) In. SUNAB - Rio de Ja.neiro - GB. últimos tempos, uma alta sensl\'el ses ou mesmo no P"Óximo ano: {:lIta 
terno do Senado Federal, e do art. 29 Prezado senhOr. e.nl razão dos p::-octuto,s que fio com~ de P:-odução de aves, 
d" Lei n

Q 

1.579, de'18 de m'lrl}O de A Associação Paulista de AV~. põem: o milho, por ~emplo. qt.e ,re- Isto já se \'crificc-u, Já temos felto 
1952, transportnl'--se_á para a Cidade Cultura, a União das COOpCl'atl- p"esenta mais de 50 10. d reL.'rên-
'o IUo a'e Janeiro, onde. se instalar,lI VO" do ~"tado de São Paulo e o 'Ternos aind'u, na composiçãO., a i OUVlr fi nO"';;a voz aqm COm 
" = = d cutr09 pl'J\du:..os c a à Cl aeão dos suínos. l<~m 1961-62 
• 

Partir do dia 11 (onze). de maIO 8'·ndicat.o da Indústria de Raç. ões ração br.J.ancea a " j 

d t · o de .mendo,m o ple'\) e~~"\':l a!):l!:Xo do ju.s o f' ra-n'o'ximo • fim de pro.s.segUlt nos seus. do ~"tado de São Paulo, entlda- 'como o fru'elo e ng" '. . e' . . t 
" , ~ d h s mmcnlls zoável. r..ii·o foi amparaco o prO(<!l 01" trab::tlhos de apuraç§.o dos fatns que des que repre.sentam a produçãO' de fejjão foja e ., sal , 

,- "t"ram de pre l Q e 10\>0 vei,o a. crise que hOJ'e e.5Lf\mOS tnoth'Etrrun a sua ct1aç/;W. avícola déste Estado, vêm expOr todos êles ,..'au:n,e a

u
' oca'''', d", ~le~ <> 

Ollt.ro~jm. esclareço a VOSSJ, Exce_ e afinal eolicitar a V. Exa. o se- Confo!'me o o[lCH> q e, ... 1.1'\;; .. co • enfrcntanc'.o, 
lêllcia, pua 09 fins pr:ll'is.t'OS nof, ar. guinte: os avicultores est:i.o.sotre~ndo lt.~me~ O Sr. lVe

1
son Maculan _ Penuíte 

ligo!" 306 e 318, n9 n, da. 'Re~olução a) A SUNAB em São ~Paul0. damehte os efeitos do congc al.lcn V E a um aparte? ' i1s,~(;::ttmento 
0:9 6 de 1960, Que a.cOIDj!'t,.hu.ao esta. sob o regime de !ntervençao pe· e não é possive!, po~t:lnto, ~:-et~ .• der. d; or;l1~j) V. Exa. tamqém ~~ l~f:;-
::omiH'ião ali funcion!ií'K'S Jose Pinto lo Estado, deiermincu o congela.. ~" que ,. ~~ a sltuaçl" (:ontmu... por -;u muitQ bem ao pre.ço das l'aço(>.s 0<1-

""'. Carneiro de- Lacerda A.ssess.or Leg:1s~ Inento dos preços dos produtos r~\lito te.:npo.'" 'd 'e ... ., l~nceada.<: nas qua.is '0 milhn esta pre .. 3 é N P ~n . . t" Sr preSl en~ ,""'" . ., ~'50'" No en~ lativo, PL_ , e, Jos ey assos~., AgropecuárJos aos nlve", Vlgoran-, Renom a~l, .. ,.. ° <lão M :ente ne propor,.!> nc w:. o' , 

tas, Auxiliar LegislatiV'O, PL-9, rf8.. tes em 30 de março; ponderações que Jí~ tl!7 O"'XO
OOVé

l'UO, tan~o, o produtor de milho nao Li oe-
-pectivamente na qualidade de A$Ses~ b) Conseqüentemente, foram expender de·sta tl"lbuna.i.do d dr> ex I ne'1ciado com (,!':se preço, No uno pas-
lor e Secret~rlo. > ,incluídos C6 frangos de corte ne5- deve estudar a posslbll u· e o i.~zi1~ "ado, com base um; preços pag?~ no 

8,,1. dos sessões em 24 d. abrll'de te congelament,,; port.r o produto quando pr, . interior do paraná, Uve opo:,un,~ade, 
\964. - senador Wtlson Gonçalves, C) Acontece que vinham os av!- em maior escala. f 1 Perll'it.e ,no MuniCípIo de CruzeIrO Q Oe~\,", ~e ~resideIlte' da. OoIlÚSSão. cultores atravessando séria crí~ O- Sr. NelsOn Macu UJl. - " faze'" um Ievantlunento: o que e."eti-

O SR PRESIDENTE: se de preço.s nestes últimos me~ V. Ex.'" um aparte? . N"T :'\~A \'a~"ente .sobra,vR ptará o~ agricult0;r. 
. ' ., ses, como nonnalmente acontece O SR. ATTILIO FOl .. paru o homem da roça, nao era malS 

A Mesa fica -ciente. (Pausa) todos Os IUlCs na época de férias Com' multo prazer. 1 "obre do qu" duzentos e o!tE"nt3 crUZ'IrQ5 
Hâ. oradores inscritos. eíScolares e semana. santa; O, Sr.. NelsOn Macu fiu, ':;nd~' in~ por sa~a. de mUho _ e y. E~!\. ~be 
Tem a palavra o nollTe cr.ad"" AI.. 4) TodoS '" anos, após. se- senador, .companho ,C~mvg·Ex> e>tá Que n§o é pC:;"iVol.l'roduz'r 1I111h~.,?or 

Ul10 Fontana. mana .santa, sobem 08 preço.s d~ t.erês~e, as pala~ras ~\l.... do sell dls~ fu;~e preço. f:;;.<:;e muho é tralll:.~od<'d() 
O SR ATILIO FONTANA: frangos aos nivels compatiyclS proll\mclau~o. No. i~C.l~ ao congela~ e qepols armazenado e ~ vendld.J: e. 

. - COm o custo de produção. VelO o CW'sD, refefln-se \, 1 x. ões negu~tivas quando ent,ra na produçao ~a n.?~() 
(Não !oi revtsto pelo orador) - Se. presente congelamento, na época mento e suas lI?p llcaç

N
_ oncordo oo.lanc?.ada ou tle outros proauto' .11-

bhor Presid<ente. Sl'S. se-nadGl'es., o em que deveria começar .a reagir na l?'rodução agrlcola . ;"'t.~.c lIü.'nem mentidos, ~cu valor já é ,extreman:~n .... 
ltual Govérll<) vem encontr."do, de o preço do frango, atIngir em intelrame!,te. com V: nheoemos eY.a_ te alto. Pl"eclsamos, r"a,mente, J,ltor 
Parte das elassa produtoras, a me.. Cheio a. economia do prOdutor. A dedioado a lavoura, co • da ç;ro para que a ~grícul~ura e a pec;.'l.r~~ 
)bOI' cooperaçã.o e a. me1hQt bO:J..l"on- nosso ver, a presente mcd:'da tamente tôda essa. tramlta.ça.q,~e pro· OOS~(lm prover-.:;e do que necesslt:ltn. 
tade t>am controlar a alta do custo congela. a crise por qUe vinha duçú-o agrícola, d~de d 2.~ ~eC;~~'; con: á fim de aum:ntar sua P!'QdUt!i'i.ri~-
de vida.. passando a produção de cnrne de dutOl'as até aos gran es de. Preços conseqüp;ntemenie Ill:1l.S 

Foi bSilxad~, pela. SUNAB, \ns.tru.. aves; . . . mmidores. _ , e infelizmen- baixos propiciarão ao làvft\dor o es-
Jão para congelar 08 pre!»S de gêne. e) A título de escloareclmento A verdade. porem,~ é qu ndido' n po- tímu:o, represent.ado pelb LU~r~" que 
t<>s alimentícios, principalmente e dI fnfonnamos que a. prOdl1~ão de te ê.'l$es produtQ~ sao ;~rsivcs'" 'devido o fará permanecer 'em S\t.a, at.lvlca~e., 
nateriais que têm Jntluência ponde.. Um quno de frango hOJe ve!ll pU)JÇão por preços ex !': ort.e' de fi- Diz V, EXu. muito bem quan~ .'ifrr-
tável na alta. do custo de 1"lda, na in- eustando para. o produtor " .. " às dificuldades de í:an~~ V'endas e ma. que o preço da forragem e uma. 
rlação, enfim. Cr$ 370,00 a cr$ 400,00, enquan~ na.nciamentt', 0.0 imposto meo~ ois à das detel'lllinanles da. alta de p, êr,.os 
' Mas Sr. Presidente, o congela- to que o preço da venda "conge- cons:.It:lações, etc. Chega. -'<:1'0 ofe- verific_3da em tôda a pecu:íria. O la-
lnento de preços nem sempre é me- lado" é de Cr$ 31Q.oo pOsto em S. oonchisão de, que OS produto, 'x. o,a- vroder, aquôie que cuida da Jl"odtl~ã~ 
tllda. acertada. para. determlnadOB Paulo ao mesmo tempo "em o recidos ao pUbllco por preço ; e~ido- da lnatéria bá.sica fundamenLaJ, Qo.,l.e e ~rodutos em c.r:fse, para prorhtção consuinidor pagando, ... " ...... do. Na realidade. os. pre.ço~ o er • "'e~ :) IllHho _ que entra na 9ompos~ção 
bujas preços' não 'cOmpensam, não Cr$ 650,OO/6ao,OO o qu119 no \'fl- ao consumidor jamalS r,efJ'E'tem ~e~"ho de têd.;::s (:s rações balance?aas _ nUIl_ 

estimulam; O congelam·ento, neste rejo; . .. ços pagOS no. centr~ pIO U or·tribuna, ca recebe Uii.l p~':Ç() que just.if!qu.: ~;ell 
caso, trará o abandono e a d1mtnuL f) Rste :preJutzo real .ymna I reiteradas vezes dlto, .dPsla ust de trab!\Ibo no campo. 
çã.o da. produção. 'sendo sup~Ttado pelos aYICul.? Que, se qulsermos ba:at~ar ,0 c 0reço O SR. ATILIO FANTANA _ i\1:~is 

E' preciso que a medIda. seja. to_ res na. esperança de em _ abr~l vida, teremOs q~le~ aepen~cr .~ r ao uma vez quero agradecer a vai~o'.:a, 
!nada com mu1tao critério, em cada recuperar· tais prejuízos pelO, justo, dar con~:ilçoes ma.s fa eu. al- cOnlribuiçií.o do nobre Senador 'Jelo 
setor, a fim de q,ue o congela.re:ent'O normal aumento de preços, como produtor, prl.nc:p.a~mente ~ar~<;>~ cara Plaraná. ReCordo aQS nobres co;"'g.as 
llão represent.e desestimulo li, pro- todos os a.nos ac(mtece: tum de sUbsLStên~a. q~e VIL" ?nda. a oporhm:dade em que S. Exa. a'1or-
dução, não cause o enfraquecimento, g) ·Tal sit"Jação reflete nfio o Ps.~s. ~pr€Sentel a q'!.l um~ em.~ ue dou a Quest!lo do preço do milho, oca-
() empobrecl:nento das clamea q~e d~_ apenas no produtor de frango conshtucl{lllal, "\obre S",nadOl, e~ q ~ião em qUe êssz produto agrícOla, CO_ 
vem Produzir a. tllurcadorla. consum!- mas tnrnbém nas Granjas de !'e~ isentava. dos impo~tos de ,-:en as e. ~ndo a p:cço irrisório, no P.'11'!lná,· nr".r-
da.. produtores e CentraJ.s d~ ln_ Consignações tóda a .prod .. uç~ ag~~ rctava _pl'ejuizo aos agr:C:J.ltores, Nr.-

Nesse :::entido, sr. Prz.:lldente, C'e_ cubacão pelo desinterêsse dI:! l1U~ I pecuária lo!:.sumida m n_r.ua,.N~ i:!uf'ln ocasião tive oportunIdade, j,:\m-
sefo abordar a sitL:ação dllal da avi. merooos 'avicultores em cOn~nuar ig'naramos qUe~um produto que sal o iiém, d~ aborda.l' Q me.~mo prOb].~m:t 
c:mlturo. no Pil.ls. oriando frangos de corte; meu E5tado ou do ?~t.\do de V. Exa. t':om qlie se defront.1.vam o:> agrkul~ 

Tive oportulllds"de de ref".'lr.tne, hé h) A··oont:Iluar tal :;ltu.açãv para o Rio de JanelrQ, por exen:p~o. tores de Santa Catarina .. , Ve1'ific
am

eG. 
poucos dfe.<; desta tribuna, h dUf- ~remos em menos de dois me. sofre um'/\. tribt:tnção que, elT med1a, no momento, çue t<!-l fato s~ rep2'te e 
culdades que vêm t'lnravessa.ndo os que ses a situação inversa., qual se- atinge 3070 sObre o preço que é ofe- que- m cte-rnos .<;';:'lcriLcados ~DO os nQS-
exercem tal atiVidade. FlI:

le1
,. na ja a de falta absoluta de fr&JL recido·ao público. O cl?~ge]ame~;o F?· ~os homens do campo: Os agricu)t.o .. 

ocaslão. da neces.cúdade. de liberar a gos para abastecimento pa:.'.l 3:S derá ter -alguma Impllcaçap ::",~':Ü~l,t res, 0, l-ecnarí.st.a, enfím, fJ.quele~ que 
exportação de carne boVina. para que populações ,com tOdas as conse_ m~s em determinadas proCl,çoes 2.':11. se dfd'cam d'.utmnamentc à p':"O(~jio 
!pudéssemos com:umir em maior. es, quênclas desastrosas qUe vinte colas isso não acontece. De\'elllOs fa- de .:::-~:::.eTO.s alim."nt!clos .pnra o at:on-
(!am a. carne de outros animais, de anos de contrOle de preços pela zer Um cougelamt>nto atualizü~o, com di:n~n~() dos grandes centros urb~nos. 
n~QuenO po:-te, principalmente a.v

es
, 'ZOFAP e slmilares nos m!Jst.l'a_ base no custo da prOduçãO. Mas e~t.ou O Sr. JOSé Ermirto _ Pe:.m:te V. 

Constatei há pouco, Sr. Presldcn· ramo perfeitamente de acõrdo com V,.F..xa. :'..'\.a. um pP3.:'le? 
te ,que a àvicultura em sant~, C:lto. i) • Sabedores q,ue somos de Que auando dl1 qUe deve ier rel~.I", mn COD: 
:rina cstã. em situação q,uase" 1nsus~ e. orientação do Go\'érno que ora g'elamento. O Sr. Jo:-.e Feiicia.no _ V, Exn. me j I a 

'" avl B Ué. a· e, ?2-rmite Um aparte? tentável, com pre U!lO par <Al - se inaugura no. ras . ~- "" O SR, ATIT~IO FO~"T.t\NA _ AgtJa-
eu1t,ores, o mesmo ocorrendo no ~~.ta. timular ao tnáx:mo ~ produçaJ de d te d noo'""c S""lador que O SR .• ".T.ILTO FOh""""T.\NA ~ Ou-"0 de 8-'0 Paulo, 1'to em conseq\l~, n- produt·~. al,'menticlos, dentt, os eço o aI)'""'" o .... '.. I 
... ~ '-"". d de Ccrlo moelo. vem no encontro do vsei, com mUlto pr'.1zer, o upfirt'" (o ei:\ da, a'bnndân~l9. de carN.! !>ovm~1_ ,!1.12.JS U cfe.st,aca a carne e ofic:o d:\ Associação Paulista de Avi- nobre Senador José ErUlida e. 2.p(~s, 
do que re~uU.a dificuldade no 's_eu E'l'!~ aves. estamos confiante~ de que cultores que acabei de ler e r.,? qual com muito p,'a1.i>r tamhém, a r.D!'r:ra. 
'Co:1mento. Dessa. sttperproduça,) de_ medidlas urgentes serao t0:rt a• se re3ii.alta. que enquanto o av:.::u!tor -do nobre Sr, Senador José Fellc.Bl;O. 
torrem 8S di:'lcUldades do pecuarrsta das 110 sentido de regulanz~r estti. vendendo o seu p:'oduto o. 31'0 O Sr . .Jo~é F.rmírio _ Ent,:,n(\o C']lIe 
e do ·avicultor. esta .!lituação anomala· jUnto n cruzeiro;:;, o 'consumidor e,<:tã pagando boa pnrt~ do auxilio deveria vi:. co:>! 

·t· fo e SUNAB de Silo Paulo, tornan- '1·' dê n esmó :noagelros, n!e oc.::lem pa~ar, pO:' em A perdurar esta Sl .uacao. cv~ l'Dl do !"?m·~· efe,'io o ~rE'sentt> conge~ 600 cn!z~lrOS {>e.o QUJlO :,se ,1 _ i d ' 
'd t t r .v'cultura t'l{) de ~F_ 1,' d t . 'eze, al.é maIS E bum .s~co d2 111] ho, rcimo. e Cr$ 2.5f:.'.(lO. »U e cons a a ,a. , ," • lanlrn+ ~, pro u o; as·, . y . ,.. 1 n , 1 

'da 110S u'lUmos tr~B''O,;,S eT;,....... e dOde que o preço de 310 c"uzeH'OS ou tnlvez O'L! 3.0Ot,,-,O. Um:l tcaC.:I:t!\ senvo \'1 ' -,' " '.- , Atenc,o<. as ~aud, .cõos. A "!'OC!9 v r u" ' l' " 1 f ã 1 a"
",' n' aba',do",) fc, [1"' d,' l'espe,'io à 1e t!'j.,,~, mpOl'!c'l"-'O co:n toe OS o,, .1-trar em co ap:1o, c o ' .. ' . c-ao Paulista de Avicultura. _ a que se re 1", o 0.....,0 <.. '" '> 

Vnr:o,<: setol'es ligados a es~a ~ at,.lvld:!l_ C W de SOlt"'a e {"lr't pn" ave YIVa., e l';ftbemos t1ue d~I>ChS d", \'(lr€,<: e f:n:-inf;::"'uen:{l;: c.o E;lI,,"~(l c!{) 
,- iom,ndo ~"o"ldenCl'1s i/TO. 'v >J." - ~ i" , 50f" tt'U p" .. cl,t d'" 2f:'{ B"p<'i1 c::'''''''c:;''!,- 8"~ ''''':~''''''';''{\::( 

de P'S,-:10 rec 't"" '~... ~JiJente. _ União d[t~ C(l{JT)ern. ~'JP-C::l.- e~~ .. e :I c.\'<... Pl:i~'iléi.d{).·~ .. L.:í~··l~ií{) 'dê.<;ej~,;el .. ~'d,:.s-"]'"nh-o IHmi. ~r. P!'psfd"'nte: cf~c'.n tiVllG .do Estado de Si,) Paulo., rtprOXlnlMlamente. Mas. m~s:l1\) aSSim, _ " end~recado' pel!\s, entidades da . (' .as~ ... .,: ~ , 
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conhEcido para outras industrias. mol'
ment:; em se tratando de i.mp?,.'tação 
_ custa Cr$ 52.000,üO. Dlvldmdo-se 
por 16,6 (é quanto vale ~a tonelada. 
de milho), o resultado dana para pa
gar, pelo menos, cr$ ~,OOO,OO por sac?, 
proporcionando uma grande econOffim 
para o Paia. . 

O SR. ATILIO FONTA..~A - MUl~ 
to obrigado a V. Exa, Com muito 
prazer ouvirei o aparte do nobre re
present...1.nie do Estado de Goiãs Se
nador Jose Fc~lciano, 

o Sr. José F'eliciano - Quero, ape~ 
nas, trazer ao oportuno discurso de 
V, Exa-. o testemunho do que ocorreu 
no meU Estado, hâ cêrc.a de um mês. 
com a 'produção de arrOz. Em alguns 
municipios e.o interior, a saca de ar
roz. em c~.-.ca. de 60 quilos, estava 
sendo> \'tnC:ido a Cr$ 2.500.00, quan
do, na mesma época, os nU'quinistas 
d"CJ.u:lf\S n\<'srnas cidades revendiam 
o p!'Oduto benef.iciado a Cr$ 12.000,00 
o ::uco. 

Ora, fo.bf'mos que são nece~sários 
120 q:..tlios, ?proximadarnente, de arrOz. 
em casca para produzir um saco de 
60 quilos de arroz beneficiado Por at 
se vê o enorme prejuízo daqueles que 
~.~ d['dicam à produção de cereai ... no 
Bl'U"·n. E, por outro lado, o Oovô1'11o 
Fede!Tl· apenas assistia com o preço 
minimo, Iltra .és do Banco do Brasil, 
O produtor, dAnte do preçO minirrw, 
lU'l.f!m% é;::oca, de 3.500 cruzeiros a 
san, ficando. ainda, por sua conta a 
s:\carh, e as de·~pesus de impostos. de 
tnxa." que o Banco do Bra5!I cobrp va, 
preferia Vl:'llder por 2.500 cru7eiros 
aqnéle produto qUe :.=eria colocado u 
12 mil c~'u7,(~iros nas pro.çns do inte
rior do Pais. 

o sn. 'ATIIJ I0 FO~"TANA ~ :\r!ois 
um t'iepo:mento \'alio~o om'imo!> elo nO
bre S-cnndOr José Feliciano, pe:;"1 Qual 
fie ccn;;tata Que o produ' :' dos cam~ 
po:; é um sacrificado. Mesmo com al~ 
gume.'; provldências d~ financif'mento, 
e nV mesmc de aQuis:ção atnn'és do 
B:1nco do Brasil, a nossa _ agricultura 
não :;lcnnça o justo preço, Düi por
que e1";w'arnos que o atual Min:stro 
da. A:r;'iculrnra. homem experir!)~c. bo~ 
mE'm q112 c~rigiu o fetor d..1· A"rirlll- ' 

I tura no 'gmnde 1:'.stado de no<; \\ Fe-
der~"'ão, que é R. paulo, JJos.~a pór em 
rrm\! i(':'I pm\'i.J.:mdas no scntid(J de 
nmila:'~r mtranSI.12ntementc os r.o:.=~o::; 
a;'?!cUlt01'e". fi. exemplo do que se v .. -
Tlf:c::\ nos p:dses cívi1:znàos. 1l0~ paí~ 
ses. cl~lllocráticos. Que S. Exa. ~~ja 
o f1ado,:, de nos:[l. confi:1nça, n fim de 
Que O' nos~os b!'nvos hom:ons do C<1:n

po não sej~m, !lO' futuro, espolia(!Os 
do prcduto de SLUt~ at!vidades peI"s 
lnt!:'l'UledtáriQ.!-;, que Quase selllpl'e fi
cam cOm n melhor parte. 

~~sim, pül.<:. faço desta trlblU1a um 
epe.? às alltor,d:ldes competentes. ao 
-Pr{,~Jd:,nte da SUNAB, ao Sr. Minis
tro da A~ricllJtura e a.o Sr. Ministro 
da Indústria c Comércio, pal'z. flU~ }:e 
t0l1!~m. providf'nciss de amparo aos 
(lrrr:~ullore~ e que a agr!cunura n~sa 
conttnll~r !' (>x1)andir-,~e, desen':oh-en_ 
do-~p, r_or(,\l~ e~3 é uma fonte de aU
m~nt"(>· o d~ pnnIejra cIas.'!!;' parn no"

,""U r~~)::''''ç~o e de r1quez(l pUra !\ nos
sa 'P2.'P,'\. 

nas solenidades da. ExpoSiçâ.o Nacio~ 
nal de Gado Zebu a se instalar DO 
dia 3 do próximo mês de maio na ci
dade. de Ubel"aba, no Estado de MI
nas Gerais, 

seJa das sessões, em 24 de abril 
de 1964. - Sigejl'edo Pacheco - Ar
gemiro de Figueiredo - Wilson Gon~ 
çalves ~ Dinarte Mari~, 

O SR. I'RESIDIl:\'rE: 

O requerimento ora apoiado, 
têrmos regimentais, .será votado 
a "o'rdem do dia", 

pa,.<:.sa-se à 

ORDEM DO DIA 

CO'IPARECRiU MAIS OS 
SENHORES SENADOIWS 

José Guiotnard. 
Vivaldo Uma, 
Zachariz-s de Assumpçúo. 
Eugênio Barroo. 
Joaquim Parente. 
Gilberto Marinho. 
Nogueira da Gamo.. 
Moura Andrade. 
Bezerra Neto. 
AdolphJ Franco. 
ALflio Fontana _ (11). 

nos 
após 

_.DisctLSSãO pm prÜl!eiro turvo 
do Proieto de Lei do Senado 
zi9J' ~~ ae au OflO o 'e~ 
l1&L '§~L..1 ~ . .JllLf 
.4l.tIlaLfLwW.CiIo_d<1LartiJ;D.L..B2 
da L.ei n9 3,]07. de 26 de a 68tO 

_'aCÜ}60 tendõ pareêeres' javora 
vcis (n 9s 25, 25 e 26, de 1964) 
das Comissões de constituiçlio e 
Justiça; de Leg4slação Social; e 
de Finanças. 

Em discu.ssão o projeto. (Pausa). 
Ne1lhum dos Srs. Senedores dese~ 

jar discuti-lo encerro a dt.-"cussfio em 
primeiro turno. 

Em v::.tação. {Pausa). 
Ü!5 Srs. SenNiores Que apJ'ü .... nm o 

Pl'ojeto queiram permanecer ·senta.
dos. (Pausa). 

Está apro\'ado. 
O Projeto voltará, oportunamente. 

à Ordem d'J Dia, pnra. o seg-.tndo tur~ 
no regimen tal. 

Está e<gotada a mat~rifi da Ordem 
do Di"!'. . 
Pas"a~f.e à d~."cu~ão do Requer:· 

menta. lido no Exnr;:l1ente, em que os 
S1's. S~nadore; S~~efredo Pacbeco. 
Atí'io F:ntana. Wilson Gonçalves e 
Dinarte Mariz Pf<.3pÓem a representa· 
cão do Senado na Exposicão Nacio
nal de Gado Zebu, a. realizar-EC no 
d'a 3 de maio na cidade de Ube-
raba.. . 

Em dl;cussâo. (Pausa). 
Nfio ha,,~ndo quem peÇa a palavra 

declaro encerrada a. discu.ssão. ~ 
Em votaçãO. 
Os Srs. senadores que Bprovam o 

rC'ouerimento Queiram permanecer 
spntados, (PauSa), 

Está apr.ovad::>. 
E' o seguinfe o pro.:eio apro~ 

valia; 

PROJETO DE IJEI ~ SEN 11.00 
NV 77. DE 19 3 

Allf!a.a_ r!:.dpçl'{o. dq a~ti o fI" 
. d1!.J&i--1t!.....3.~107L~e-.J!~ de agos .0 
• de 19fiO. ~ 

! O congr&50 Naci:.nal dec,eb.: . Era o Que tinha a dizer SI' Pre-
,s,dru(c. U1uito bem) .. 

o SR. fI{E!3IDE::\'TE: I Art. lQ O nrtigo 82 da Lei núme 
ro 3.207 de 26 de agÔ5to de 1960. 

Sê')!'{' a Me"n. t'e"querimenlo que Vi'li i pa~S81 n. ter a. seguinte redação: 
ser tão. "Art. B2. A falta de recolhimen-

E' lido e a)roY2do o segu:nte t.o na época própria de contribuicõe< 
Ou de outrJ'iG quaisquer quantias de-

Requerimento n? 88 de 1964 virln, às instituicões de previdência, 
---- J, _~_=>o 'u.ie~tará os resp:ns8.veis ao juro mo-

E:'':(,f'!''nfi <:; P'() S?nho:' Pre.~jd'ntf r::ttório de um por cento (1%\ ao mê-
do fe!1f[!o Ff'~:c-r1l1: ülém da mu::ta v::.-r;ável de cinnuenta 

O.:; Senu~:l(nr<; :'b::.ixo a'sinado". no,"" até :~m pc!' pento (5Ü, at,é WO'}i.) d1 
tê,mr;" deo; art". 63 64 e 212 n Q IV I valor do d~b~t-o COSE'iVRC.O. para .fi 
letra Z-4.~,do Rc~hnent.o Intei'n~ re: m~l1a r, mJ~ImO ele dez nlll Cl'lIZel 

ouerptn o\te ouvid:.. o Plenário.' sela rQ:. Cr$ lO.(h.{),Q.I)I. 

=<±.:woz:;:_= = 
Arl. 2'1 Esta. Iel entr~ oro Y~ ". 

data. de Sua publicação. revDgttdac loS 
di<;posf~6es em contrário. 

~l 
}>olitico&~ situações luneionais de nü .. 
litares e civis, direito& da inteligên_~ 
eia, Na de3dobrament-o agitado de al-: 

S. S" em 26 de julh:) de 
Arthur yirgiIi-o. 

o SB PRE;:HºENTE: 

guns dias apenas, é na.t~ral que nãO, 
1968. - fô.sse !lossivel pesquisa. s.egUl'a e mO

derada apuração de responsabilidRdes.. 
nem 8, contenção devida da po.fticl\ 
regional e local. 

A Mesao, Sen1 embargo dt' outras 
indicações de 51'S, Senadores. designa, 
de.sde logo, os signatários do requeri
mento para. integrarem a Comis.são. 

Não há oTadores inscritos. 
o SIt JOSAPHAl MARINHO' 

Por Isso mesmo, entre o~ al'n,,;idoo. 
hão de estar, e estão, inju.<;tiç~dos. 
TantQ que houve. e subsiste, est.ra .. , 
nheza na imprensa, no par!a:-:;Jento. 
em diferentes círculos da socied~de. 
quanto à. condenação Sumária de de...' 
terminadfl,s pesso.as:, ou à pri"fla de 

Sr. presidente, peço a palavra. outras. inclusive de pers:nal:dudea 
Q SE rRI)SIDENlfi. a1heills à vida politica. 

Tenho, entre os punidos, nr.1.i~M. 
Tem a palavra o nobre Senador JO- conterrâneos, companhelrre de Ca!:80 

sapha.t Marinho. legislat.i\.-a. nelaçõe.s nã<J mantenho 
Q SR JQ5~"R' AT M ABINHO - com grande parte dos proscri lv" de 

(Lê o seguinte 48êurso). A 60010- direito~, e cargos. Dêles não conher,o 
logia e a história das revoluções elu~ a. maioria dos que Integravam a 51 .. 
c;dam, Sr. Presidente e Sr.s. Sena- tuação deposta. a .que fui e.3traho. 
d::'l·es. que em todo processo vitori.o- Não distinguireI. contudo, entra 
so des.m natureza há uma fase de amigos, conterráne03 e desconncc:dos. 
I·tcmão" e uma de "contenção". Na Assim tentarei exercitar melhor, eoml) 
primeira reali241~se a depuraçãO do representante do povo, ° d:':e! 1m .. 
meio, elimina:lldo-sej reprimindo-se. pessool de 'impetrar a justiça tio "ca-

~g~f~~O-..:e o~!e~~t~s ~l~~iF~el':~~ ce~~~io que, neste instante, n·.n1uém 
cOOf,olidar. A supressão e t'tstrição pleiteia perdão, e ainda meno~~ da 
de direitos c::.ne.spondem, então, a caráter coletivo. Seria. p~rturl.>ajor 
conseqüências inevitáveis do tato ex~ fazê-lo, nesta hora. 
cepcional e violento, que repele a 
frustração, Na outra fase, procede~se A punição imposta _àqueles centre. 
à revisão das decisões iniciais, que.- 00 quai~. haja fatos comprobatório ... diJ 
se ~empre bruscas e sem de:t:esa. dos ação OI... omissão prejudicIal ao pam, 
acusados, e p::.r J.s.so mesmo 6uscep-- ou no regime democrático, é impera .. 
tiveis de equivocos e erros. de exces. Livo de govêrno, e de honra. A irr~ 
505- e paixões. tratabilidade da decisão, em ta'~ ca. 

TOdo comando transitório e de ex~ sos, repousa no respeito à se;'ur<l.nça 
ceção, inclusive o de carArer nitida- do pais, a seu patrimônio, à :n:a ia .. 
mente revoluci~nâr1o, é conduzido a dependência e às liberdades do povo., 
injustiças pal' essas CIrcunstâncias fa- Demais, é de reconhecer-,:;e Que P:, vi .. 
taJs. Muitas vêzes, a.':Sirn procede sem tórias da rebeldia, as reaçõ€.5 eolett ... 
intuito de perreguição, ou out"X} sen· vas a pl'oce:ssos politicos repel.dos não 
tímetro inferior. Não raro, o receio se tornam eficazes e duradouras sem, 
de parecer frac{) provoca o desvio de julgamentos enérgicos e graves. 
poder. Mas é fundum€Jltal, igualmente, nl. 

A necessidade de W'mar a. sltua~ legitimal(ão:la tôrça pelo dircito, Q'IU 
ção criada não permite reflexA:} de- ninguém permaneça punido on ! ac."i" 
vidamente informada sôbre todos o.s ficado sm. crime, sem ato afrontoso 
atos de maior amplitude e gr:;l,Vidade, aO') interêsses do pais, ou ao rejilna 
e?,atamente OS que ferem direitos e democrático, 
geram constranglmentos, e,e houve, e há, entranhez:1. QU..into 

Daí porque, illstitufd~ o regime nor (]. vários atos restr;Uvos ou st1~pem;i. 
mal de govêrno ou re.strurada fi le~ d 
ga1!dade atingida. a vitória Ee pl'es- \'OS de c~!reitos, prat.ic!l os no prl'!(,do 
Ligia pela corre<;ão dos enganos. A de t~·ünslção, entl'e a vitória d" ll",(r< 
correção refletida não diminui os reS~ vlmento e a posEe do Pre--ident.:- t;;~l. 
p:msá\'eis pe1:.s atos r4vistcs, nem to pelo Gongresso Nacional, ÜU)Cv-~6 
prejudica o êxito conqu!stado cu as a revlsãq das decisões proferidl~. O 
ações E'aneadoras nece'silriz,;:. Ao con. próprio "Comando 'Supremo til. Re
trário: o reexame sereno e seguro voluç.ào". aliás, abriu opottun.d.·de a 
propic'e. às decisões da fôrça o apo~o es.m revisão. E' G,'Ue, depois de ,< tI:>'" 

consentido da opinião ,coletiva. pender direitos, cassar m::nrlll0.5, 
&se apoio consentido é jmprc"('in~ transferir milita.res para a r('· :'tva, 

dível aos movimentos de objet}vo de- detenninou, em portaria. a ab r'1J:,a 
m:.crát;co. E se torna. tanto mais vi· de inqUérito poliCial - mUita!'. Fê-lo 
gorot'o quanto. o poder triunfante não - diz n po!'ta.ria - "a fim de tpJ;'üt' 
confunda situações diversas, enter· Os fatos e a;s devidas rrupomnlJil'n·'l" 
rando-.se no radicalismo. Ninguém des d.e todos :::.quêles que. no p:~!~, L.~ .. 
perde direito por ser vencido ou sus- nham de~;envolvido ou ainda l'sLEjUm 
peito, mas por fiel' delillquente, ou desenvolnndo atividades rep:l'.ú,v· l,g 
faltoso. E' a inexação no cumnrimen- nas leis que definem Os crime~ In'li'" 
to de deveres graves. perante a Na· tares e os crimes contra o E,t;t~,:-,o e 
çr40 e feus interêsses intam!;Íveis. que a ordem política e social". l'ê·lo 
a.niqui!'ll #iPr.err{Jgatlv~ e franquias. ainda _ refere a justificação tio nto 
A. dlvergenCul, por mUl.~ pr::.fundn au" 1_ porque o procedimento inic:al elas 
se'n,. não ~utoriza 1?~lllcao, no plano auto:'ldadE's" não elim:ncu. p.lt (':)m, ... 

pcIftlCQ. Nao. a leS: l tm1u, 50?re"tu~o pIe to, os' focos e nem apuro:.J re :;oa .. 
na democrac·a. que é tio CceXl'5tcnCIa' 5abllídade,<" . 
dc'S .co.ntrá!ios. . Sem apuração de respoo.<;'lbilid1de, 

plStlngmndo. entre yencldo<: c SUS~ porém nc.o pode haver cor .. Jc'!" .. .;.(' lo 
peItos, o culpado e o Inocente. os go~ d f' 't' ' O'T I - _" .... 
vernante3 fe afirmam fortes e cluos e 1m lVa e Je"l.lma. mpc:e .', .,.or
nos seus propÓ$it:s e retos nas deci- u:nto. em re.5"p::Jto mesn;o !l d~c . .;.ra'" 
.sões profer:da.s, E a. opinião púb:ica. ç~~ .do comandcr l'€y~luClOna!.o, :. l~e~ 
que não se confunde com exaltacão VlSao dos aLas pumtIvoS, cOm d~r~ ta 
passional. louva a segurança doS di· d~. def~.a. ~mb_ora. em pr.oce.sso" de 
rif!entes severos e just":.6. raplckt tlaJr:Jtaçao. 

Ora, 81'S. Senadores, o movimento .Nem se .dl~a que o .Ato In.;: tu~ 
armado, de que resultou fl formacão c;~nal pl"Olbe o reexame. f:~se A~o. !;e 
do atual govêl'no do B"2Sil. :mrpre- cl:mu f'~C1.~\dades à1~cric·onárias. t3m~ 
endeu. se nib foi surpl'''end;d" t~m. I bem. "llmltoll os pleno~ podêrc·" do 
bém, pela rapidez da vitória. A !n:3-j mlJVmH~nto vitOrioso, como e;;po.:.to 
blltane'dade (lo êxito gerCl1, C({" 'ní· na motivaçüo com que foi ed:t,'do p~'a 
cio. uma vac!)acão, Ee~1Jida uouco "CcmandQ Supremo da. Revoll1t'vQ". 
denois, de (tec:Eões e medidIl.s decla- Tanto que autOl'iza ° 'afast>lmento de 
l'rda.fl1ente discrícionâr:as, funcion§.rio::; do serviço p~'bliCO. "me~ de-J.i"'n:lch UD1:1. CcmisMío Especial ex~ Panigrafo único. Aos Que reinci

ti'rna, (1 ... R (o't.~" memorOE n\\"u a direm. p.)r mais de três \'êzes, na 
f.'xf'm!J·'~ Gt) ('t'" o\~'Jr!'~11 no ~n() n[l.S I me:.=ma 1nfl~ação. sel'á ap1icad9:', obri
sa:jo, repl'e.::entar v Sen3.do F-edel';l.l gatódamente, a nYlil.lta. máxhn!\. 

~Q CUl'fO dessas nrovi·ojenci:1.~, ie:l1ul- diant.e investigação sumárL:", mas 
mente súbit:;>·s muitos at'.s at'ngíram deSde G'ue tenham tentado l::ont,·" t\ 

... pierrogath~as de cidadania, ma.ndatos segurança <l-o ,pais, o regime democrá.-
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)t"" e" a proibidade da adi>;o .m;~tra-I o ~ti.!o ~_ BtallOO, ·0 re- S<m<Io M. 28-S1 e 96-63 
cgo." E perm:i.te recurso, para o médio para. os' nialeficios da. extrema.- de Lei da: Câmare- n 9 . na. d~ta. de sua. pUblicação. rnoga1!at 
ei-dent~ da R::pub1iea, ".do ato esquerda -não -á o -'~fmen'- de t aa d1Sp:aições em oo.ntrárto. ~. .,.,~ ~ w que potven ura sejam an"esen-
"f1c.ngir s~rvldcr e;nadual ou uma dir.eita. reacian.árla.. mas -o dru; com a mesma f1na1idad~.· Aa comi.s.sões de 'Seguran{;'la 
.paI \'it~c:o," além de assegurar :reformas que se fizerem necessárias". Nacional 4 de Finançaae. . 
CC~lt_·ô:e jU!i.<;àic1onal, conquanto :Essas palavras correpondtlm a um 3 . O SR. PRESIDE~TE·. 
m.tado ';110 exame de formalidad-es pensamento preponderante no llR-ís. - Q.-. ex.ri1J.S~c;.5". Té'.nto qUe faCUlta sus- A NAÇão est4. exausta de radcalismo ,Tem a pala.vra. o"riobre Se~'l(Hit 
t:e.l~-et'. di:-:<tD.; políticos e' cassar e de intolerância.. Lino· de .MattoS. por permuta com c 
,n::':1::lZ~os: lt::J:.s~ati:vC:3, "excluida a Senador JOOé -Peliclano. . 
ll.:ç,'-::'-aç.:o jud.da1 dê:,se3 atos.". qUe, I,,~.~uadas ,0 SR, LtNO . Dl! Mt'.'I'TO$·. 
e:l:~':::3.nto, cererão ser prat:c~d(}s - --' -- - - -~J in,,-srêsse da paz e da honra na'" (Sem. Te'visão do' Õrador) - Sr. 
c .. .:-:131 , " 81'S" Senadores. a Coros-

lli 1)l'Gr:êdilllenws exc:?pc~!:nais pre- de- lnquérto da Cã, .. 
Vl-~_C3 no Ato Init!tuclom:J.,estão, pOis, ma-n.t dos; Deputa-ãOs que, há nove 
p:,,, ... ~:lt:::-:::::; do "CDmt.!1do Supr.e:no metes, vinha. .illY.eJ;Vgando os proble--
C.J. R2."c:uç.::i' que o eDitou, vlncutl,- mas relacionados com c cMé. encer-
d!J. a cOnd:çõe3 e a motives . ontem. seus trabeJhos, 
f::-;. t::~;;s mctivo:> e €.SEas l~r, Sr, Presdente, nos jor-

n}.i) ccnfen:~em. 1'7bitirn.am~n~':'~~'.~~~,/l~$~l~~êi:i'~'~[,~:~~~5~ de hOje. as conclusões finais' a. t:r.r..(~fGnr;e a d.:sctição chegou. experimenta - proiund'l. 

D~ntro d3. p:óplia o:dem ~:~'fi~~~W~~~~~~~~~i=~'ll;~~~r~~f~a;ce;J:'~;O;~-ímeIl.S9 barulho, aõ p-e::J direito de exceç5,o. ['..S tantas denúrtctas, de 
a~c3 já praticados prc-eisam categóricas de gl'a-

-tr:--st:tQ-íiS --co:n a defesa' dos p;-àticamen-
:C3pl)~S, a impossibilidade douta. COmis-

nl~ c~arUt uma limitação odiosa Inquérito. Su-
inexpUcável à autoridade do que o' Executivo 

'1irnte da República. Dá-lhe o adelluadas' para 
Institudonal" durante seis -meses que couberelll." 
,~,=zr de afastar funcionários do ~:r. dprante todo aquêle 
v~ço. "mediante inva~gação' sumá- lapso de tempo, isto ê, nove mf',,)eS, 
Tola". Confere~lhe, P€~o prazo de ses- G91dwa&Ser Santos.. numa guerra aCllSaçóes .sem pre-
s~nt.a dias,.a .atribuição de suspender Vivaldo Lima. Nacional, o 
direito.:> políticos e CaESB.r mandatru Edmundo Levy. J..evy. 
legisl::l:tivos. "por indicaçãó' do Con- .zacha~ias de Assumpçau. cOI1Se-
.se!ho de Segumnça Nacional." Eugêmo Barros. 
~~ o presidente da Rep-ública Sigefredo pacheco. -

o .QnUS da meàid~ tão restritivas Menez-es Pimentel . 
dircitns, há. de t~, là'6icamente. Wpeon Gonçalves: 
p.r.er!"ogativa de rever atas e CD,rzjl2l1' I"'''''' Dmarte. Mariz 
equívocos da 4lrevolução", que . W~:tr.edo Oru-gel .. 
l)S330U a encarnar e executar .' Argeniiro- de Figueiredo. 
~.oder efeti~G, legal e unificado, .Erm1rio de Moraes. 
aç!l1inio -Civil ou m.ilitar. RUi Palmeira ... 

Josa,phat Marinho. 
, N<?ger-1he e.ssa autoridade. seria im- J'e-ffernQn de Aguiar 
pedi-lo de exermtar o govêrIlD' que I~x::e;;:'~:~ Eurico Rezende. . 
no:;'remente ~e comprometeu a l'eah- écrnfiante Afonso Arinos. 
zal': - o govêrno "das leis~'. o govêr- A presença, nos . Gilberto Marinho . 
.Do "das tradições e princípios .eXOOtltlvoo. 'de homens .iq;"rf.'-:li;';: Benedicto Valladares. 
e po-Uticos qUe refletem a alma .e es.clarecidas. Nogueira.' da Gama; 
~i1t~lra." .porque .o govêrllo "das leis" Junte, Line; de Màttos. 
~ o do poder limitado pelo' direito. B d dini MoUl1t Andrade. Po:-q~e. _0 govêr.no "das tradições ~nác°ri' RQS f~tos a ,a, \ 'nistraçãQ Pedro LUdovico: 
n'ln "'liti or~i1n a. o rrme propos to Be"-a Neto . 
.:a-' CIIHOs moraIS ,-e po 'cos que refle~ 't' dú'd ~, >, ) b ")' , pernil lr Vl a. DO presente Nelson M··uJa·n 
!>Ç!H a a ma raSl eJra .. é ·0 ,da energia t Ob d" - -mo,:S re as . ~ClSoes " Ado"'ho Franco. 
6frena, e nâo o da intolerância e da q ed à .1' conde-nação sumár-la4 ue prec erem sua. Irineu Bornhausen, 

pot'ler. ~ Guido Mondin. 
D:õmais, um movimento desenca- A Nação lhe será agradecida DanieI Krieger. 

d~ado e Vitoriooo em nome da tran~ grave e, nobre compromisso de . !.Iem de Sá. - (ao). 
quilidade, para suprimir um qUlldl:e Eerá, então, a legenda consagradora ero tudo lssO, Sr. Presi-· 
d~ .a~itaçâo, não. deve de:struir, por .de amanhã: lIum govêrno evoluído. A lista' presença acUSa, o c:;m- fato de 0, 'próprio Depu-
dCCl O~5 bruscas e sem direito de dere. reformista e legal." (lltuito beml1::~~.~,~n;;~ de_ 30 .Srs. Senadores. - que jurava ver-
S~. c?l1ilições de vida e de segurança muito bem! Palmas prolongadas). número legal, declaro aber-l:~~~~g aCill"açõe.s '- ter 
€cono::nica de famílias constitu\dJ:!~ ta a; Be.s.são_ Vai' ser lida a ab. " as nífias ooncluoo::!S 

..., 9 S3 PR'fj§IDEN'l'E" r mantidas na ba:e 00 tra.-balho. Gerar O 81'. 20. Secret.ário procede à que recomendam prOceda O Executi-
a angú.stia para espot:as e Complementando- delegação q1,le leitura da. ata da. sessão anteriOr. vo à.s investigações. • 
prêsos. cujo sofrimento poderá, ~~.~~~~;ti~O;~~!~~~;;na. e1tpOsição que é sem' debate aprovada. Qual a razão gêsse inillitado re-marca" indelével:!:. inclusive no no dia 3 de do Sr. Deputado- lIerbert Levy? 
crdim~nto -político, não é função rin.lcrrw.w, a Presidência de- O Sr. 19 Secretário ~ ô se· jUlgou ter alcançada o 

. gOyern05 de paz e de restam'ação m-s l~~ senadores Bene- guinte de destruição de uma 
cp::1T;~vio de..'nc-crá-tieo. . diew Vallndare.s e Lino de Mattos. EXPEDIENTE comercial em 'beneficio de gru~ 

A;I.'ll1 dÍSf:o, e apesar .da.s ên'os pro- Nada ma.is havendo .que tratar, vau estra.ngeiros, ou 'poequ-e, ao f.nal 
p~c~~'.t-ó:,jQ3 do tnov~m€nto annad;, encerrar.a o:;essão, designandO para a OFíCIO seu trabalhO, foi .,surpreendido 
Cl:mp"'e ver qt::e a v:t6ria foI -conquur zessão: ord:nária de' hoje' a .seguinte o votn do Deputado Canttdio 
tsd:l. .~em s9.n~Ue nem po.5ter:!.ores nta- ORpEM nQ DIa NQ 653, d9 24 do corrente, do em q1.(e se evidencia a g1"1-
nife~tJ.çõE'S de reb,=l::l.ia coletiva o nhar 19 Secretá:r.jo da Câmara dos parcialidade com que se '.po!'-
reclmn-J, cODipreensão e . 1 Deputados encaminhando à. revUião tou aquêle seU, colega., Relator na 
fj~r2.D em respeito aos venc~dos, como do- Senado o ..segujn,te - ComiSSão? . 
e,>t1:':l...l]O à concotd!a entre todos os Por acreditar, Sr. Pl'esidente, que 
br8.ôileirc5. Projeto de Lei da Câmara o milagre se deu grâça.os à últma hi-. 

A d~mocr::::cia, especialmente luq 25 d p6t~s.e ~, pl'inc1P!llmente. porque o 
tl~:endet~.;e mas não pode r~nega.r li! " e' 1964 voto dêS6e Depiltado revela fatos da 
seus -p0-.5tu1ado.s básicos. Defender-se el1t· mais í,ndiscutível gravidade, n.u~ênU .. 
é p~O"a de fortalecimente. Reneo-ar- com o disposto no ':Q~.!.:~~~~U!!J!i..!!!~~~~~4c~0;;s'put;m,~'~in1eS de 'lesa-pátria, q

1
1e o ~? imitando Os regimes --que repele. é . do Regintentó Inter"- r fIerb-ert Le~;y insistiu· cm 

destruir seus fundamentos mC\'ais ) dependendo de pronu..'lciaroento ~~~~~~~J~~~~~~~ enxergar, é qUe me dispus, a 
politicos e jurídicos. Quando a dem-o- Comissão ·de Finanças. proceder à leitura. ,da tribuna do 
eracia procede com a intransigência 2..... &fnudo, d'.1qu

e1e Parecer, fi. fim de 
das tiranias tra.n.sf-Orma ínjustiçados qúe OS meus nobrE!$ Pares, e prla-
em rebeldes e extremistas, Aliena, Discussão. em turno única, do Ré'; cipalmente"'a. opinião pública. p~_s-
ttssim, uma de suas ideías fôrças. 11 que;jmento r/I 86, de 1964, em que O avaliar a me~a. prop<rção, do.'õ 
flue converte à razão os pedidos na senador JeffeJ,'son de Aguiar solicita crltIles de lesa-pátrIa que aquela Co-
paixão. a cO!lstituição de uma COIhiEsão Es· Art. 1.9 Será nromovido a General misSão deixou de apurar, ,. 

Esta boro. de advertência é de pros~ nedal de.7 membros para, no prazo de Exército, independente de Sr. Presidente, é do teor 'se'luin-
'eriç5.o. e não de dos de três meses, proceder ao estudo das General de' Diviráo OUmpio te o parecer do Re!ator-Re~;S')r, 
cC>.s extremistas:, da. ou 'PrGnosições que digam respeito à Filho, .sem prejuízo da Que Deputado CanUdio Sampai~. 
CUreito. Como acentuou. nart:\ci])ação dos trabalhadores nos de sua transferência. para a O Sr~, Dan(el Krlcger 

lueros das ~ml>rê.sas (Projet<t de Lei Art. 2? Esta, 1~1 entrará. em , Exa. ~1.:1m aparte? 

co- " 

Permite. 
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o SR, LINO DE M.t,TOS - c"n-jPu",." braalleira, Muitas das notl'L O Sr, AdolpM F",,""1 - Permlte

cedo o apacte agora, porque, dUl"'tUl- cias, tanto no BrasU como no Exte. JH& V. Exa.? 
te li leitura a que vou proceder, da dOl', eram matéria paga. O SR. LINO pE MATTOfI -: ~o 
Relatório, nâo poderei fazê-tio pois' O Sr, AdaZpho Franco - Permife e!lt.anto, q~1. fOI _0 teor. do notlclá. .. 
.se trata de um documento. V. EXa. um aparte? r:o a propósito de..,sa diYl~a ao B~ .. 

" co do Brasil? E' qUe 6. fuma havIa 
O Sr Daniel Krzeger - Agrad~qo O SR. LINO DE lVIATTOS - Com lesooo o Bsnco do Brasil na impor .. 

a delioo.deza de V. EXa.., decla..::mao multo gôsto. tância de tantos mil dólaTes. 
que ouvirei todo o discurso de· V, Q. Sr. Adolpho Franco - Estou a O Sr. AdOlpno Frcr..:o _ 25 ml-
Exa. com a ma:or atenção. Como se par da questão da COMAL, Reco· lhõe.s de d6lares, . 
trata de assunto sério, darei a. res· nheço que sua atividade internacio- O SR, LINO DE l·1ATI'OS _ Não 
posta. nso hOje, mas em tempo, ao fltn naI até certo ponto, foi benéfica à é ábsolutamente exato! Não é verda-. 
de esclID:ecer definitivamente n ver- div{ugaçoo do cr;fé no Exterior. Mas de! A firma nZo lesou o Banco do 
da de, para que se saiba quem está V, Exa., há de convir em que, se. Brasil, porque ela é devedora 60 Ban
C':l-m a razão, qUem pr-ocEqeu ·;o!'.!'e- gundo a.s conclusões da. Comissão co do Brasil e tem condições sobejas 
tamente· - se o Deputado Herue!'t pcrlament.ar de Inq1.'..érito, a COMAL para o pagamento, 
Levy ou o Deputado Cautídio ~Il.n- cleve ao Banco do Er3sll 25 ~ilhõef Ora, i.sto seria como ncu..nr Q.ua.l. 
paiO, de dólares. APÓS remeter essa lortu. queJ' um de nóS qu;..'; s~ndo deved?l 

O SR LlNO DE MATI'OS A~ na para o e.s~~'nllóeiro. (,íuer pagar a .u-,:"- bl...:l::o. pOr d...1.cu~dades ex'p]~-
, . - -. Ean d Brasil com S"llS bens eivclS, nao pudesse Y-'~·;lr no venCI-S~'P.d-;;ço pOr antrc;.pll~§.O o lUtei:'i!~~'! a.,o C<! ~;; ~, _ ~ v, m::-nto. E r i.sso se 21TIlént diss&se 

do noore S~n.::.dor DaniEl Kr.eger per Dst.e, ~rem, n,-<-.Q quer ~~c,;:1:ter p:J1' ~~l que se c:>tr' l~2.ndo o btnco, que se 
a.s~unto de tal ill!l:;nitude, prop~!ldQ- ~eIO,p c~nsta. tM Pdarej_r ~?,~~~: esta furtand-o o ba.n~o ou que se está 
se. dc~de já, ta um ex~me dCSUIH;7I..iJ- sao ar amen ar _ e m.lu-e!l " :oubo.ndo o banoo, No ent!'llto, nã~ 
nado e.. prmc;pul.mcnte, :mpartc.a!, pormenor e .. .se. ~o me C!l.,::CIlO. faz se trat.a. aí d" furtar, de II?:'1l-r ou de 
da ques~ão-, Al.ás (luu.'o n1:o é o p:-o· pa~te d"o ~e:atonD do Deputado Can_ roubar O Banco. Ar:~nas Se trata de 
pósito que m~ trouxe à tr~buna. ddIO S .. m!.alo, pedir ao B:mco um re.l.jwte. 

O .sR, LTNO DE l\.1ATTOS - ~ Cita.ria, nobre S~n!lC:D-r /I-doIpho 
E:cerço manda~~s parl~entates l'.á nobr~ s~~ad:>r que, n2st,a Casa, mu.;~ Fr&JIC{), U'l1 e;~tmp~or ma~or: a situa~ 

mu:tos "a.n~s, E~~~u n~ .....,enado l'~a to dIgn~f.c~ a r~p:Tsi:n~~çfio do Es~ ç5.o b:-as!leira fa~e aos credores in. 
malS d ... alto. anro,. !'lo entant-o, ~l-I t:ldo cafeeIro" p P.lrf'.n_, veri1icará te-:'mu::ona1s N&o f'slamo.s, neste ins_ 
nha :~~r<;if:.delra. palXs.O sempre f?, o que, no Re!a~rIo do Deputado ca~. tente. t~at""ndo cem. Q'"j crcdo,es: in~ 
MagLS~-el'lO, Educad~r, responsav-el tfdio Sampaw, const:m esclareCl_ ternaci .... n"\ls um reezcalon:l-mento daJ 
.pel~ direção de estabeJ~ci!llent~s de mentes :.:ôbre essa divida, 'Tod:. .... ia, nos.sa "'óiv:dC.S? ' 
ensIno, ssmpl'e proc~reI mcub:- , 1 .1~O pennita V. EXa, q:le EU apresente Na s; rn.terpl'etação de V, Exa,.. o 
e.Splr ltO dru meus dLScfpui06 a ll.Cl'l meu Pl'Óp:r-io ponto de vi,jta, porque. Brasil está furtando OS credores m
de que a nG.5sa juventude, os .lOS<;C'S honrado com o seu aparte, muito- me ternac.lonais, porque os. com.PTomi13-
estudantes, d:.::vem preocupar-se pn!l- n,e-gra êste meu comportamento, 50S estc.o vencidos e não esta.mos em 
c~palmE'nte, com. o desenv~lv1f11::r.l~O Há um ponto da maior importân- cO.:J.d'ç'õeS: de s.aldá-Ios, No enta.nto 
das noosas ativ!dades ec-:m,o~:e?-fl- c:a para o exame desta divida, O yames reescalonar as dívidas porque 
nanceiras. Por isso" e3peclallze;.-m~ vafé que redundou nessa dívida foi podemos pag-ar, a situação do Brasil 
no en5~n-? çl.as ciênCIas eC0l?-ô~:c:::s, entrGgue à firma COMAt. depois de é boa econômlcamente e estamos em 
comercWo.lS, contábeis e atuanms e,n-I constituída a Comisso Parlamentar condIções de pag~r a qualquer um, 
tendendo se: esta, a forma aí.ra~cS de Inquérito, o que prova a siJ;:uaçãe. logo que seja possível. 
d.;t qual €era p-Q.ssl\'\~l desellvolv~nun·· de absoluta idoneidade da f"Jma nas o S Ad I h F.. N 

~s t· ·dade.s comerciais co'o~ w:. r o P à ra,"",o - 0S5a Te· se no~ a.~ R. IVI, _: ~.;~ ,suas tran.cações com o IBO, Aw eu. ceita cambIal f-oi sacri!1cada. espolia. car ? B}<l.Sll num p·a.IlO de ple..:>l,.",lO.1 ~ão ela prestou conta co:r:etamente da em 2:5 m:Jhôes de d6hres, <:otn 
inwlnac.onal. I ie todos os .seus e.ompromlSSOS, ' Sua reais prejuízos para- a economia do 

Vi ne5Sa organização comerchl, :l presença no ExterIor, naquele mo- PaLs. 
COMAL. comerciada a uma timJ:l. mento, objetivava ~xa,tame!Ite, dar O SR, LINO DE MATI'OS _ Não 
brasileira internacional, AVAS1, u evasão ao nosso ea!~< lst(l e, vendê- foi e~poliada! C:tei a V. Exa, o exem. 
execução p!"at1ca daquilo Que. tio lO, em gra'}d~ quant!dade, numa ho. P1D da divida do BraSIl. A se concluir 
longo de minha vid."!\ tem 8ido o meu ra de angustIa para a nOSSa eeono. pelo ra<:lOeínlO de V. Exa, , 

.. ens"in::.mento, isto é: fazer com qt:e mia. O Sr Adorpho FraJl-<!o - ,?omo não 
''', a, tivid::.des econômico+financeir3.s O Sr, Adotpho !,ranco - Ela o I foi espOlia,da se a d!Vld-a fOI contraí
do Brasil, TIJ estru;!1geiro, entregues a vendeu sem ° ter pago. da eI?- dolar, e querem pagá-la em 
filmas intern~'..c;'onais, -desLtuiú2.s d'2 O SR, UNO DE" MATTOS - A cruzeIro?! 

! jn!:?rCs~~ t:atl'ió~ico, pa:s-:em àquel;s firma, entretanto, sob acusações, O ~SR. LINO D.E. HATI'OS _ NO)
lo cu~ rqui S~ o!'çantzam, eom c::rp·tais muitüs delas, h':Jj~, compr~V!l-~amen-1 b~e_~enado:-, sc a f.rlUa está em COll

nc~"'-Scs. CC;<l brasileiros, a fim de que te c3.lu~iOSas, teve o seu, cre~lto~ no d!ço~,:3, de~tro de :un lapso de t;.m, po 
"pC",:-sam, lá fora, cJmpetir com as fir- E..! x t e nO!, profund:nne:ll(,e aoalado, rc}:tlvam~nte peqt:.cr.o, d: l'!i.,,:;z" I) 

mas estran,;eiras, Percebi na AVASI Estou convencido, no b r ~ S::nad.?r ~-u ... ,deve. e, ~e ofer~e. dE!",de Já, gs
t~l pro!Jts:to. D:.í a raz[o, únicrl, ex- Ad.;;lpho Franco, de ti:le ouSo nao !Mlr~f' p-OSItIVas, g'.:u-antlM rea s e 
c:e.:iva,~ d~ h:.ve-r aCJmP3.~h~-dO, d,;- [~~ .?, prcPósi.t? s~m§._o~ ? ~e abalar o m~ es~1SAdolPho Franco _ Nós re-
l1êrt.o, 05 t:.-abalh'Js da Coml.ssao Prs. c~Cah? de fum?, b.Mllc~.a, que, nu C!.s"'Ul.OS de r:ólaF's P 
bment"ar Ce rn.lUrrito q'le c::amina. r:xterlOT, compztla ,c~~n as t.rm.as es. Õ ~R LIN:O D1<':' MATTOS 
v~ o ccmp.a~'tDmen.o de firma de CA. !.r8.n~ei.ra.s no 'ccI1le~c~o do ca.fe. pra ~e cO.:Jv'erter ;m ;ruze:ro'i e c~~: 
"p;~!lj.s , b~'a~:leircE:" orgr~iz:.lda por ~:.lrpreendida a ·f:rma no ext;;rior seqtien~e::nente, em dóla .. es, onde está 
b~Slle11'(,'::, ccmp=t;ndo,. la fora. no cem a c::\n?l-nha c;ue .se ~':-"::J.a d2ntro o ~~('jU(ZD? " • 
s~<or de vi:';)d:ls d~ C'3.~e com a5 don~ do c<mgre,<;so N:.1::lo.1al. e ObYlO q'j<! E.s., conforme dl~S? de 1n:c~o, ., pro
corTf:ntcs jnt~rnacl::nr..rs. .3,.<; o:-6:anizaçõS3 b::,~ncá1"ias C:Dll? ~S'I P6<:.it:Çl pj~conc;bido de ce~:czal €L ex-

E!:plico por qUf>, nnbre Senad:): quais operava c.o~:ç::'l'am ~ ,lH:::t~ü- P~sz:.{} come1'~lal de .... u~~ fLrma brasi-
D 'ru' 1 K ·~"''''r ~~"JU h"'e o"U1Yndo lhe o c:-ed to pJ.. .. a. e:n l~:.HtC;,. dos ln.:'!, com cap,taI br~Le"ro e qUJ ope~ - c ,.~~ .. , .... ""- Vj ~ - - • ' I )'"t~mcnte de E t ' , n r."a tr~b:.:n:.l emb::>ra neda te:1ha 'a Y~"I cr..scc, _ eXClUl- a _ cOr;:!, -1 '- ... : ,Ta n? x ~r;?r ~o:l~orren_o Cv1l1 .w-

<:~ 'f"': a Nr: conh~',o n' C'X!I'Z.;O:;S com es B3.1:~OS ~n e.n"lC,Q- U1?S mtel'nac20r:0: . .s. 
e,nO~un' ~~ad"c~ ~.,.~ "'~í"e~o"e<:--': Pl"C'O' .luis ,que até ent:lo, c:!:-'psIü'.vam, 11'l Repito _ nJo e:toll de ae5rdo. Por 

' •. ~ "... . '- ~ .. , f' AVASI o m""-ma de croo!t0 1ss:} r'''otvi hOJ'€' d L'1' 1 ~~t d cupou··J:;.!e únicn e exc:usivam.2nle a 111n?- ... -.~ '- .... ;, ,ar. lC ~o a e_ ~ ,e-
" ' .' d' - ' ".. ~, }. I pO<;.Slve1. bate a f131 de que a Naç'a(\ b!'RSJl'::lra ~~~ aL.\. ,~~. ~U;, ~\ p.l.CC:.:~ i;~': Ass:m, colhida de sur:m':~a na r~- compreenda que. a() invés de est~"I.l'mos 
nE~t~, e, ,~~l~~P" ~l~~ve. patri~t~~,. t;a,ção ou IDe:'mo na,€xt:.nçao_do cre· criando dif!cul-dpdes para uma i,:rma Qo}e.h~a ,~nt._. 'p.Oj~t~ brasIL.ro, dito internaCIOnal. VJu-.:-e a f,rma - jrs:1t natureza o que cahe p"inct.p:tl
esteIO da rccno.m:a r.::c.onal -, o como nualnuer outra se Vi'iJ·'U' nas 1 mente " no', pa' rlam'nta,' é'rt 'r·;, ~ o' ""t' n" om I -n" In I ':I. ':I. •• '; ':> , ,,' , - r S , a me-c - , e. :l.p_ • '...lO C ü l,.S . mesmas condH;õe:; _ ~l~ d ,eu.lU\l.- dlda que nos s~ja possivel. estirou:'?r 
ternac.onms. je~ p2T3. sal?-::l.l' a sua dlVlda ~o Bar-- a9uêJes b"asileiros que exel'c~m ati-

VeltD. Sel1hor Pre.sid.ente, apDs ês .. co do BrasIl. Mas, _ er se tratanf~i' \'ld~d['s comel'c::,,-is, indu~tr~a.is e b::m
tes esclarer:men~os. à leitura do Re. como ~~almen~e :;.~ t:a a,o de uma : Cár1~s a que slgam o bom exemplo 
latórlo apl"f's"'ntado à Comi.':são P3.r, fio], .5O_.lda, e",onom C:lm·~nte podero d-l fmne CO:v.rAL e da tü'ma VA81N 
lamentar de ~ Inquérito p~lo n:::;bre .:0:;, el~'aes~a~ece~a"~~ ~~~c~ ~~u Br.;.: :)r~anizan.do se naci{).n~I e internaci(): 
Deputado Can~Í(;io EamI?uio, gmça" ;~lt{}~pr:~dente e;v:ou~ que a~ dif~- ~'l1'';>!i! para qtt~ nao fiqu .. \'t.1os na 
20 qual s? ahero-:l ,intentmentc, fi "-"lld,:\de.s res.ultavam tão-..:àmcnte da d~1-'endenCla de Lrmas estrange!rns, 
conclusão a que chegou nquc~a ('o. - l'essão ue uns B!l.nc03 lhe fs.ziarn nú que recebem o produto brasileIro, e 
m:ssão, não Qceitnndo o rrlatóriD d:) P:<terior-

q 
estava s'm em cHiculda- dep.ol'5, ao ~cu bêl-prazer, estabelêc~m 

Senhor Deputado Herbert Levy se~ des par~ o resgate da divida mas ofe- o p!'e5~o. E.::tamos c.:msados, nós outros 
ná? com t6?R,S aq.'.!eJas aJt.eraçiJE'-s, recia garant'.as --sóUda~. garantiEls con- tet ~no PaUlo e .estou .. .:-rto d~ que os 
hOJe Ó{} dOmlnlo publico, as quais, eretas, porque é uma fit'mn podel·o~a, 1! ~:t~ss.dos í.'!Jl todos os Esta-ctCX<i. de 
como disse anteriormente, apenas re, Não :sei se o B·.1nco do Bras~l já !!~:s~~U' 9.~ trlte ppetâcu1~ d! )rodu;
comen<lB.m ao Ex~cuti"o qUe proceda deeidiu. Tudo o que ,c;ei, através do- tor(',~ .. ~raslJelr~ de algodao, de cate. 
à, inve.:tigr.['õ~s, d~rrub3.ndQ por te!'. not:ciárlo da imprensa. é que cOll~l~ de felj2;O, d~ n\!1h-o, d,e amendoim. etc. 
ra, c (I n s e q ü e n temente, tôdFts as derou b-oa a explicação e está em Q!te, p.o: falta de meIOS de e.stoc-agem, 
acusações que. durante nove m('sc.~, e-.1tendimentos porque MDe que não d""'t obrlg~ào!l a entregar os seus pro
naUl objet.o de IDunchet-es da Im, yai perder um cenw.yo. u o.s a !lrma,s estrange1ra.s. l!t3S(\ Itr-

mas náo fazem preço, recebem iOti 
con-dição e, depois qu~ o lavrador ,\áo 
mais tem a mercadoria em seu poa.er. 
a.rbitram. o preçO à vontade. E ~ 
já estão com a mercadoria.. reCOlhIda. 
nos seUa armazéM, na.d.a. pode fazer: 
o infeliz, o desgraçado do nQSso a
mador. QUe {} diga. o nobre Sena~or 
Atílio F'ontana. que conheco mwoo 
bem <!sI<, problelrul. e .aJle, p<lrque tal.' 
vez na. nua própria carn-e tenha. .sen-I' 
tido os efeitos de procedimento l\E-sint •. 
em detrimento dos interêsse.s do tra-: 
balhadc-r, do lavrador. 1 
. O Sr, Daniel Krieger - V. Exa.· 

permite um apa,rte? (Assentimento do! 
orador) Acho intenssante o racioci ..... 
IIÍO de V, Exa. ao elogiar uma fi.rma. I. 

que faz propaganda. no exteriol' e que. I 
no entanto, lesou o Banco do Brasil 
em. mal;; de 20 milhões de dólares e 
qu~r pagar êsses dólares com ações 
da Pa.na.,r, qu·e nada. valem, e com 
televisões que comprou pelo Brasil, 

para efeit'Ü5 políticOS, 
O SR, LINO DE MATTOS - O 

aperte do nobre Senador Daniel Krie-
ger ficarú r~istrado. S. Exa." con..,' 
forme já prometeu, irá fazer um exa.-; 
me do r,~lat6rio do nobre Deputad.o' 
Cantídio Sampaio, e então debatere-· 
mos o problema.. j 

O Sr. Daniel Krieger - T&lv-ez façfl 
a1..:,"1Ullas revelações muito interessan .... ~ 
tes, l 

O SR, LlNO DE MATTOS _ Sr,1 
Presidente, eu havia assumido com (l 

nobre 8enadooT José Feliciano o com
promisso de lhe tomar apenas: 15 ou: 
2Q.minutoH do seu tempo, pois S. Exa. 
era. o pr.melro orador .inscrito, por 

CesSa.0 do nobre Senador J-effersoL. dei 
Aguiar. Vtjo que estou ultrapassando 
êsse tem-pc. 

COmo o meu propósito é proceder 1\ 
leitura do Parecer a-o Deputado Can
tidio Sampaio. '"'Ou cons.tderã-lo C{)mo
lido., entre{tandG-Q à Taquigrafia, JhM'a 
ser mcorporado ao meu diseurso. Na. 
próxima .sessão, debaterei com o nobre 
S:nador D.lniel Krieger e outros no
bres colegas qUe ,queiram me honrar 
com o exame da ma.téria, para eSCla
recermos devidamente o e:~sunto. 

O Parecer é longo, e COm sua lei
tura eu iria esgota·r todo o tempo do
S::-n~d?r Ja5é ,~e1iciano. Creio que nãO 
11..á ob-l.ces: regunentais. porque é como 
se ,rea:'vnente eu o tivesse 11<10, para 
efelf.o de publicação. 

.Era, Sr. Presidente, o qu.e me cabia. 
dIzer, n~sta oportunidade, restituindo 
a~,,-::m~ a palavra. ao Ssnador José Fe-: 
liClan.J, que me fêz a gcmtiIeza d.2" ce ... 
d~r toSte minutos, (MUito "bem Muito bem) , m 

DOC1):,Il;~T,O_A_.QUlLSE RE~EllE. 
O Sti~_S"NADQ'LL1XO _V.E...llW.:r
:iaS r::"!'-§;W.J!.If~" 

VOTo DO DE?, CANTIDIO 
SAMPAIO 

Senhor p~'esidente: 

A Rc.sclll;:ão número 21:, de 1:;53. 
qUe t:-a o objeta des~a C?I, e tabe. 
!e-ce no seu inciso j'b" o encargo da 
a.purar Quaisquer irregulcrldad·e,s e~ls~ 
t~n!es em C0111i)ras OU vend.es da ca-fé. 
realizadas f.-or conta da lBe ou com 
SUa aqu c.scéncia. Trata~se de um o-b
jetJ amplo e impessoal, que não 86 
a'rige contra wn ou a!gwna:. fIrmas 
ou ~sscas, mas a todos em gttrJ que: 
E.ventua!mente sejam re.spon~á\'eis por 
ta~s !:regultl.ridades, 

.É" indisfal'~ável, entr€tanto, que 010 
trr..balh.os desta Comi. são f.::ram deri .. 
vados, deS-de o iniciO, para a inve~·ti. 
ga'l}ão quase ~exclusiva das 'atIvidQdes 
de L.."l1a, firlUa exportadora de café. 
u. Companhb, Cc.:nercia.1 Paulista do 
Café (CO.MAL) e o oon.s.órcio interna.. 
c:onal a. que a mesma es~ã. vincula-da~ 
Creio qUe n~.o exagel'a.l "'mos em sus
te-ntar Q.ue 80% dos 17 gtQSs03 volU
mes que perfazem nos....:o.s u.'abalhOl 
V'E'I'sam sObre essa emprêsa, em rela,. 
ção à qual tOda e qualquer suspeita 
QU denúncia de irrtgUla.ri~1\tiI!.s tOe 
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dm J..nv'C.stigadas ate às últimas toU· 
eeqwbcias. 

Por m8, s g:'uve.:; que fôsscm1 toda. 
'fia, (~ut:-;tões a 'que a CO:MAL fôsse 
est.!':mJl:l., e~'al11 tratadas supe:'ficial .. 
Illen.'-", c(':lliiSt:ndo em simples regis
tres de dep!J."mentos, sem st.'3cital'&U 
diL;;'}11Ci3.S., perí:::ias, .teinquil'i~ões, de..' 
tf:!';n~n:l;;flO d.~' rêsponsabiadades, npu
I'?p.i~ d::: prejuizcs e demais recurso.s. 
prccc3suais. Atentemos para alguma.s. 
'd.n~ rr.3i.<; importantes e notó;'ias: 

1 _ INT~?:·VENÇÃO LIMA NO
-GD-:r;:·~,R,A 

E:ll fe'l,erejl'o -de 1957, foi atnbuída 
6. nl';lla Lima. NOgueira S.A.· ruiul)sn, 
int,,;'VpncfH) na. Bolsa de New. York. 
'in~dc'u-tê mediante simples carta 'da 
firma. a,J IBC, su;erindo lhe fósselu 
c:onfmdos 1 m:lhâo e 300, mil dólare,s 
pal'.:t que, at..;'avés de agentes amer1" 
canos. tentas~e qUe a. BÕlsa de New 
York . v~e3se a re.flet·ir a verdadein\ 
posição eHatíst"ca. de n0.<:50 cafe. O 
Pre51de:lte . .do mc de então, -3enhor 
Paulo GUZzo. acaba p::.r propôr ao Ml~ 
nistro da Fazenda, não ap€njls a en· 
trega do milhão e 300 mil dólares 
pedído-3, mas. 2 mill1õ~5 de dólares: O 
prejuÍzo desta operaçao alcançou .... 
ôOO.239 dó:ares. A diferença não é, 
eutf€.tant3, devolvida. ao Ba"2C1 dO" 
.Bras:l. Ao contrárlO, a Urroa a ~dete-. 
ve, tr3n. "formou·a em cl'Uzeiros e ainda 
recebe ma~s Cr$ 2. 75{). 000,00 para in
tervir, agora. no .merca.do de entrega. 
qireta em' Santos. R:esumindo, o .. pl:e
juíz;) to.al foi superiOr a 161 mllho2"s 
de cruzeiroo, que na epoca eq~iva.liam 
ao U SS 2 .1XIO. 000 dólares. PQ1S beln, 
conquanto faltassem ainda mais .de. 
S meses para exp~rar o prazo fatal 
de nossos trabalhos, o ilustre Eenhor 
~elator, alegando angústia de tempo, 
Il'es-olve pedir ao senhor Paulo GuzzO 
Q.ue prestasse, por carta, esclare~imen .. 
ébs sóbre a operação. consulta exat~ 
mente a autor:dade sôbre cuja admI
nistração se deu a irregularidade e 
llão tem odúvidas "c1n acolher os JS
illareetmentos apresen.tados de forma 
OOjetiva pelo Senhor Paulo Guz.;:o, 
analisando 08 elementos que o ~'EC 
~viou à CP]". Não repara o preclaro 
(Relator que nada ficou explicado 
quanto à. falta de documentação COh1~ 
probatória de tão vultosas transações, 
li que a. resposta. do IBC ao ri:)querL 

inento de informações fOl'rnclado pela. 
t'PI (parte final do item "h") a ::":~ 
lere de maneira assim grave e term:' 
~antRs: 

"Por oportuno, é' necessário reS
saltar que, dos dados r..qHi alinha~ 
dos, os que se referem às Opel'a~ 
ç..óes da firma. (compra, venda~, 
despesas, etc., aqui e no I.;!xterior) 
ibasei.am..se exclusivamente nas 
eartas e ext.ratos de cont.a da pró. 
pria interventora, não tendo esta 
feito ti eXibição de nenhum dO~ 
/Jumento Que comprovasse qualquer 
das operações que afirma haver 
TealizudO" • 

Se após 7 anos não foi exibido ne~ 
llihur.n documento, como deJxI:u' de a d• 
ptltir a. hipótese de qG"e não se hQ:l
ivsse realizand.o 'lma, algum.M. ou to
Oas a.s operações em aprêço, com o 
~esvio 0..0 d:nheiro respectivo e coni. 
~cia. ou culpa. da sautoridad'Js ~ .. 

~
nsáveís? Não Se tendo tomado de. 

Oimento do Ministro da Fa~enda de 
tão, do Presidente e do D:retor da 

mnel'cialização do mc na época, do..'> 
iepresentantes da .firma indicada, p~a
..,ece.me qUe fica. por esclarecer taO 
Sr"ave irregularidade. 

I _ OPElRAÇAO BRASCOL E CON. 
18J:GNAÇOES DE 1957-58 

A conjugação dessas operaç5es nos 

f
dUZ ao maior de todos os prejuÍZOS 

·pe!lpetradOs à economia lIrasileira. 
setembro de 1957. embora. v,'~e 

dólares a saca. de café, foram en
ln'egues respectivamente 245.925 e 
JJ61.931 'sacas em consignação à.s. fir
pu,- AJJrneida Prado e Toledo ~rrl:'da 
~a qUe as el4.,.-ia::.sem· ao ex~er:orl , 

contra 51 ques parcial de aproximada.. 
mente 54 dóIares por 6aCa.. O resto 
seria pago depoiS, quando essas fiX
mas vmdessem o produto a terceiros, 
mediante prévia autoriz.a.ção do !BC. 

Em novembro do mesmo ano (1957) 
j" se enccnüando aqueles cafés em 
New york, foi dada início· A opera
çâo "Bra.s.col" .(iniciais Brasil-Colôm
bia), a'sim chamada porque consistiu 
na co.mpra e venda. de cafés brasilei· 
ros e c;.;-Iombiallos na Bolsa de Café 

é que. face tamanha gra.vidade, fôs
sem chamadas a depor, não .só as aU~ 
toridades menores de então, mas tam_ 
bém o Ministro da Fazenda e o pró
prio Presidente da República da. epQ.. 
ca, a cuja direta respom:ahilidade se 
vinculam fatos desta inexcedível imo 
portâncja, que _dizem resPeit-o aOs 
mais fundamentais interê&.e,!J da Na.-
ção. • 

3 - CONTRABANDO DE CAPe 
Açúcar de New york e .no mercado E' .'labido que o contrabando de café 
dísponfYel .. O prejuÍZo total desta ap-e· alcança 2 milhôe.:; de sacas anuajs, no 
ração foi de cêrca de ........ '.' ... '1 valor aproximado de 100 milhões de 
US$ 7.5'JO.000 dólare..c: <feita a con· dólares. Ê a ,ria per qUe se verifica 
venção da parte em cruzeiros de pre- o maior e o mais constante prejuízo 
Juízo) . • em dh'Las pam a }j'".ação. Entret,an. 

Po:s bem, alcançado o resultado, to a Canussão cuidou do prOblema em 
com a subida das cotações em cérca ,'llna única, sessão, na Qual >imples
de 2 cenu;: por libra pêso, CUl ar.l~'il de men~e se registraram depoimentos de 
1958, retíra-se ínexp! cável e abrup. várias autor:dades encarregadas da 
tamente a operação Bl'a:;col, com mar· rC!pl'e' são. Um pouco mais de tempo 
cante indiferença para a queda d.?s e ênfase se émprestafse a tão impOl'. 
preços que fat.almente resultaria des~ t.ante matéria, talvez pudessem ter 
sa medida, no montante em qUe ti· sido esclarecidos muitos dos seus a!:
nhamcs, como vimos, cêrca de 800 mil pectos. como por eexmplo, a contri. 
sacas no pôrto de New york:, con.sig. bufção das torrefações para o sj,stemá· 
nadas a Almeida Prado e Toledo tico desvio do caIe. de COIl.:'umo inter
Anuda. E, para maior dos a.b.511rdcs no e, principa.lmente, a orjgem do 
não só se retim a operaçãO Brascól, dinlleiro com que se financia a com· 
sem antes ordenar a venda dos ca.fés pra. 110 mercado interno, daqueles ," 
consignadcs, como a:nda, forçando milhóes de sacas contrabandeadas, 
mais a ba:xa das cotações, são reme· cêrca de 20 bilhões de cruz€"jros, foI'· 
tidas mais 931. 675 sacas de café eru tuna que sugere a existênc:a de po.. 
consignação, agora a cargo de mais de derosOs capitalistas. meditos .la cúpu-' 
uma de-lena de firmas exporta.doras. la. dês.')e negócio torpe. 
O efeito foi desastrCso: O mercado, 
assim dirigido, despenca ver~iginosa. 4 - NEGOCIO ESPECIAL COM A 
mente' para b'aixo: As consjgnat;ões GENERAL ~ODS 
.ão finalmente liqu:da.das, em plena Em lSS(} fOram atribuidas à Gene· 
baixa, prMicamente pelo p:eçÇl do ral Feods 750 mil sacas de café para 
adiantamento inicial c em. vári:C3 ca· ex' ..:rta~ão COm desconto de 30% 
80S, sensivelmente abaixo. O prejuÍzo (ü:inta P:)l' cento) e ma.i.s 750 mil sa
direto alcançou ~êrca (le 30 milhões cas sem deSconto. Os importadores 
de dólares. O indireto foi infinita.. americanos passam a comprar, em re~ 
mente ma.:or, pois as cotações de nos.. pl·esália.. ma,is café africano em detri. 
So café, ass:m delíberada.mcnte de· menta d.p brasileiro. PrejuÍZo à ba. 
primidas, foram ainda e, ate bem lapça cambia-l: "20 milhões de dóIa· 
pouco.') meses, se mantíverrun a cer'ea res, a somar...se 6 milhões de dólares 
de 40 lólares a saca, 30 dólares a me. do desconto feit-o à. General Foods". 
nos da cotação vigente no inicio de~a (Relatório, pág. 83). AO digno Rela. 
desastrada e tãa impatriótica -opera. tOr pareceu não ter havido lucro iH. 
ção, . ci~o que- merecesse ~er Objeto de ação 

Pois bem. a vista di:::so tudo, () no. pOl' parte da CP!. Face à gravidade 
bre Relator :e satisfaz com 3S ascia- do fato, entretanto, pois que dêle re· 
recimentos presta.doS~ ainda na mes· sult-cu, o maio,r ingre.::,s-o de .::afés .at:l
ma cart.a, pelo re~er:do 3cnhOl' Paul" casos n3.') misturas das marcas ame. 
Gl;"ZZ~, um dos responsáveis pElo "af· rtcuna<;, e con iderando o substancial 
fa~Te" como Presidente do IEC na p.rejuÍzo que se registrou à nossa /..ia· 
época, que entretanto, não pode dei. lança cambial. creio que se dever:a 
xar de reconhecer o calamitoso l'€sul· ter dadJ maior ênfase às inves~iga. 
tado da tperação e o faz com estas çoes e apuração de responsabilidade. 
significativas palavras: 5 _ ADIANTAMENTO DE 10 MI. 

I< A mudança de política Opera. LHõES DE DóLAREs PELO BANK 
da no 29 seme5:tre de 1958, antes OF AlvIERICA À CARTElR:\. DE 
mesmo que se assjna~se' o Acôrdo CJ\..;.'\í.iB~O 
Inter·nacional, cujo objetivo. ~eria Conforme nos da notícia a carta do 
manter as cotacó~ traduzju-se !la SenhOr Adolfo Becker~ ex·diretor do 
perda de um bilhão e trezentos 1BC, apE.n.sa a3 Volume 12 do proce!._ 
milhões de dê!ares, em grande m, h~vja. nesse contrato cláusula que 
parte respon~á.vel peJas' sérias d'.· perm1tia a warrantagem de café,:. do 
ficuldades que atualmente o p.'li'5 estoque 'oficial ao referido banco e5· 
atravessa.". (Relatório comp!e. trang·eiro, bem comQ a ql.'"e f à faUa de 
mentar, página 241. . pagamento, autOl'lzava que o credor 

Si~ foi uma. autêntic obra d-e estrangeiro lança:SSe mão dos ~afés e.::~ 
a.prendizes de feiticeito ur:: cr.im de I toc.a.do.s no 81'as11, para vende-los hO 
lesa_pátria )0" êsse bi'hão e ·"e~n~ exter~~l' .com. prestação de contas a 
to milhõe diS cI'lare~ ão "fôs.sem poste-r:or!. Sao cond:ções que 2.t~·on-

s. . s. e o. ,n t-an. [t i>oberamm naclOna1. ao"'ern) 
aSSIm ~erdldos danas para . ;''illdar alfTum as a sinal'la rriesmo sob aS. 
Ctt.ase toda a parte de nOssa lmensa! "". '. 
d"d xt rna qu tem levado o "'0. maIS pr-êt:ten,es necessIdades eam· 
vê~~: bra~leir'o a epleitear do- cl·ed.o. b·~uS. A. iU'ma escol.t:ida pelo banco 
-res est.rangeiros Um providencial re. e~:.r~ng~ll·o ~ara realIzar as exporta. 
escalonamento. çoe!, rOl H~u d R.and, a ... m~smll que 

fal,a lo~o a !S?:gmr, em l'azaO d? sua 

Rand, 
dadea 
si,·el. 

nem foram ouvidas as autol'f;' 
cRmbiais que o torna·ram poo .. 

POderia. re~edr-se ainda. a viriat 
outras questões que não tiveram o in .. 
dispensável e.:.clarec:mento no (;nr,l) 
dêsCe ,processo, como por exemplO, as 
intervenções anteriores a 60/61, (;ujas 
contas até agora. são foram encel1."n,. 
das. O senhor TOledo' Arruda, um 
dos interventores em 1958, em ~~u d1~ 
poimento, rmptega êstes têtmos tão 
slgnif:cativos: "Foi uma interve1tçéió 
slgHOsa ele moda qUe sempre 1)(lirou 
alfluma dúvida sôbre a maneira como 
'era feita':. Mas, para não levar muito 
avante estas considerações, de vez que 
julgo cabalmente demonstrado ql;;:e 
muito há pOr apurar em matéria de 
irregUlaridade SÕbre café, desejQ ape.. 
nas mencionar, pelos considel'a,veis 
prejUízos que acarreta,. a qUe decorre 
da atual diferença de cêrca de 5 cents 
pOr libra pêso entre OS registros elo 
ISC e os preços internacionais do ca.
fé, corre.'5pcndendo a uma média de 
6 dólares por saca, que ficam etn po
der do eX}X)rtador~ a dano da receita. 
cambial do pais. Calcula..se qUe por 
esta via, nos se!:) primeiros meses da 
safra, Se hajam evadido cêrca de 50 
mllhões de dólares da receita cam. 
bial do pais . 

CONCLUSõES DO RELATOR 
Com aS. reserva.s qUe vimos cte' ·foca.. 

lizar, p.a.ssamo~ a nos manifestar Só
bre .as conclusões do ilusrre Relator, 
iniciando pelas que Sua ~{;e~êncj:'\. 
houve pOr bem situar por úJtlllO (con. 
c!usões In, porque julgO que assim 
se observa melhor a ordem lógica e 
cronOlógica d03, acontec:mehtos l'er. 
sad.;s ~o processo..: 

Item 1: 

a) O senhor Relator não provou, 
qUe as refrlições foram jndevid~ls. 
apenas apurou qUe certas firn'tas as 
obtIveram em cifras elevadas, delx:m· 
do entretanto de pedir à Car~eil"a. de 
Oàmhio e à Bôlss, Oficial de Valores 
exatamente o ele.!l1ento que permitiria. ~ 
est.abelecer a. percentagem auferida. 
POr aquelas firmas, na propOrção do' 
volume de suas exportacões' datas:3 
dos embarques de ca~é, ·a QUe cada.;.' 
refração dizia respeita. Ade:na1s Sua. ! 
Excelência vãrias vezes, no curso do 
-proce~so, reconheceu que refrações 
eram um remédio para compensar o 
"câmbio negro português" que, na. 
epoca, tanto prejudicava os exporta· 
dores. Ficou entretanto pr0"4do que, 
ao arrepio das dj,,::-posições q~ regem 
a matéria, foram elas concedidas sem 
prévia. audiência do IBC, razão por 
qUe concordo com o SenhOr RelatOr 
quanto à apuração de responsabilida.
des pela infração -dessa caute ~egal; 

b) Voto contra, por não me parecer 
adm'~siyel que se sugira a punição 
de ex·diretores e ft..'"IlCionários do ISO, 
em virtude de atrasos ~etificado.s no 
pa.gamento de al'.:nazenaglm, pOl' par
te da' carnaL A questão dizia respei~ 
to a duas firmas partiCUlares, deven
do dirimÍl'.:e portanto, pelas meios 
normais. de direito. . 

Cl embora me pareça que, no, res_ 
pe:tnnte a "wa.rrants", a gravidade 
eE"taria na prática. de financiament.u'.>, 
o que não ficou d.e maneira alguma 
comprovada. concordo COm o Senhor 
Relator e:n que o IBC não drve!':a. 
con :c.star a simples emissão dêsses 
titulos. a fim de rigorosamente obier· 
var a expressa proibição contratual . 

Como não !Se pode admItir das DU· consor;::lada no exter:or não haver pa· 
tOridades responsáveis de então seme· ~o saques camo.:tis relativos à exp0r
l~ante grau .. de inépcia. e tão lllq.~'8. [a9.õ.~ de Ca.f~, num monta~t.e de 10 d) Não me parece qUe se haja ve~ 
li!icável levlanda.de: creIO q~e s.e 1?J' ~l1hoe.$ d~ - dolares .. Nad·~ f1C01:l SUfl'l rificacto o monopôlio de vendas a que 
pu;n.ha l~var~ às ultImas c0n.s:equenc:a'. Clel1teme~r.e .escJRrE'ClOO a. res:p~lto da· ainda o senhor .Re~ator, mas apenaa 
a. mve-stlgaçaa de tôdas as clrCUl1S~iUl: Qllelas c:au::ml~s madmlssl,:elS, dos uma autorização que deu lugar à vell_ 
CIas dêste ca~o, sobr~tud~ .lo moveI resu1ta~os f:nms da pperaçao, e de. da de pOI. .. 'CO maIS de 3€ mil ~acas, o 
Que o determmou, POIS !Sao se eSc la· operaçao, e de operaçoe.:. semelhanteiS I qUe se não me afigura qualquer exa· 
receu, ao menos. ~e os cafés dllS con~ c21e!J.Cld~ com outros bancos estran. ê-I'O. tendo em vista. Que a Coma.l 
signaç~s foram l".ealmente ,'endidOS geirJs, eI).\'o.\:enoo vultosoo. adiant.a. df>stina uma. intervenção de café do 
na baIXa. quando o !BC deu Ordem l.:nel;t<..; em dO!«.tes ao' Gm.'erno. Na.o rBC Que alca·nçava. um montante su
formal de vend!1,. ou se O fOra?1 na al- se esc!are~eu !a.mb~m, devictamen .. e, \ periol' a /j milhões de sacas. Note .. 'ie 
ta, sob os aUBQlcloS da .op.:raça'Ü Br2S- -:n1 que c;rcu~~t::nc!as se, de}: o »l'e. I qUE'". no ano que .se verificou e3t,9,. de_ 
.1.01. com o desyo da dlfe:ent}'1 f"m. dó- Jl~'l.O de 10 O1llho-::,s dE' dol.a.re:· à Na. \ l':!!fl.cão, (I. mo, pondo fim à..') famige. 
• 'teso O que me p:u:ece mdB:pensln'cI ,ç::o <lc:urcí.;ljo p:!a. fa~ê:lc!a da Harj J fada.') intervençõcs, pas...ou ê1e meEmo 
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a adquirir e armazenar tôda a safra ração, altamente prejudicial à receita .:encadeada. contra o grupo cQ[}.ercial 
de 61/62, o que implicou na. a .. :reg-i- carnbial do· pa,k, náo cre:o possü el €.m leja, c':rn tamanb..a e tão sensa
ment.ação da totalidade dos seu:::; re- nem jus.to apontar re~ponsáveis antes clonal repercuSSão na L lprensa j aca .. 
cursos em pessoal para .a gigantesca de ouvi-los. aaria neces.sàrial'nente POr arruinar o 
tar€-:a. Daí o meu voto contrário. Item 2 _ Não concordo com o Se- cl;,,"àito não só desta,' mns de qualquer 

6) A re~peJto das cartas de retjfi~ nhar Relator. O problema de créditos ol\;,;anização comerc:.al ql:e est:vesSe 
cação, não .:.e pareCe tel' Heado devi- em branco, concedidõs pelo Banco do em seu lugar. 
d:unenie esclareddo o seu ponto cru- Brasil à Carnal ou outras quaiSquer parece-me, entretanto, indt' nensà
elal; se dizlz.m respeito ,sómente à firmas, não se relacionando 'CO:11. café vel, que o consórcio se u~ilizava-teme
quantidade de cafés compradOS Cu é absol:.ttamente estranho aO' e-scôpo ràl'lamente do.!l fil1anc:.arJentos, e ten
\'endidcs, ou se implicavam também desta Comissão. APurar r~pon.5a.bili. da-os sImultaneamente aqui e no ex
em alterar a natureza das transações, dades pela concessão de tais :)rédH,v,:;, terior para. a mesma partida de cafe, 
de comp:·a pa.ra venda, só m.e parece v:avel, atrav-s de outra e !mobilizando seu -pl'Od.uto em novas 

O Senhor Relator e.sposa a. ú:ttma Com1...o.:..são de Inquérito, para ê55e fim emprêsas ou operações comer-:) al,<; de 
hipótese; Os defensores da f,puA s'l.'>_ e~,pec:aknente co:n.stiuída. lcng'o e demorado giro, tanto que, 
t.entam a primeira. Pela anãlice d,es- Item 3 - Não concordo com o Se- verificada a restrição creditícia, não 
sas cartas de retiLcação e das cartas nhor Relator, A extinção dos Entre-jccnsegue :-ulüar os set',s complTr.ni:::sos 
de compra e venda a que aquelas faz postos seria medida radical que, a em periodo de tEmpo razoável, que 
remissão, cabem ambas as interpreta- meu ver, :_ão cOlTesponde aos interês- marcaSSe a aplicação dos créditos em 
ções. Cl'~io que ~ó mesmo as faturas, ses comercialização do café, f:!es g'_ros normais e prudentes de negá
reCIbos, documentos bancários, com- constiwem uma e}"oope1 iênc1a que deve I c: os . 
probantes das opera.ções seriam capa- ter mantida, naturalmente exp,1gna- Na verdade, porém, a causa maIor 
zes de espancar deJmitivarnente a c.ú- das d<ls defeitos que em me,3lllO lht'E de tudo is~o esteve na ausência das 
vida, uma vez que, em .se trat::tndo de assinalei, na oportunidade de insp,;- m.lis el€mentares cautelas pOr parte 
transações bl-lateraiS, l'eal:.zadM. há ção que fiz, por incumbência dntR I das autor:dades responsáveis pela ar
qUflse doi.'; ano!;, estariam irremdSl- It-em 4 - De pleno acôl'do cOm o recadação de nO:::,bRS diviSas, de vez 
u'im€nte contabillzadc,s., irnpossiblli- SenhOr Relator. A mexpl:cável per- Que o caso em tela apresenta f>:>treita 
tando quálquer adt;·lteração. Até que missão de exportar cafê paranaense semElhança (!Om o prejUlzo, em dó
se fuça êbse contra~te, não me Sinto pelo porto do RIO de Janeiro deve 1 lares, que no., acarretou a falência 
em ccndjc.:ões de emitir meu voto, ce.:õsRr definit.ivam{'nte, da firma estrangeira Hard Rar.â, em 

! \ Nuo' posso concOrdar cOm o Se- Item 5 _ De acôrdo com o Senhor 1geO,. com a _ d.e-erença d€: qu~ nào 
nhor Relator em que tenha hav:d-o Relator. POSSl!l esta ultrma patrlmOlllO no 
cl:·mpEc.dnde d oIBC quanto à ',:eten- 'Item ~ _ Discordo do Senhor Re- Brasil, capaz de re.s.pQnd~r ~r seU 
ç5.o pOi' parle das firma Comal e Ai- lator. Não me pal'€ce que simples Imenso descoberto, 
rne:da Prado, d:;s estoques de ca~:;;s lap~os Ou enganos~ tão comuns i'I'J'l propõe o Sr. Relator se recCmenda 
da Interver:çao 60/61. tHOUve, Sim, d e- depoimentos ·ver·batO, possam caracte. ae Executivo a imediata execução tio 
mera r:e&e l'eCebImen o, como t~ ,,"'4 r:zar crime de falso t€-stemunho. Se ~'eque"tro de bens prev~sto pelo De. 
preencie de depoimentQs p.restad.o" pc assím O fôra, ra1'Cs depoentes escapa- cn:to-Lei n9 3.2401 de 8 de maio de 
los r·c~p_n;,:ávelS. Não se pone esque- nam ilesos. E, no caso, foi o prÓpl';O 1941. Entretlmtõ a aplicação dê;:,~e 
cel'. tatnbém, como já iicou anterior- S€nhor Relator que, a meu ver, vã· diploma legal tem. como irrecusável 
mente o.ito, qUe o lBC, nesse penodo, . d' 1 I deu inJeto à glande experiência de in- rl.a s vezes se confun ru. na. _ aná j:e o.re~suposto a existência de crime, o 
terv:r dire~amente na safra, adquirin. dos elementos que, a seu JUIZO, con- qUe se r.os a figura não ser a hipó
do e armaz~nando em 61/62 a im:r.;~'e.:- flgfuaria o crimes em apreço. tese. a julgar pelo parece'l' do emé-

. d • d 20 Item 7 - Disc:::rdo. do Senhor Re- rito j'lrlsconsuHo Nel&on Hu~!"ia, 
sicnante quantlda e de cerCa e lator, Tenho paTa mIm que de modo cUja CóPIa foi di~tr:buida aos COlu. 
milhões de ~acas. d 

g) L'e .,côrdo com o Senhor Rela- algum, ficou prova ,o q ...... alquer ca::.o pcnentes de. ta Comissã~, com a retrQ-
C\ de financiamento de "w.alT&nts". referida carta do Dl'. José Carlos 

toro Quuutc à troca de cafés de Cm·i- Item 8 _ De acôrdo eDm o SenhOr Hão. 
tlba por cafés soocados em Pin' ,,",na_ Relutor. São realmente as Operações ,. " 
guá, hcuve realmente di'erença de especiai.s a via pe:a qual se têm prQ- No qt;-e tang'e â apuração de res-
tip<:t, (,b}eto d.a comtmicação feita à ces$ado as ma;s condenáveLs e prejU- ponsabilidades proposta pelo S,·. Re
diretoria do IBC pelos agentes da au- diciais irregularidades na comerciali- lutar, creio qUe não estamos em C011-
ta:'quia Em paranaguã.· Creio que l'e- zação do café. dições de defjni~.Ias, exatamente por
al •. lente a firma deveria Ser debitaaa Item 9 _ De acOrdo com o senhor que, a re.speito das várias circuns-. 
pelo v<llor dC,56a d:ferença, ainda que Relator, tanto no que respeita à. justa tância.s que. enVOIVE1'am a concessão 
se confil'Il1a:[,"e a alegação feita por rEpartição de ônus e sacrifíciOs entre do crédito em a prêço, não foram to-

~. seus defr:n,EoTcs, de qUe ai:nbos Cs ca- todos os produtores mundiais, na pro- mados depoiomentos das principals 
fés pertenciam ao !EC, pois, ainda porção de suas safras, COmo princ:- autoridades. os Mini.:õtros da Fazenda 
nessa hipótese, as contas de interv€n- pa'jmente quanto à abolição do COll- da Industria e comêrcio e n:retor 
çáo deveriam regi; trar o enriq;,l~ci- f4';co camb!al nesta e nas duas pró- da Carteira de CâmbJ.o do Banco do 
mento assim processado no estoque da ximas safras. Brasil naqUela época. li: verdade que 
intenent~ra. Item lO _ Oe acôrdo com o senhOr o Sr. Carvalho Pinto enviou à Co-

h) Não me parece procedente a ReHüor. mi são uma calta, hi.storiando as vá-
a~Sf2'rtlVa de que tenna llavido aill'tn- Hem 11 _ De acôrdo, com l'estri~ rias fases e aspectos da. momentosa 
eia de qua:squer prQv:dências para çõe.s. Sou pelo encaminhamimto dus que... tão, Essa arta foi, entretanto, 
lmped r R livre movimentação, por projetos de lei em- tela ao exame da objetada pc!' de:pOlmentos posterio
pane da Comal, dos estoques da in· Càmanl, mas reservando-me qus.nto 1\ res, sem que se tIv7~.se. ouvi~do , S. 
tervençác. Da defesa apre~entada alg'umas diSposições dêles constantes. Exa. no tocant.e a ta\s .dlvergenc:a.s. 
pela fl:'lna, faz' pal't-e significativa . Parece-me portanto arrOjada qualquer 
quantidade de fichas, de varias arma- CONCLUSõES DO RELATOR (1) O'Jnclusão -definitiva, Sobretudo em 
zens e ép~cas distintas, com o "viSto" De tôdas .as questões versadas pelo I desabono d~ aJt.o conceito ~l.."e jU!ta.-
do fiscal do lmtituto, comprovandr) UU'Ltre Relator no concernente às irre. m~n~e desflUta es.s~ precI.alo homem 
que as mOVimentações se faziam me 4 gularidades atribl,;'.Ídas à Coma.} reves- p~blICO. E tanto e ve_rdade q?-e, ,s. 
diante C2mpetente contróle oficial. te-se de maior e mais indiscutivel pags, 9 e suas concIUSoe:s,. o plópno 

1) De acôrdo com o Relator. Reá ... - gravidade a de qUe Sua Excelência Sr. Relat_or rev~~la ~Ul «uvlda em ln~ 
mente as firmas Comal e Almeida se ocupa na prImeira parte d.e suas tegrrog!lço~s que deIxa :$em respostas. 
Prado tiveram em seu pOder conside- conclu.sões: o não pagamento do va- _ coru'ld.el8.n~o •. portanto., essaa ra,.. 
rávEis saldos médios em dinhe1ro. re- lar em dólares las 500 mil saca.s de ,roes e, prmclpa~este, que tmnos 
lat:\"os à" cOl1Ías de intervenção, ..:em café exportadas pOI' aquela firma. me- mstaurudo no Br~ll um novo GOVêr~ 
qt;'e nada fi7e;::~e O !BC para ajUstá· diante saques à prazo de 90 dias, no, a. que se. trl~utam os melhore" 
lcs ao..<; rllzroveis limites sugeridOS por contra sua consorciada no exterior, pr.oPÓS1Ws de Impr1ll?-I.t: 05 n:ais ~or
cl:'tu~ula ccn~l'atual e.~pecífica. Em sua defesa, alega a firma em .reltos rumos ~ nommJstraçao publica. 

j) Não t~m razão o Senhor ReJa- apreço que, embora sempre houvesse sou de. OpUliao que se transfira ao 
tOl'. PC1- o !BC náo entregou à Comal proced,:do com exação e pontuai:dade E.xecutlVo a tarefa de ~clar~c~r de. 
d:-'cumenrcs fiscais que devessem estar n-o clUnprimento de seUS compro:nis.;;oS j vldamente estes fato.~. I~ent1flcan~o 
sob sua guarda. O engano advém da foi levada àquela extrema situacão de 05 verdadek'og responsávels e cObra:..l
confu~ão feita pelO Senl10r Rela tor inadimplemento, peJa violenta campa- ct,o. pela melhOj' forma e com to~o 
entrL os concEitos de "Via Ouro" e nha de descr-édito que, durante 8 me- rI,gor" o vultoso_montante dessa tao 
Certificado de Lj.berflção, Ambos oS S€S lhe moveu o senhor RelatOr de-s- dIseutlda. operaçao. 
docu!Jlentes não podem exist.ir, po~s ta 'comissão, arruinando a reputação Sou de Opiniã.o, finalmente, 100e 
o segundo -substitUi o primeiro, que é comercial de todo o oon.sórciCt, dentro às imperfeições processuaí.s dLscr1ml~ 
recclh!do, sempre que o café é libe- e fora do Brasil, do que lhe resultou na.das 110 inicio desta declaração de 
rado para, embarque. o corte súbito e violento doo créditos voto, que se sugIra jgu.almente ao 

k} Não pC's.so concorda,r com o Se- bancárIos (ca.rta de ?i de março de :gxecutivo a constituição de uma Co. 
nhor Re!ator. C'::mo responsabilizar, lE64, enviada ao:; membros da CPl e missAo de Jnquérlto d.e Alto Nível, 
no ca~o de exp-orta.ção de cafi ~o:l'a.do. ~ub5crita. pê!l.o Doutor JOSé Carlos integrada. por pe5W& absolutamente 
ass~so:·es e dirigentes, que não foram Rão). Equidistantes de qual~quel' interêsses 
ouvidGs pela Comissão. cérca doe "in· Creio flnnemente em que a forma de gTUp08, fl. 11m de pl'oceder a wn 
formaCÕes tendencicsas", cujO teor SC' p::-r que fOl'sm1 conduzidos nossos tra- levantamento objetiVO e imparcial das 
ir,ncra1 Como O SErmor Rel~tot', c:n- balhas deVe ter contrjbuído para f.sso. ,:'!~~'egulardad-e. st."li-CitadaR por est,a. 
a:dero prOfundamente suspeita a ope· l po:s a violel.lta gl'i\lTa ~\ooessual de.: cPI e d-e ?Ut.nl .. ~ que event.ualmente .. ~ 

" 
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hajnm ocorrido, apurando pr€.3uiz~ 
~ont:Uldo ilicitudes e delitos contra. 
o pat:~imônio da Nação e, pr:ncipal
mente, chamando à responsabilidade 
Os seus autores, qualquer Ilue seja a 
posição polftica ou econô~u.!ca que 
desfrutem. 

sala das Comissões de lr.quérito. 
Em 22 de abril de 1964. - Cantidto 

SampC4 io. 

O SR. PRfi;]HºE.l!!.![: 
Tem a palavra o nobre SmajO'l' 

José Feliciano. 

~{, JOSf: FELICIANO: 

(Sem revisão do orador) _ SI' Pre .. 
sidente, Srs. Senadores, ao OU'~j7IPOS 
o discurso de po.sse de S. Ex!.l o Se
nhor Mu:echal Castelo Bra.llC'), 'ica_ 
mcs JnbUoset; pelas pul'!:vr.ls qlle 
tanta t;Onfisnça it-u:piraram 110 futuro 
da Pátlia. 

Uma passagem da sua ota\'.l.o grD'4 
ramos bem: o Govêrno de S. Ex" 
seria o das leis. das t:adiçõef- e doS 
principios morais e p()l1ticos que re .. 
fletem a alma brasIleira. 

Por O.ltro lado, ao l'uvir tn 1s prtla .. 
vtas, pe.:1samos na situação d':! Bra ... 
foí1ia, a CJipital Federal, que, are hoje 
está entre.gue aos dispOSltlvos lega~6. 
p1'Opri09 da. êpoca em qUE" B ';:,S111"1, 
era realmente um canteiro de u:;ras. 

Governar B:'asília. dentl'o' dJ.~ leiS 
é o tema que nos traz a cs;a triQu
na. 
- Verr.:os que o Dis~rit.o Fed'l·p..l é 
ainda regido por aq,u.ela I.ei CU!! se 
denominou San Thiago :C'an!<ls De 
1960 até hoje, cêrca de 35 r.rc,jet-o$ 
de lei aguardam tramitação 11Oriria,1 
no Congreu::o Nacional, e em 1963, 
aproxima,damente no mês de junho, 
trouxemos para o Senado da Repú .. 
blica a noticia de que grave.~ a-eon.. 
teciment('s _~e pasrut.,am na órbr""a fi .. 
nancE.'ira riu Prefeitura MuniJipa!. 

Em o .ltra oportunidade il.~emos 
idêntica comtmica.ção quanto à de .. 
volução de cêrca de- três bilhões e 
meio de contas a que o Trlbunal de 
Contas do Distrito Federal ha.via. 
neg'-.do :::eg!!stro, e de que idêntico 
débito estava pagando a NOVACAP. 
por aut-ol'lzaçào do Prefeito Munic1.. 
paI. 

Assim é que, no dia 20 de abril em 
ses~ão dtl>que1e Tribunal, fo_i d~ter
minada a intervenção na Cont.abili .. 
dade da NOVACAP, para efeito de 
ve::ifícaçãü dessalS irregulari .. iacc.9 por 
parte do '.rribunal de Contas No dia 
22 de junho, denunciamos outro fabO 
grave: o Ministério da Fazenda.. pela 
Ordem n9 142, no Proces$·) número 
39.172, do Banco do Brasil Rutorizara. 
-o paga.mento de 18 bilhões e 400 mi.. 
lhôes, em parcelas mensais de 2 nU:.. 
lhôes, sendo que a última !:eria de 2 
bilhões e 400 milhões, corr~;,1p .nden'--e 
ao mês de dezemtrl'o de 1963. 

Essa autorização havia sido consi' .. 
guida depois que o Govêrno Federal 
OOlo!ttl'a totalmente no Plall10 de 
Economia o valor de Cr$ ,.' .....• 
16.000.000.000,00 e mais Cr$ •. " '" 
500.000.000,00, porqUe esta o.u.:tntia ~ 
r.oderia ser entregue à. Prefeitma Mu. 
nicipal mediante convênio do Minis:
télio da F~zencta, da Prefeitura e da 
NOVACAP para um plano de obras e 
equipamento~, 

O $r, Eurico Relende - pe10 si!Jit, 
tema de duodecimos. 

O SR. JOSe FELICIANO _ 1j>,'" 
tamente. -

Então ,.() \:'!ue se fêz? A dota.~ão OI" .. 
çamentáda. legal 10i incluída no PIs. 
no de EcDnomia e só foI IIbera~la com, 
autorização do Banco do Brasil. 

Sr. Emii~o Rezende - V. Ex~ me 
permite um aparte? 

O SR. JOSS FELICIANO _ per. 
feitamente. 

O Sr. Eurico Rezende - Na época. 
até se COIlleutou multo que e32a vlll~ 
tosa, verba de 16 bilhões f(li post;\ A. 
disposi~ã,Q d~ Pt·e·eih'~'1\. 'Per 'tllt~uên.. 
cia d,.) ~x...D.aput.adO L-eonel i:.r~ol •• 
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'Que pas.c;ou & buocar, 1;a.rnoom Dc.llluanto posaível, I. tentativa de u.. RS pr.imeil'a,s. providências 1Ia. nOl'nt2.-

/

e-astos de Brru:.iUa., as dislJOnlblli.1..tde-..s c:rutar o erário pUblico de Bra.sIlia. lização· efetiva da adnünistração PÚM 
tleceasárias à SUa. ca.m.panha. poUtic.a. te.mbélll pare. ~ máquina. publicitárIa. bHca da Distrito Federal, dentro (la 
&ed.ológica. em todo o País. Segundo do Sr. Leonel Briz;ola. mas- ordens re!onna. admuistra.ti:va, 'IW.ci9nal. ou 
I fiquei .sabendo, um ou dois dês.ses superiores do Rio de Janeiro deter-.. fora dela.. ul3S que rerurnente se en~ 

l,dUOdéOitnOS foram entregue". Vossa minaram o « Abre~te Sésamo" dessa qUadre o D"lstrito Federal nos dispow 
~x~elêIl~i~, ~ue, nesta. Casa, tem tido nOVEL fonte de oorrupção para, nquêle sitivos legais, com a sua respcns .. tbi

,.nuns VIVencu\. 'com os pl'()blem~ 4erl'.unhlldO cal'bonário do Presidente lidad.e. com .os seUB direitos e seus 

I
' Bra.sfIia. poderia. e.sclarecer li Nação deposto. '_ deverés, pOl'que, de outra IOtma, ve-
êsse aspecto isto é, se realmente h&... remos que Brasília oo.ds vez ma:5 se 

p'ia algo de ;'pôdre'no Reino da Di O S!t. JOS~ FELICIANO - Nobre tÓ:~na. nao a grande esperanç,a do po.-
ncrparc:J.", . nesse as~unto. e .• 5e ~ôbrêl Senador EurIOO Rezende. nó ponto vo brasileiro, mas realmente um cen· 

· fessa. pog.riàào estava, t.ambém, depo_ que VOU pro~~rar. desenvolver agora, tro de corrupção,. \Im centro de rou~ 
~f'itBcta, a sombra maléfica. do Sr. Leo-' V. ~e., Vel'lflCara q?e é de extrema. bo, um centro de agitação e, . .s?o:'e~ 
{lUeJ B1'iz201:\. gravJdade .a situaçao cont.ábil da. tudo um centro de i~tran<i.u:hdadE: 
~ O SR. JOSlt FELICIANO _ ~.(Obre ='refeit~ do Disttito Federal. na('.ionaL 
~,8Iô-n:.1dor Eurico. Rezende n-té 0- ponto As.sim é que. no mês. de junho, de

w 
E' co..'1:tra isso que nos revoltamO$, 

,>em q~:, aco~pa.nhel (} .. c;l~ü,. o Banco n~ln~jamos o pagamento d~ três é contra. isso que erguem".)s e. J1()~~a 
. d~ Eta;:,l} pa~ou regnla.m"nte, à Pte_ bllhoes e meio de contas ·Que o Tri- palavra, porque Qmeemos Br~l~la 
t:f~eltur~ do. DIstrito Feder?}, !1 quantia bunal de Contas da DIst.r't Fed _ 1 COulo vf!!'dadeiro painel da ~dm:nLs
;Qe dOIs bllhôes de cruzelr(,.ls 'llE'l"l.'mis ha.via. ne". ... do rogl'<!"O' 1 o e.l.~... tracão federal, e nào como cent1'~ de 
E Pro'.'! di!, <>"-''' _o '. , e o p:1g:amen..... . - d tôd 

I . - a, .. I ura· empregou . a q,UiI.fL foi proceuado pe~ NOVACAP desordem, de pcrturtaçao e a. a 
rt!a ~atrB:vés da NOVACAI?, das F'J.n_ Mais tarde denunc;an os '-ao vida na.c!onal. . 
:daç.o2s, do Gabinetc do Pl'esid~nt.c, na. vêrno havia. ifiClufd - 1 q~1 o d - Há poucos dias, i\Gsistimos., est~,!
\!tnillS absoluta liberdade, sem mesmo Econ . d; . o n?, a~o e recidos. uma parte. de sua.populaçao, 
i_iI'e.3P~it:ll' a a:l.lt.onomia. fine..110eira. d.alS ~ml!l, ~ze.sseu: e melO bllhoes _de aquela. Q.ue se .filio~ à LegI80 da Boa 
r::F'lUld,9COOs, nem a .impos.<jbHida.de ~ruz(:dOt a. fim de qUe pudesse, cntao, Vontade f.azer não apenas uma gre
Ilegal dc o Gabinete do Prefeito efe . emad· o açHo orçament~ja. a.lgumo., ve nu. dapittd da. Repúblic,?-, mas Sim 
'Itu::\r . pa?,amentos .sem a conbbilidad; l~V ,Ir 0, B!tnco -do BrMll. reCe?e~do um::!. tevoluçãO; porque MO se deve 
. (\0 órgão competente; ()' a.<>9i.m por .~ezOIt? bllhQCS e quatrocelltos.IDl11lOes A-"nC".l','n",", de urcvc o m~"~eDt() que 

- d:F,nte: Qe ,CJ:~zelros, U;y ",. '" 

HOJe quer mo di à C ,prende aut()ridad-:S, que· CQl:t~ a~ c?~ 
HOjo, entretanto .. ,devo dizer que a u 1 e s .zer. ~~ que mUl!icacées, que ll'npede a clrcu.a("~o 

.não. poderei responder pOl'men~riz.ad~_ ,q ~.~s ~ossas advertêncH1S" ,de nad~l na -c.id1úie, que· trans~orna tôda a -Vl· 
11l).ente ao aparte de V. Ex~. DIante 61?bl OOolam para. os admimstra.dores da. l1dm;nistl'ativa, _ .... _ 
,oos estudos que estou procedendo na ~Ud cos, porque a despe::;a do Di?hjto", , Tl.':to uno e' gl'eve, é revo1u,çao, e te.,. 
&:'c.staçfi.o de contas de 1963, PMCt- e eral, em 1963. {l mUi~ .superIa! . à B S 
..... almente ""'r" efe,'lo de 'p"ra" ° despasa- dp ,Est.ado de Mm,'" .0"'.8.JS, ",'oluç.úo que p:evuleceu aqUl em r-
.. :1'''' <;\< ... com tôd b sília duraute a1guns ·diftS. quando a 

· exa:.to de Brasília até o d1a 31 de de â ' as as suas, -o rlgaçoes no Leojão da Boa Vontade tomou '~ont3. 
t:embro. do ano p:l.SSado em breve-:- dmb~t-o estadua2; à de .ql.l.at.orze ~ta.- bt';,lment.e da Cidade L,i1're" da ai· 
d.a;rf!l a resposta, ' , os da Federação Bre.sileit:a. e. s.pro.. IN.. ~ B i 

O Br. Eurico Rezende _ PC~'IIÚte ximada,':l1ente. à .d~ ~rêS mIl. setecen.. rl?ãe de; Taguatinga, e l.S{)lou r~s -
Y", Ex!;\- um aparte? tOIS e 'Hn~e MumclplOs, em 1962, isto lia das Cidades que a. ligam a_ ouuú.s 
: ê, o .DistrIto Federal gastou. em 1963 pont-os do território nacional. . 

O SR. JO~ FELICIANO _ }Sois pel'to de cingüent.a e cinco bilhões d~ ,-O Sr. ·José Guiomard PermIte 

Abril de 1 964 
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gra.tificadas, como fazendo parte de 
Gabinete da. Pre-sidéIic~! 
'O 81'. lI-fem de Sá - Não se sabe 

come) o Brasll- aguenta . tudo isto! 
O SR, JOSll: FELICIANO _ E;:,,\

t.;amente, nobre Sen:uior, é de eS\Rr .. 
recer! Acho que, com acimini.straçfto 
pública rigorosa e eficiente, a .nossa. 
Capital ainda pOSS3! ·.ser auto~sufi
ciente, Eu sinceramente ll.C!"ed.ta.\'a e 
ainda, acredito, na recupel'açü.o 'do 
nome de Br-asília na: administraç,ão 
públíca. Eu, que a·inda acredito po..',~ 
Sa ela· ser cO.:1cluida dentro de dez 
anos, com esfôrço .enorme e pequenO:'> 
gastos, fico decepclí'n!td-o com os p~ 0-
Ces.."0s administrativos a que última .. 
mcme ~~timos na ~ Capital da ne .. 
públ.ca., . 

Srs, Senadores, ainda temG.$ a co~ 
mentar, neste mOmento em que J5e 
prOC1:;ima o plano de trabalho do 
atual G~vêrno, a. grande e.,."{periênda. 
que se fêz em B!'(l5flia, com relação 
à descentraliz-J,Ção da' a'dministràção 
pública.. AqUi· foram criadas várias 
~daçâes; com absoluta autonom!a. 
administrativa e finanéeiro., ,que ·mais· 
ta<rde, em conseqüência de ·dec-rebls 
e po!'üu:as, fora.."Il lançadz.s totalmen • 
te. {lo desc.rérllto públicD. seu pe.ssoal 
fOI, por uma .emenda, ao projeto de 
aumento de vencimel1tos 00 iunclQ
~.3.lismo púb1lCo, federál, federa1j~ado, 
tra~f(!~and"~se, assim, em funcio
náno.., tmblicos o _ 

Plor outro lado, êsses servidores !n. 
clu dos no oIano, de· .aumento <Telal 
do, tunciona.iismo ~eder<3.l,. não pende
ram ser legalmente Jatidus no _quad~·o 
<le pe.soal da. Prefeitura. J!!tltão fo
ram tranSferidas .para: a NOVACAP: 
onde l'ecebem vencimentos como !un~ 
c:onários públicos federais, 

hão.. cruzeiros, sem ter um CeJD.tavo na V, Ex·a. tun ap~!e?" 
O Sr. ~urlCO Rezende _ M.:ts, V. Lei Orrmnentárja. já que fi ·~ma- do- O SR,. JOI$ FELICtANO. ;&o;ta série de atos e medidas· estA 

Ex!!- podena esclareC~I" o<epis~fiio 'em taçã? foi incluida no Plano de F,co- ,perfeitamente. - C!'laI1do. a esta altura," tal confUl':ão 
Rue .se operou com dlta qU,antm. ,Não noml'3; . " - I O 'Sr José G-uiomard _ V, Exe.. no quadro de t}{~SSO-al de Bl'asilia que·. 
,hc~mV"e certo maL:st.ar,. c~n ta ·remtên_ O sr. JOse Guzomard _ De ond2 [estâ realmente prestandO um. grau. fi, . pro..~eguir neste mesmo ritmo, 
J!la nos setores aa. Conta,b11ldl-de da teria. sa4do ésse dinheÍr8? I de 81:\'1"'0 à causa pública, com a dentro de dois -anoS será verdadeira.~ 
Prefel~u:ra ou da NOVAC~? ltste O SR, JOS~ FELICIANO _ Esta.. sua S d~nÚnc~a. O'ravíssitnG., Mas o seu m~llte Lnsolúvel o. pl'oblema da ad
~etor a..éhou o 'negõci-o ,suspeito e ma.L mos empenhados em 'conseguir ltcnli- amor ã BraSmã e à intert; .... rização da mmistl'ação pUbli-ca lecal, 
.chetràS<l~ .Par~CJl1e .9;,e }louve. or:'" tar esta nutorização, _de. Vez que, Ca it.nl devia. chegar até· o ponto de As.s:tn, Sr. Ptesidente, a.credit",: 
tl.em superlor ou subst.ll,.uiçao de '(\'In- para. que a(}.uelas que se processavam de,ft rar alto e bom som que O C~~ chesada ~ hora - agora ·que, pelO; 
c.lOná.l'ios. Houve manpb!"a no senMdo através de ordt'l .... s de pa.gamento . ou SO ~.ds.' tem a, ver com .Brasllia. em At.o Institucional, t.em o Congresso 
de, fl4t:cla. ~tu€:p.elta nao em!J.'\nlçat R de 'Processos numerados. nós já, pu.. si. m~ros. SerIa o momento de .dl~ o pra~ de 30 ou 6-D dias para _fi tra:-l 
~.ufO'l'al .8 o êxU-o do negÓCIO? . dent~ alcrl-!lçar as quantias lt que nos zer oS ~ôme.s de certos homens, de mltaçn:a de 'projetos ol'lundos do E.w ... 
\ O SR" JOS~ FELICIANO _ Res.. r~terlI~OS, Ag.orã, poré!?, dependemos certos admiDistradores. O senqdo cut.1VD - de n;g'.1Jannentanno.s lcgal~' 

~
lldendO a. V. Ex!?- inforIno qUI." de estt·do mUlto mais' rlg0J'O.SO, dentro deveria fle9J:" conhecl.miJn.-<lS, .. para mente -ao administração do Distrito 

uando no_ Gaofnete' do Minist.ro dá do. prestaçã? de, cont-as dos próprios que iÔSSem _ tomadas -as prov~dénclM Federal; 
ztnda ,em BrasUia., procurAvaml)S órgãos mun"c:prus, Al~da bOje, com a que o. caso requer. COlDO a. mst.ala~ Nenhuma. lei foi nprova.d~, desde a 

~ma. inforrnaç[o exata sObre a. ordem tthâlise superlicla,l Que fizemos, d~ ;:úo de. uma. -OOmisfião Parlamenta.r Inauguração de Brasilla, a não ser fi 
· ;êe pap,-nmentó nQ 142. de 18 de abril reaUz.açi"ies nl} setor de 'ObI'?S 'pl1bh- de inqUérito ou mesmo ~ozno -f'.st/l refere1l:te ao seu Código de ImPOst.o.s: 
~e 1963, loLnos ~ito que nenham:l tas. doe Bl'àSll1a, visan"o apenas 6. > n""ora em moda, um Inquertto Pcli~ Por outro lado, ainde. temOs um pon~ 
Ordem de pagfUllento h:l\Jin. '!!ido el't. construção de 'PrédiOS esr.~lares, veri- cfãl-Militar. _ - to im!>Ortrultiss.imo, que o' nôvo 00., 
tl.iada. pelo MinistérIo da Fazenda ficamos que esses prédIOS foram 'O SR, JOSE·. FEL10IANO - No·" vêrno, deverá, estudar, e definir: em. 
junto a.o Banco do Brasil. o!Onstruídos com verba do GoV'ên;o bre Senador, cumpre ... nos· denunciar :Brasili::t., 8 área desapropt:a.da pelú 

. Federal •. p~!.o Plano Trienal, atraves O fato, mostrar as provas. po:-ém, no G;ovêrno do Esta.do de Goiãs me .. 
. Então. Quando nlé mnnif€ste1 pelo do Mimsterl? de. Educ.ação, qlle fêz rncrimlnnr êste ou aquêle ~mlni:ltra.~ d·.a.11t~ O: pagamenéo de Cr$ 800 ÓO pOJ~ 
número exato, pôde ser ver!ficado com a P,rcf~ltu:ra elo OLStrlt:o" F;de.al tior, talvez t-V\<:-samos cometel'.gra·,1.s- alqueIre. de 4.8.400 m2. durante mui .. 
que, nas aptori2'açõ~ 'd~s ordeno um con"'n,o \la". co~"' d ,-- 1 teve to tempo -, ... '" ., .Tt: ._ a. <...s~1 !IÇaO e timas injustiças. A revc' uçao _ ' seU,uO, em 1960, aumellt.'\do 
cu~as cópias haviam sido r~metidas 277 ~alas ~e aula pare o eIl:S:n<? pri- po!' obejtivo dOiS pontos fundamen- o Pure,ço .JlO:ra. Cinco, sete, dez ou dô:m 
!)\u·a o Gabinete, em B-tn"Eflfa, f.altavà :nâr1l) e 4J. ~rB,_ Q ensino m.edl0, no .bli.s ~ o anticomUnLSInO e ti. \11~1cor- n: cruzeil'OS, oonfonne a. loc.'lliza-
exatemente a de n~ 14',L -D2ntoo dI) :.otnl de 16 j)llhoes de cruzelrOS, l'UpçfÍ.-o adminlstrativa. v mau, em- çato' ~ a CJt."alidaàe das ·t~rras se nã~) 
0<:1;b.. inete do. Ministro da Fazenda, h . 'hl f t 1 eu es ouenganado DO"ta 'c'! Por ai se vê que, realmente, no prêgo do din el.l"O pu lCO a a m • á . . '<'OI S 1 ras - esta 
nós pl'ccursmos {) seh1r dt'! Contobili.. t d h úb te c' "m dos pontos fundam.entab da r~ ~ntregue· a.O Govêrno Federa'l 
dane - -da Prefeitura Munici"lal .. se OI' e oras p iica.s, muno pouco ~, até hOle n~ f' ô " 

!' ... se tem,. s.presentar. Y'>'l.M se derron-- verW0~ção Que .. se te~ã: d~ fazer e no d ' _ ,.'Q,se ez S bre ela um p!a-
· tO!llü.5 jnfCln:rados de que- G~uêle ~et.or U -- f 'I Dl&- e a~r CUltura para at no 

i!!\'!.6-tava tctahllpnt.e êste nl2.1tmtmto ror com e.c;s..'l despesa,. superlQr à. do que -tel'â que ser el a aq;I1, no pulação "d' n.s!. e er à po .. 
&stndo., tle Minas Gera.is,· qu.'" n'l .. ruJ.tém ti'H·o F{;de!"~J, . ,.;_ d~ {) 1 rIto Federal e, pior D'l n.ró;uoJl1: Gabinete do MÜ1'iStr"o da ~ , a~n~, .... u-se a eESas terras uma con-

F1-'T'!o1'1 d!.rhrimp-nos ao G:>.b1neb:~ dQ uma. .rêdt'r de senIços PÚbljCM para E'~per-o ês6c inquérjto ''\oe . que "'Vo' dlÇ:;O, .socla1istu. na: sua. organ'zacãQ 
P~,;f:>-jf'o, tmde idêntica infGl'm~.Ç'ã-O uMU llCllulaçãO de lU milhões 471 mil -,Ex,a, !-alou', Estou até um t~to sm·· jUrIdlca-: as terr8.& pertencem ao Go~ 
nf\~ foi dada.. Mas ~ntã!'\ .co.mo já btabitant.e-s e qtt'-3 .custou. em 1963, prê.50, pOl:que ainda ,não f 01 u:sta1ll,- vêrno e são d.adas por enfiteu~:E'I 
tll'l","mos o n~. do PiOCes!"{).- 39:07~ Cr$ ':)l:s5'3.'32ti:ooo . .o~, -estando. ta.ml"lém .do, para cscl-arece-: tlgorru:,aUien~ o-n.. àqueles que a ocupam, 
do B"lDCO do Brasil -:. tomos à Pt'e.. 'a"Cill'la. -de Eskidil.S -eonl0 Espfrito de é que fOra maplioo.do,s, Os dlnhei~ De' t· . . .. 

· 1;~ç1pll"~a do B~.'tICO do BrasiL Aí nos Sàntc, Santa Càtari.n.a-, ÜQiãs,' M.ato )'CS públiCOs em tão alta e elev,ao.a de !ot~ de rés ~m05 . . dessi:! .est.a.tlh 
info·'il1?rpm Que Q .a.ut...'"'1'lzacã-o ·-tinha 01'.:JSSO, Sergipe, A'1ageos, Bahia Rio .. b'Ollla, Enquanto o~ Estados brasllei" ., , ) o que verlÍlcamos? ~ue 

,·!3t',·t;dQ dO' Rio -de ,J,~'Ei!'o, ..etn- ·exile.. -G'NiMe de Not"-ve; Piauí, Ceará, Me.· ros o-S .m1lTi.icíp1os 'brasi'-elros 'VIvem ess~ ter~as servem apenas prara fms 
di·(nte iniciado no Rio de .Ja.nci1'o, .cnrt::-;.ã), Pe.'tá, "Am.azona.s e Acre.. na' i r p. enilria de recursos flnan- de .semana, porque nenhum trabalha-
t
·,,; , -lo. d . ma ,0 . fi ~'nj dor- que tenha. de haurir da terra. o 

:!.lC'" .".. revelm E" .nQ trolD.:O ,~t;o es- Mas o que -tl.OS entristece é ex.ata- ce1ros, aqm, em Bras a, T
se esJ..N.o .. 3.- sustent.o para.· a sua. famma vai ent-

CO:1.f}<>c(men",,:o - das a:ntO'!'id!l..de.s 'de 1nehte @"sse ernJlrêgo 1ID,próllrlO do va o pobre thnheiro _púb1JCO, d-e :;aI pregar o seu ou o dinheiro ·empres'. 
B!'3.'!ü;a. ' 1iinhe'iJ'o 'publico~ ,que mais tarde· P<>- forma. que nâo. temOs SJ~Quer + urna. tado na produção, pois não há qU!.l-

O ~~T, E1!ricn Re.zcn.d.e _ Ai ,é que tlerem.oo. dizer desoll'e8tJ?, e Que refle- 02':'3.. para Rpteset:ta.r , :" -c;lespeLo. de quer segurança.., -Os ·_Pl'Qcessos não sãO 
rtr. E»:t v,~,. ficou .cads: Va'. -mais- tirá -.no ·nome de "Br~lIa. ,-na_ grande- tao elevada qua~1tla tet SIdo e2lfpre-. -despachados na. NOVACAP. As ur .. 
cJ3.,::;lr·"r';~~d3. a ·.açãO. a!'.i~s ·hallítJlQ1. . .z3. ."la ..ama, n.n- .~;l tmalldade e, ,~~~. g.adn nos gastos d,e. Bra.siUa o , ras .não ,são' destinadas aos' tlfOpl'letã.. 

· 00 e:{-Deputa.do Leone1·. BriZZDl,a. \.brbl.\l.!,;), oontrlbulçp.o pare. descred1-: RealIncnte. llrasíl1a tt!nl, hOJe. ums: .rias defínit!t;as e .o que ·é ms:is Je.-
cuia;; cn"tooas ea!1'..ninhas pe1ns _tn.da lç.ter1ortz.açao da Ca.pItal !la ?oisa smgular a apresentar. Estou mentável ainda:' tanto o Banco do 
ale!a1'lo'\ raorma$· de' base eram. ~Repúbnca., . ·lDformado ·de que. só o Gabinete da BrasIl quanto ós ou.tros estabele!l
lntll. ...... es{'2d:!t;;: ·PE.lc-S dinheiros .públiCOS, Por isso n.chamos de tôd..'l.. eM !C- .NOVACA"P. wna autarqUi.a., uma ·50· mentos particUlares não ·recebem ta .. 
11'.w P_ nOJ' Prol ,pnUiO/l -de COITu:oçã.o, n1êncla, agor-a. que. est.á 0_, Sr, ttresi-. ciedo.de de eConomill., publiCa..., "" tem dRstro de garantia imobiliária des!~u 
,Te.~.') .. r;f>,.ff>.;''1 ~b<::olut-a . .rl-e que ,.a1i!1.1DS ,dente;OO República ,?rga.n~and() o cêl'ca de cento e setent.a ~09.S Que ,proJ)r1eaad~ ao ·longo do Distrito !Ie---

~ t.etcres . de' Brasnl:.f resistiram, tanto plano àe. G~vêrno, a. lllclusao, ellh-e recebem -gratifieaçfles- de tunçO~ dera.:!. . . 
~ • ,'.. .... ' • < 
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Ei~ aí uma sihulÇão que também I O sr. JOSé Guiomard - Disse vos-I zação de propriedades. Embora haja 
precl.<;a ser resolvida e resolvida .def~- sa .E:~celência ,qye existe. regule,ndo n-lhl1e~'::> exce.s.;.ivo .de funciOnó.ri~ .. Oi; 
nitivamelHe: oU se adote o cnter o a vIda de Bra'i:.1ha, a Lei San ThUlgO expeo.lentes nao têm o curso l'apldo 
preconizado no inicio de Brasília, de I Dantas, não ê i'erdude? que deveriam ter. Temos visto, pOl' 
que as terras, realm,ente conti!1u.~m O C;:R JO"f: FELICIA:\'O _ E to exemplo, o considerável "deficit" que 
pertencendo ao Go'v'et:no da Uma,), os' JO~' GUio ci T x~. oS supermercados apresentam sem ))e-
mas Que mude a orientação dos €'z- '" .' r:. e, mar - ,aro ..,111 neficios à p::pulação. São situações 
tabelec.:!me~tos bancários, n:odifiqlJ~- c;u~â~~lIlta a~r~~~?tt~,~, q~~ e~LS;~.N~ q~e. ,e~, se ag .. ravan?o, leva:'âo o povo 
se & m~nel!'a de dar garantia aos n~ p' t 1 to n 1st n L' S ~h,l ' bltlSllello a nao maIS 'acredItar no re-
nanciament.o.s nas área,,, da AgriC'.ll-1 ::.r n 1 , ex e " eI ~Il mgo. gime dem~rático. Há necessidade 
tu.ra ~ d'l Indu.':itr'a, a.té ~~mo a in- ~;~O~a:d: é~~~ ~~~1~1~') POI quem fOI portanto, ~e que pr::;vidências. sej:,:m 
dusCna urbana, o Comel'C~O local.. S '. ld L" 1 ! a<iotad~s vISto que as orgamzaçoe.s 
Ning~l~m pOde fazer, 110S bancos .de gr~'>So rNa~~~31.0 Te~~~lo~ ~l:ae ~o ~~~-I estatais. não apresentam o reGulta~o 
Brasllla, o cadastro de sua~,> proprIe- t' .'~ . q.ue seTia de se esperar. Pelo contra-
d~des. já que na NOVACAP. eXist,iam 011. I rIO. apresentam "deficits·, impressio-
até h:'i p"élUCOS dias. cêr0a de cinco O SR. JOSÉ FELrCIANO - Res- nante.s. Assim, é neceSl3ári:) que o 
mil p-r(lce..."'Sos aguardnndo de<-pach),'i pondendo ao 1.'p&rte de V. Exa., nO_j0"ovj rno ,d~pense a intl'omissã-o de 
na mesa do Pres;dente. m,l:!s ou me- bl'e senador 3:.sé C'rui,omard devo di- or~aos publIco~. Eob a. forma de em~ 
nos dezoito mil em t:amitwáo nJ.- zer que a Lei San Thiago Dantas. ~ presas estata.iG, visando a regularzair 
que!a repartiç50. ~! n5.o me engano, pelo Art. 47 ou 147 mercados. Deveria o Govêl'n:-, de 

estabelec~u que. até o momento etn p:.-eferência. inspecionar, fiscalizar. a. 
pen' aí se \'ê que os cals é complt"- que- a PrefeItura dl"'.ponha do verda- f!!U de evitar o 2bu50 do poder ecO

t'<} d,entn} ?e BlasIlla": Não há ... real- de.lo Quadro do s-eu pessoal/tcará c nomlco, os sçambarcadores e tS atra
men.e, outIO rumo a segu r !<el1uO co~ Prefeito p.lItoriz,ndo a admiti tempO-I vesfadores. Nã.o de\e o Govêrno criar 
m~jllr, ,~e~11ata~ne~te a r?fOl'1;na da r~llamente Um número de funcionft- empl'êsaS esta~alS que se tl'anS
~{jnd~!{trac;_o pubLca nac.on·al.. ql1~ nG::> para Ol'g-aniznr o seu qUDdro pró- fornum, meVItave1me.nte, em fonte 
JU ICa umf!. parte a Brasília .JU prlO. de emprrgtll~mo, cgl'avando. amda 
adotla~ um projeto mdependente- JXiY:1 Contra i$.<:o [zcmo,> ul.:rumns ob]e m:.t s, o "defIclt" do País 
âOSD~&~,~~ Fpe~g}'al pal'a cu:d~~ de ~V-I ções- nesta Casa. dIzendo'" Que o pre- O SR JOSf; FELICrANO _ Nobre 
fil:-Jdo 'as ma o emu.~ q\l.e, e:>~flO ~t1- feito Mlmic:psl do D~t:trit-o, admims- Scna<lOl:, a:s :falhss aqUi apontadas 
des~fI c'dade . res perlpeç.a,'i na vld,1 trando uma. unldacle onde existem constItuem exatamrn'e o ladO ne a~' 

., . aunt!'ocent~s e nove Deputs<los fe- tiva do ;errime demo~rátlco q g o 
. 0 (Ir; Vzvaldo Lima _ V. Exa. PO-'j derais e

1
sessenb. e Sf'.1~ sen:n-~ores. ti- nOvo brasileiro vem ano~ioando deU~na~ 

-ti fi. ln.orm .. 9.l'. ~e é..'5Se_s proce~so.s que nha rea.Jmer:te e~o:mes dlflCuJdad~s lleira. definiti\'u. na sua. eSSênCia en~ 
alude. rm nun1cro triO \'111:0.<;0 pa"f'. em ate"?d~r as soJ.cltações, de .empre- quanto que às Sl\o'S detnrp -
o seu despacho final d<>pend"'rno de gos pubhc06' pelOS parlamentares. di t - ' . d açoes e 
uma reforma a~llnistr;t;t.~ '.; I Acho perfeitamente normal. no regi- ~:orçofS vem" ~AoI1~cnadn °dm' , , 

. me. que tnnt.o Os parlamentares quan- .zemos~ ~xp"nenc.a e a lnlstrar 
O ~R, JOS.t1_FELICIANO _ Rio. I to cs políticos peçam cargo!'; pÚblicos w:uq., cU;Jhal sem qU'.1dro ~e .funcio .. 

Na P1lpl1a OpilMtO. para despacho 1 i- para. pe.~sc:::s conheci-dns oportunid~ nano~ pagos pelos cofres publlcos. na 
!la), "<;0 deI?~ndem ~e truo:llho! df's para individues illgre..c;sal'em no n~!lnelra cRm~lll1 de funcJOnút"io pú~ 
~ Sr. Vnaldo Lima _ Vê V. EJ\:a I (P:v!ço dJ fo}·e.do. -Não e'Stou de llcõr- b.lCO. Ins~ltUll"am-Se ~s Fundações, 

p,~It!ln~o, que 0. eMo de tocQ o Era- 1 do. p:.rtr;m. f':n Que o Chefe do Exe- n~us nào deram temp~ \3. que fun" 
~l ~ s,ngulal' ~ 9uestão de 2dnlinl!'_1 c~th:o. Ou o l"('JI?011.Súvel pe'a coisa clon2?s~m e se deflUl.SSe~u.' Vamos 
ra('~o. de. R'd.n:'ll1stl'ndor df' Pf'S~O(!. publIca Po..~':-R co~cc.'lr nos Quadros dn cxe~clta-Ias, na SU<3. autenticidade ou. 

Nao SC JW,t:flca que f.<;ses P1'OCC$S{)S I A<i.mi.ni~tr~ç:í{l (':e:l1rn'cs desnecessá- enlao, suprimi-las. 
s~ .f~Um\l1~m ... form3.ndo~ pjl'~nljdes. r~-:'8. à<;, \'~~zes até P:·f-il1c!;c!air. no Ser· O SR. JOSl't ERMíRIO _ Pel'm'te 
P l(ctt.e o 2 mln.l~trador nao tem tem- \,lÇO Pubhco. pnra 3~1"ld{"r a ped'do~ V Exa um apJ. le? I 
l'dO_ ... '! os examinar e dnr-lhes (i se,1 de um e'de O~lt·l'O po:íí;co. O parta-\ . . . ~r 

e-·p<.cho. I menf:t"' f'strí. no .seu d!reito de faze' O SR. JOS.i!: FELrCIANO - Com 
O SR. JOSi: FEL. ICtANO _ N ~ o pedid,'). e a n5hnin~<ltrrd\o publicn prazer. 

l)fc Rena<l:C'1'. o prCl;:iema' ~lle proc'u?o d.e atender ou na~. cbSe.rv~mlo exclll- O Sr José Ermi71'" _ Nobre Se-
e.tfudn" não 1 . . . slvetnent(' o mtere.sse nub',c'"l e prm- . ... 
do P":c"~o ,a cança ~ So o de.spa.cho cipa1mente a defesa do Erário' nador. o t.rabalho que V. Exa, uDre~ 
c1.o ti; d~te"l;-~ ~ue .,e. fn nd.ludlca O Sr JMe G:liomard _ V F.xa :;~nra ê esclarecido. V. Exa. põe 05 <tuco.r",ntr r:,,~moa a pnor[?ad}~ 20 re- está argument:llldo bem' sáo o'untrà' p!llgo,~ nos "is" na Administração de 

~ . "'.' ~r uma SOlll"a~ maj~ t " . B1".1sU'a Como EnO'enheiro o ampla do problema (lU" o ~ o'" h'" cen ~ e tanLOJ', Deputados e sessentn ~ .. :: . o I ... com 
no [)rCces.,>~, ql:e ad'ud'co :~ac o c SeIs Senad:rE''i. Mas eu lhe 8Ese- 0enc,~0l que ama, est.a. reg~ao d~ 
divíàuo df'~('rmin"dd a"'~l: d I ~n- gillO Q,:e g'!'3nje número dêles nãD Bras:l, V. Exa. nuo (lch" qUe já e 
prle~lade, ct"efL.,a ~;eauri~~te: s'" C,,.,~g: lança· mJo (11 f?cuJeJacfe. lmmnna tal~ teIllp~ de se eomeçal' l;lIDa reforma 
ter r proprie<ü\.df> p .... ivad.t· 01; ~Úb'i·' vez, tif' pedir emnrê.'~o, Muitas vêzes ag~al'la d.e?tro de Br<;tsiha, onde tudo 

0..'1.. dentro do Distr:t, Feder8.1 P N êsp,es emP:'êgo" d~('or:'f"m de. intel'ê~- serl?- fa~llltGdo? AqUl temos org~ni. 
p!'!me!t"a hipóte,e vamos y.a!1.,>rormaat res pe'<:sc3:'l, !J~rt)(l.qr·~m, ners~naJfs z03ç~e~ do .Gov~rno. que pOde:'.(I.m 
n I::~l.sla~ãi') e fornece!' o ténno da dm? multo 1U .... .''i d"pnme:1te f' mcon~ auxIlIar. ç flsoolJzar os lavradores em 
pc"'se a fim de Que pssa nropr1"dade VC!1ler.t(> d:} OHe ê~~e que V. Exa. suas aMvldades. Trata-se de área. 
s1n·. com-:} grrnntla do.<; f'nanci~~el~- [cha ,.fm'to qual ~'i:'i?, o utlli2'ado .pe~ re~ativdmente pequena, onde é fácil 
to.'> c lXl.Ta implantacão de p"'qu('na~ I'OS D~putadcs e Senadores, mtt:tas onentar os serviços e. com isto, te .. 
indú,~t!'ias nn área do Dishito Fe~ v~z~s ~r:o (')s prrtidos domMticos que rio.mos, na Capital da República, 
<leral. para o seu c8mé,dc. para li m31S mfluem nesra. questão de em· uma reform\3. agrária como a que se 
producão agropf'cuál'ia. Se se adotar preguismo. faz necessária :;'0 pais. Rela.tivamen .. 
re,pl~E>nte n~ C'o'u('ã::r da p:,opriedade O flR. JOER FE'I,.:lCJANO _ V::'ssn te à par':e iI?-dustr.i!itl. é preciso que 
pl!bl·rn. entRo vamo<::. altNRr p."ra o Exc~lênc!a tem razao. os que vem lllve.stll' ~sta cidade 
Dl.Strito Federnl cs dL~p:sithro: da LeJ somas vultcs-~s, tenho.m o direito· de 
e nt~ me~mo d8.s imtrur::ões lnterna.~ Além das notícias. a que nos havia- comprar suas propriedades, pOis. a 
do Banco do Drn,~il p:ll'[l ntc:1d{'l' fl mos r:"feri<lo. p!o!'iJndo mais {) qua- não ser que haja prozo longo de 
essa. PQPulaç~~: O q11e nã0 se pode dro, V. Exa. argumenla cOm muita aluguel. de 100 anos. digamos, ninguém 
conhnu:~ \'el';f1candl) é flue PO fed{)r propr:edade. que existem os na'rUdos se atraverã A muito desprender para, 
de Er3!"11la. nada ~e Pl'Odu7rt. fIá a1n- d::méstico~. 03 mais rrrav'ês. Mbretudo depo~s, à'fa.lte. de garantias, e:ntregal' 
da aepecto mais ~tave Que me OCOf_ aqui em Bra"flla. Temos ,'eriticado suas indústrias. 
l'e, 1"''''~te mCfl1o'ltO. na!'? informal' a que a. situação com referência aos. c!' ~ 
V, K~a. a. Sotiedade de Abrsted~ elelllen J o3 da pTÓpTia Plrefeltura, é O SR. JO~E FELICIANO - Estou 
m?nt-, de B::1<'!Es crIada ol'jcr'nàl"ia_ multo 0;01' do 011e com referência lK,S de acôrdo com <} nobre Senador em 
IDf''1tf>. pnr.'l. ,<::oó'l' um me.rcad)" mode- poder(>s da União. que é preciso aplicar-se, imediata .. 
rode!' d~ nr('('') U~ termôm~tro en O SR, PRESIDENTE _ (Fur.-endo mente, o mais avançado e o mais 
tre o c:'l1Fun,\('hr e o ur~ct'cltQr. ao soar a campainha) _ Solicito a.o no- rigoroso plano de reforma e.gráritt na. 
invés disto. t<>:lha se tornado o maj~r bre orad:r que tennine o seu dis- área d'a Distritg. Federal. vejamos:· 
~orv€'do'u'o dm d:nheh'('s púhlicos. CUl''<;O. de vez que há um cradoT ins_ cêrca de 80% desta área já. é de 
Bn:t" c:Í8r aue em 1963. 8nue'a en- crito nos têl'lno.."i do Art. 163 do Re- propriedade do Oovêrno. Um grande 
tidadp. (lUE' rec'.õbe :\s Q11fUÜi:?c; adi- gimento. especialista da UNESCO fêz a G.náli .. 
3nhHl.-I11,:,nte. p~ra . aqllisiqão de Q'ê- se minucio.':(l do t~rreno do Distrito 
nerC~ c c~re~l.lf', destmndoc; a~, fornecl_ O SR. JOSÉ FE'LrCTANO - Muito Federal. em vários pontos, e declarou 
men~o n p~nulação de B!'a.~flia. P,Ol'- obrIgado. Sr. Presidente, Antes. lKl"- que, entre as suas propriedades físi .. 
t~mto lá ~e~l1 ,recursos flllanCell'OS rém. quero conceder um aparte ao eas, rigorosamente. o terreno é con~ 
para r.dal1P·J: à vl~~a Sf'l''', Dl'odutot- nobre SenadOr AtiJi.o Fontana. veniente à agricultura; mas suas 
e servIr entaQ cot?o m~rca::Io con- O Sr. AtiUo Fontana - Nobre Se- propriedades quimicas, há várias 
t.rclador de prer~ l~lVestlU desabala- nadar JGsé Fe~iciano. V. Exa. vem falhas que precirom ser corrigidas. 
d~mpnte no comerClo f' chego,',l ao tratando, com conhechnento de cau- Vemos. por aí, que o pbnto funda .. 

JmuJo deo e 1!M3 dar n deft SIl. de vârios prob1enla.s inerentes a 
Ct " • .' • Dl ." ; _ In. - Brasf1ia, problemas Que tendem a. $e mentar é o da elevação do PR. mas, 
clt supe1!OI a um b.1hao de clllzel- 80 lado de Brasília, enc.on!õranlOS 
TOS agravar e para Os QU2is é urec1so en~ 

O S j.:sé Guiornard _ permIte contl'armos 8 solucã~ imedIata. como. enormes reserva$- ca.lcareas. 
V ~. u".' f111al'tR? nOr exemplo, aauela a que V. Exee- O Sr. José Ermírio '- Só no Mu-

Oli'~R' J03E FELICIANO _ Com I Jênc\.a fê!. referénciJl: a falta de e,n- nicípio de Fol'll\OSa. há o suficiente 
pra'Ze~: . . .. - ...---, damento dos processos pua legal1_ para .!'~~~8r • atado ~,~. 
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o SR, JOSÉ FELICIANO - ~ 
ríamos, ainda., com Q Central Tra~ 
formadora de EsgOto e Lixo. o for~ 
nf~clmento de .ad'ubos de primeií:íssiUlA1 
qcalidade. Restoal'ia. apenas, ao ao-] 
vêrn,o começar a reforma 8]râ.r:a.. 
Nüo v~mos Qutro motivO. j 
I~uahto ao setor inclustr:al. em 

vida. do plano de Br~íli::t, não pode ... , 
rão ser aqui lccalizadas as gru.ndr).! 
intiústrias. Evita-se. dêste medo, () 
cOJ1g'estionamento da cida~ie c con
ge~Jtionnmento da vida UI'bana e, S"""I 
brE·tudo, uma coi..<"!l. impQrt::mh'Sf::,im.)i.~ 
De;;de o início. Brasília deveri::l. ser o 
C€l:tro da Ad..'lliniSul\ção, evit:'u~do..s6 
DOE'rárioo, sindlca.tos. lutas de c'à5SCS.' 
ool.citações classistas de tôda a. 
ordem, para que os adm':nistrrl do:·e.t 
e legisladores dispuzessem, em E,a" 
sí1ia, da maior tranqüilid:--de p·:ua a. 
legislação naclonal. ~n t r e t \n t_o. 
me!:mo sem indústr:ns. o. U'!l..r<trtO 
aqui é muito ma:or do que u dos 
3":'.1 :Ides centros industriaiS. J 

O Sr. Viraldo Lima - Emb~n·a.,.' 
V. E.'t3. já esteja no:, delT8delr~s 
minuto!:! de S\U\S com,:'d2r(\r~(·s na. 
uc:ôrdo com o Regimen:o. PC:'l1Jlttt -ml! 
nov\1. interrupção. O te.'nu, (i.'.lC VO".',1io 
Exclllôn:;ia dc:senvolve ainda permlt; .. 
rã. por longos anos. o ói.~~lo3ÇJ r:,')~ 
PleI:idos do CongrC53o .. N .... ci~nal.:! 
S ..... 'etudo. neste caso. pedlrla a yossJ1i 

j ExCf)lêncie,. que assoma.sre fi ~rlbun(Jj. 
maü: vêzes, a fim de que pUdf>bSe1l1o.J 
convt:.rsar e encontrarmo~ um ~cnG
mi11Hdor comum panl os P:O?'~-!lla.J 
que afligem a Capital da Repub,loo.. 
V. J~a., há pouco. che':!:ou n men .. 
c1oru:lr numericamente. o quorum da.t 

I d~a.s casas do Congresso qt~e talveil 

I cstiv~fse concorrendo l?Uf\.' e~:<;~ de-, 
se.justamento de Brasíba. em LrmoS 
de: mnpreguísmo. O nobre senad~ 
2;'oiano varreu logo a. sua tretadd. 
No !'nfanto V. Exa. tem conheci" 
ment~ de que os pedidos de p~r1 
~lentares. que sel?pre devem sei;', 
encaminhados atra,'es da Prellldên~1 
:1ia da RepúblIca, são modestam~n~ 
atendidoS, em número, pod:-se d1zer! 
ínfimo. em reln.).ão ao nllOlel'O da", 
pessoas admitidas. já nã.o .dIgO em. 
Brasília em tôdo. {\. Republlcl'.. E d: 
que nã~ posso admitir. sequer pelO 
silênci.o, que parecia, tal ~.~~, uma-
concol'dâncie. ~te O mO~lVO da 
minha. interferência em refôrço às 
ponderações do nobre se~ador por 
oo:ás, e também para d'zer 1uen1 da 
mi~ parte. Q Brasil não se d.e·~f" 
jllSoor{\ na sua. administração publi
ca, ref~ebendo exces~os de "servidores 
pllra "iveTero }:)'3.rasltàrlan"\nte. 

Por outro lado. na Ques~ão r~feren .. 
te à própria. vida aclmin·stra~.va de 
Brasi1ia terla.mos multo ;Jue àJ:'!.l00.. 
ga.r m,~te particular. Mas V. Exo-. 
_ esb>u certo - como galoano. ti 
mais do que goiano, brasileiro. y. 
E:m. voltará à tribuna. E. para nao 
estarnios aqtt1 a forçar o Regimento. 
abusando da generosldad~, da boa 
vontad(', da eondeseendêncla da pre
sldênda eventual. termInllr~t esta.! 
breves considerações. prometendo ... 
V. EXa. manter diálogo maior aln. 
da. e tt.lvez até .mais áspero. não em 
relação a. ccnslderacões que porven .. 
tura. venha o nobre Sena.1or a fOrrou-. 
lar. ma:1 em relação à realidade brllroo 
silelra. ~ 

O SR, JOSE' FELIOIANO - No
bre Senaoor, devo. em atencão ao 
aparte de V. Exa.. tnformâ8 Io de que. 
dentro em bl'eve, frei oferecer R? Se .. 
nado o custo exato de Bra..<;Iba no 
setor de obras pÚblicas e n.o de "in
vestimentos. até adia 81 <!e d'e2'l~m .. 
bro de 1963, a fim de que, no futu .. 
1'0, aos Ana.!s do Senado se possa re
correr COMQ fonte 9.utêntica e auto .. 
ri7.i.da pM'Q conhecer dos gatn,<; e dM 
despesas de Brsmlia. POl·t·ant n . pro
meto a. V. Exa. Que, dentro r1" pOU-
00 -remp(l, trarei ()s elemento;;; que G 
eminente Senador me :;ol!cHa nestl 
Instante, . 

3r. Pr~~idente agradecendo li aten .. 
Qiia de ", J!aa'" 16 quero aor .... 
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que as minhas palavras são dirigidas E' lido O seguinte .<"',<,,. O SR: PRESIDENTE, '," , ..... ( 1 O SR, PRESIDENTE: >-,~ 
ao Chefe e.a Nação. oara que, de R ' • 09 19~A . A· declaração que 'acaba. de .ser li- Enl d1.scUSSão o projeto com " 
maneira definltiv.; resolva o p!'oble-eqUenmentQ no g ,de x -.; d "".' d . Emendas apresentadas pela' Com!ssão,1 
ma do enquacb:amento legal de Bra.. I a. seJ. ltIC{UlVa &. dO t (Pausa) • ~ _ "1 
6ma e q\õ.e cOloque li. ;;ua adminlstra.. Senhor Pl.~si<:iente. - Está .fInda a hora do Expe leu e'l Não havendo quem queira fazerl tã.o verdadeiramente sincronizada. . da 1 • e di" I 
com os anseios da população que Na forma. ~eglment~I •. requeiro n, Passa-se à USo ~a avr I ncerro a sC1.lS8ao.,. 
aqui reside e, sobretudo, com as as- ~. Exa. se dIgne sohptar info!'~a-l' I Em votação o Projeto, sem preju[z') 
pjraçôe.s dos brasileil'os da Pátrla i çoes ao Ban~ 40. Brasil, por 10tel"-, Emendas. ,{ 
'amada. ' médio do ~lni.etérlO da. Fazenda, EÔ- Sr. senadore~ que o aprovam. .. , I 'ore os segum~ fatos: conser~ Slen t6.dQ.a~ 

Era o-que Unh as. dizer. (lIfl,lt!:{) '._. 
'bem! 'Mutto bem! - Palmas - O I' - . Qual o debi.to da". Cla. ComerClEl.l ·ápl'ovado. , . _ 
orador é cumprimentaa.o). Paulista. de Cafe com () Banco do votação as Emendas. -

, BrasU, decorrente' da. exportação -de o~ Srs. senadores que as aprovam .. 1 
O SR. l!R2SIDEN'l'E:' 5CO~90tJ (quiIlllent~ mil) SaOOS de quelT.iun permanecer- como se acham •. , 

o I cate, assunto ventIlado -pela C P .1. (pausa) • 
Tem ~ palavra o 'nobre Senad.:Ot do Ca.fé da Câma,ra dos DeputadOS,' 

, Apro\'ads.5. Bezerra Neto, nos- têrmos do Artigo - Quais as {jcovidê:ncia,s que estão ' 1 
163 CO RegImento Int,erno. sendo tomaqas para. a SOluçãQ de. -df~ E' o seguinte o 'projeto aprová.. 1 

vida. e' quais as garantias oftreCld8.S. que vai à ComisSão de Redação: 11 
O SR. BEZERRA NETO: t, Sala das sessões, em 24 de abril 'de- .o ·pru.'ecer·-da Co~~ão dt Fin~n~ --PR-o;E.TQUE I.EI nA ~AMAR4 
(Lê o 's€y_uinte discurso) 'sr. Pre- 1.91)4. - Adolpho FrancO. çãs já. se encon~ra ltôbce a M~~;t. e c -~o, 2\ DF 'd64' - , 

tidente, atendendo a .apêlus. que lhe O SR. PltES'lDENTE: -va;i ser lido pelO Sr. 19 Secretárlo. 
foram endereçn.d:os pelos represen:.an~ de - E'· }ido o seguinte .-
te.s de Mato Gr05:S0 no Sen!l-do e na' 1tste Requerimento indeppnae 
Cãmara" o QDvêrno ·passado. concedeu apoíaItiento e de deHber..açíi,~' do- PJe
especial prioridz.de à construção da- nário, "De ncôruo Com o As· • 2.03, .1e
Rodovia. BR-33, precisamente a que tra. ."b v, _do Regimento Inte4'no. será. 
liga a região' frcIlteira. B Ga:um:Já pUblicado e - em segulda de.spa-cila;to 
_(Màéo GrQz~o). junto n BOlivia. com pela P-residência.. 
o Slst-e-ma rodOViário paulista. Ali Acaba. da chegar à 'Mesa a j~la
ohias foram inlcif,dtls com mUlta. 1n- roção de bens do Sr. Mini3tro da 
,tens1dadc. e partr de COl;uro~â, em Saúde, D~-., Raymundo de Brito, que 
demanC1a.a. cidade de Aquidauana, já vai ser lJda pelo sr. 19- Secretãrlo. 

Art. 19 'No exercício financeü'o de j~i~;~ii~!il~fi~iO~';' c:~on;g;!'j"""~ NãciQnal dec~ta: 
jntegrnda no Sistema. rodovtãrio iie 
São 'P~u!o., _Tr:::.Da-se de Ulha. Vltl. de 
cwnun!c'l-ção e de transporte ue r.ua. 
importância; pela região geo~econô~ 
Inica.- ql)e a.tre.ve:iSa, notadamente pa,oa 
atender ~o crescimento lmpres'5.!onan ... 
te, e poSSível ele grande ampliação óll 
8g1'Qpecuárla ambiente. D€!n;;ro tles ... 
~ê mesmo plano rodoviáriO, -há- um 
f1rojeto de nossa autoria, Ore. na 

·Câmara que Vincula na- BR'''33 :l brtl~ 
ta rodoviário de cento e pauc?s attl .. 
lômetrOJ Para o Forte Coimora. hoje 
Forte Pôrto Carreiro, às margehs ao 
Rio paraguaI, com que Se atende 
aos reclaPlos de uma zon·J, prOmissi)ra 
f! pecuarista de panta.nal columbaen .. 
te :proeurou-se comemorar o ~ 1101 cen
tenário do ataque a{) Forte', de' ÚOl.D.1 .. 
bra. inicio- da. Guerra do Paraguai, 
t-om a Invasão da. província de Mato 
Gro::sO que trsnscorrerá. em Jezcm,. 
bro dêSte ano. 

Recebemos, ontem, do oper."),So Pre
feito ·Municipal de corumbá Dt)(Jtot 
:Bdernir Moreira :Rodrigues, êS':.e t·ele" 
grama: "apelo em nome pOvo carUru .. 
lAAense 5elltido lnterceder jun~-o Se .. 
nhor Presidente Republioo. e· ~Aint:>trO 
Viação Obras PUblicas sentlda não 

Sel' paralisada nem ólminuida inten
sidade construção BR-33 ligando O'J
l'umbá-Aqtlldauana pt" 

Confiamos em que' tôda. Q. nossa 
bnncada federal ,uo.s acompanhe no 
apêJó cuja formUlaçãO ora \ni~tanl,).'). 
b.quêles eminentes 'rDmena - púbUoos
rcsponsáveis _ p-ela alt.ü ndmlnlS,trnção, 
l';!. fim de que não &e ptU'alisem e netn 
lirlC'lem run intenSidade ·as obras aa 
1 'C.io\'!a Oo-rutabá-Jl.quid9.uana. Esta~ 
~uos conri('ute:;: pcrqué on~m mesm·}. 
lemos a 1ll1CJ"l1l1'ção de que {) ,!:,tnm~u. 
t. Miniótro dn V!ucTto • Ob:1s PU·' 
bIíCils e grande pátrlL-ta, MareChal 
Juarez Tâ.yora. declarou tIüe às ob!'~.3 
referentes à.s lmpotttntc5 "tas di;! e-l .. 
munlcar;fio não termM ~iuçáa· de' 
continuidade,. pl'ossegttiríam (iet .. t:o 

das prioridades dos trabaJllos ~m an
damento naquêle Ministério, 

Era o que tinha :ao dizel·. (Muito 
bem) . 

o 5R !>IUi:SmENTE: 

P.ara integrar a ooroissão \l~e de". 
verá. COnlp.ar-ecer à instalaÇào dlt EJ: .. 
posição Nac<onal .(\1 Gado. 2~bU. B 
rea-lizar~se proxL.'Uamcnte e-m Ubera
ba é desígnado 'o Sr ,- SeIm:dor Auré-
110· Viana.'. 

Sôbte a meia requerimento. Que \'0.1 
ser lida pelo, Sr. .. I? ,Seçre-tário. 

E' lida a seguinte. 

DECLARAÇÃO DE BENS ~DO DRo 
RAYMUNDO DE MOURA ,BRITTO 

ESTADO l)A GUANABARA 

SEÇRE'IARIA DE SAúnÉ 

Relator:. Sr. Daniel Krieg.er 

é ~ facultado às pessoas f:Lsic~. 
suas declareções- de ren

e de bens até o' dia- 15 de 

A ppoposÍção em ex-ame O 

S3bra .-,0 in,;;"', 
prazo para. declaração do Impf).l:,!;.o ,de 

29 No referido exercício. os: 
tíSiCas ou juridicas. que aba. .. 

na.'· sUa declaraçâo o impôSoo_ Re-llda. e d& outras :p-rovidê12Cla.5. retido na fonte. poderão apresentar 
até o dia. -30 de junho o documenta 
comprobatório da retenção. 

Esse prazo. ,que, pela lei vige~t~. eX~ 
tingue-se a 30 de abril,_ dilata_fie, n9 
presente exercjcjo, até ·15 de rfidl0. 

A medjda. é oPQrtuna.; toda...-ia., as' Art. 39 -No exercício 'firtanceiro ele 
'1 ConsultóriO Médico _ Avenl~ razões· que '>3. fundamentam - -9 com -1964 o sa.lário~minimo fiScal p'a.ta 

da Rio 'Branco. 277 - Aptll .7<JB, Em as quais_,estamos de" pleno acôrdo -. efei_to de pag.am~nto do _ Impôsto Ile 
sociedade com o Dr. Mru:iano de An- levrun-nog a 'aprerentar emenJa no Renda, àevido pelas pessoas físicas-, o 

drade _ meia} sentidO de ampUr.r, ainda. ~als, a'l'lê'- será o fbrado pelo Decret-o n9 53 518" 
. le prazo. _ "de·21 de fevere!ro de 1964. 

- 2 - Dois terrenos em Cabo Fricr- De fato os 'momentoJ. de- crise, DJT A' r~, 49 .Esta lei entrarA em vigor 
- Dou1prad-ü,s à. Ogiva S. A. fi·) va-1or que O' Brasil passou recem·~l1\eri~e. 
de Cr$ ,SfrO.Qo-D.OO. sensilJilizaram bastante a. naç,ã.J), ao 00. data de sua p.'lb!icação. revogadas 

3 D'. M e um ter!"no mesmõ ,rempo em qUe trOUXe !!rlgUItS
o 

6,;;; dlSpostçõe5 eIn t.ontrádo. 
-- u.s,,,,,,,sas '. "'. - d o dd HêrRnça de seu pai localizados em hiat.os em fô as a.s stlVí a es Is--lo. 

d te sem dúvida., justifica a prorrogação 
Natal ta.o. o No:" ). do prazo para. entrega, das decL"I.ca"çÕe5 

4 - 1.110 cotas de Cr$ l.000,nQ de rendimentos. 
na Administradora- ImObiliária 
Potengy Ltdoa .. 

5 - Um o.utom6vel Chevrolet "Im
pala." - duas portas - do ano d.e 
1958. 

6 - 120 ações da Ogiya - -cad::t 
uma no valor de Cr$ 1. W,OO. 

Ir - Dinheiro em Bancos - ; ..... 
Cr$ 520 0000,00. 

Rio de Janeiro. GB. 16 de abril de 
19-(l4. - Raimundo de Moura 8r;J;to. 

N .H. - Casado com .separa.ção de 
bens. 

COMPARIlCE~1 MAIS OS 
SENUORES SENADORES 

Jb5ê Guioma.:"d 

OSCar PMSOS 

Moura- Palha 

Sebastião ,Archer 
Joaquim Par€nte 

~nt.ânio· Jucâ 
Dl.x-Bult ·Rosl\do 

_ João AgripinO 

·Ret'tbald-o Víein~. 

Ratú Giubertl 

Aurélio Vianna 
JOSé Felictt1nC) 

PlliUto,,:-ll.~ul1e.r 

MeU" Broga o 

Antón10 Cal:lQ~ 

Atillo E'Ont-n:J3 16, 

Pelo lt:t. 29 do projeto ~.s J,:>2S,5.0lS 
fisic-3.s ou jurídicüs que abaterem na 
sua dec'aração - o impÔrSto <' re-tuo "na 
fonte, poderão apre3ent~r." até o dta-
30 de junho. o documento,compi.'oba-
tório dI:! retenç.ão. 

A providêncla _ merece' a.cülll1da 
pois vi.'Sa a foacilitllr 00- contrHmmte..s. 
sem ônus para e. arrecadação. 

Já com r'efer~ncia ao art, 3Q do 
projeto. não vemos como acettá,-l? 
Determinando Ql1e. no exerclcjo finan
ceiro de 1964, o 'salãrio.=mintmo fj:;: .. 
cal para efeít-o de pagamento du 1/1J~ 
pôsto de renda devido pelas "Je<:.500-<; 
f-isl.Cfl-S, será o fixado pelo De"";1~to 

n9 53.578 de 21 de fevereiro le ~>J64. 
essa di" poskão n,fio se harmon.:'l.B. de 
mrnMra ~rfejta 'cnm as nDr'1lJ.S le
gais disciplinadoras da m·l~én<L, 

Dlante do exoô-s~o ,~omos pela a~tO
vaç~" do pro;Eto. com as: ie-J"lLllte-s 
emena ll'5: 

Emenda nº 1 (CF) 

A). art 19 

A:crej:ce.'1te~."e: u .• "te _ jurl.:li~s •. ". 
e On{lt ~e di~Q "15 de m'üo". tj.:g1--.~_2: 
"31 de ~1:ÜO·'.-

Emenda n'? Z (cF) 

Ao art. 3~: 

Suprima-se. 
E' o parecei 

Solicito o p...-onuncÍr:tmento do no
bre Senador Vivaldo Uma, pela Co
'missão de Legislaçá,o SocaI, vu de
t;sna~ão <le outro Senador -para fazê .. 
lo, em nome da -referida Com:.sRu,o_. 

O SRoVIVALDO Lll\lÀ: 

Sr. - Pte,sidente, acredito que ne
nhum ctn.:; meus companheiros tem 
(tvvida eln concordar COm o- R~qu~ ... 
l'ünento e~ .aprêço. 

O S8 PRESIDENTE,;, 

O P:<ret;er d·,). CO-nüssào de Le~~s:-a .. 
:Çf:.v Snçül.l é, p6r~,anto. favorável. 
~:r - a:~cu.s.são o" réqueriml:~to. 

(Pausa) 
~NaD b!lvendo queqi peça a p.:11a-_ 

vra:: O-r1ce~o a distk:ão. 
.:aro .... .---çtação.-
Os Srs. sen3d{)r~ que O ap,'ovan1, 

q:-terram pLrm~necer sent'ldos. tRa,.t-
8tH,.-

Aprovacto: 

Salo. d1.s COm!!;$;õí?S eni 24 :'te lbrll 
de 1264. - Argem'ro de Fiqueire40. SI'. PresMf.nt-e pe~~{) ~ palat'ra p.~ 
Pre,.s,·rlente; Dantel 1{rieger RelE. ',ur: ira deClaraçto de \'oto . 
8ezerra. Netto; Arem de Sá:K EUr1I'jO O SE: p"T?"'Sf()1:;~'rE' . 
Re;:elUtc; José El'míl':.o; Jrmcu 801- >I. "- ... ,.. • • 

nhattscn; WILSOn Goncalves Tem a pa:av.a O noine Scn1.'lm 



Sábado 25 

.0 SR, MEM DE SÁ: 
<Para declaração de votO) _ (Sem 

Tevistio do orador) - Sr. Presideaw, 
solicito que conste dos Anais lllf..U 
voto contra o requerimento. A:;.iUll 
votei 'POr motivo muitD simples; não 
acredito que comissão alguma possa 
chegar a qualquer projeto de lei nes
sa. matéria. Considero inviável a 
proposição, pa:." iSSO, creio que dlta 
comissão não poderá dar conta de. 
sua finalidade. (Muito bem!) 

O S.3. PRESIDENTE: 

Constará da Ata a declal'açl0 de 
vo~o do ncbre Senador Melll de Sá. 

A Presidência des,gnara, Opo;tullu.~ 
mente, a Comissão para 'a qual <:I", 

Srs. Líderes deverão oferecer cL5 ir..
d.1Qações. 

Z;-iscuss{i.O em turno nico do 
,g3quenm ',f_tIO 11· , e fi t 
];e.o qual os Srs. Seru..:1ores AU
ie.:.o Vlanlia (Lide? do BiG.eó 

. Parlamentar Trüi.epe1}&n(~)..L-f.::' 
Í i1l1Jl....MJl1kr..JLjqeLQpySDJ.......,..e 
Pedro Ludovico solicitam !J,rríen .. 
c.a~oTtê!m:ô.s· «O -ar!. 3Zõ

i 
úçr s:

.c,-J2!lLa __ o __ ~ot~ i!e:: Let aa Ca· 
'InaTa n9 121, di ffi33, q;;e L.Sjiue 
sobre a- ~lL1S,tcão7pên'- or f • 

~stranrJ§lJ'ci.s.J.:arTri;.9ve:§ nâCCs-= 
sários à residência dos !l9en· 
ie$ãipfônifíJiêôs --dãS-fes)fd:lfí)as 
nus soes. 

Em votação o Requerimento. 
0:5 Srs. Se-na dores que o aprovam, 

queiram p::rmanecer sentados. (Pau.sa) 
.&tá aprovado. 

O projeto figurará na Ordem do 
Dl.a da quarta seSSão ordinár4l subSe
qUente a esta. 

Esgotnda a matéria da Ordem do 
Dia, concedo a palavra ao. nobre se
na<l.or Guido Mondin, pOl' cessão do 
Sr. Senador Josaphat MarL"lhO. 

Q SR, GUIDO lIfONDI:-IJ.., 

(Sem rev:são do orador) - Sr. pre
zidente, estou recebEndo -do meu Es· 
tado telegrr,lma pelo qual UlZ comu
ILcam o desaparecimento de um ami
go e grande cidadão, CUja. vida ~e de
senv-olv-eu qUM? tôda na cidade de 
C,.:txias do Sul, em meu Estado. 

Seria neo?ssárío, Sr. FrêsiJente, 
para aquilatar da perda sofrida, co
nhecer o que !oi a vida de Silvio TC!
go, o d~apJ.recido. 

Qrem v: ... ita hoje Caxias do Sul, no 
meu E:;tado, deparará de imediato C::.l 
um grande monum:nto, à entrada da 
cidade, junto à Praça Presidente Var
glô's. Foi erguido ali, na realização de 
um velho wnho, o Monumento Nacio
nal ao Imigrante, cUja inauguração, 
em anos idos, motivou grandes fcsti
v~d:::.dcs, porque e~sa obra, fruto dos 
esfo.'ÇDs de um pugilo de hom:,m, de 
e~píl'ho, o.t:3u:iia aos rcc:IJ.mos senti 
mentais dos imigrantes italianos, ale
mães e de outras procedênci!:s, que 
no Rio Grande do Sul realizaram uma 
verd::dcil'03. civaização. 

Pois bem, d:.sde o momento em que 
surgiu a ide:a de homenugêa1' o imi
grante em m:u Ee;tado, S~lvi-o 'I'oigo. 
o morto, p::}h~e à frente da inictat-iv:1 
e foi o arquiteto e o comtl'ut.J'l' do 
1.lonumento cuj3. estátua, m('lgmfica 
estátua, é de autotria do escultor An
to-nio Cariníe. 

DlARIO DO CONCIIESSO 

instamrá O Museu do lrnlgrante, para. 
receber tudo quanto alemães e italia.. 
nos trouxeram, OS primeiros em 1824 
e os outro3' em U175, de permeio com 
outras imigrações que, no .Rio Grande 
<to Sul. -realizaram um tr~balho ex
traordinário. 

Pois bem, em· tudo nós vimos, sem
pre, o Comenda,dor Sílvio Toigo atu
J.ndo, batsJ.hando, prccurando recur
U)S e emprestando a sua inteligência 
como arquiteto na organização de pla
nos, (I, fim de qUe o momunento vl-esse 
a. s~r como hOje é, ·de fato, e.splêndiJ.a 
realidade. . 

preocupado sistémàticamente com 
0.3 problemas da cQmuni-dade caxien
.se, qüer no que diz resp:!ito às ativi
dades ci!.Udin.as, quer quanto à açãO 
no inter~or do Munic:pio. de uma agri
cultura singular. nom~ de Sílvio Toigo 
surg:a. sempre como' um <los grandes 
b-at.<.~,lha,dor-e.s, chefiando moVim-entos, 
pertmi!Z, constante, 

:l.CI9NAL: 
, , 

(Seção J[) . 

E' Ilda a ,egui'>te Redaçii.o FI
nal: ~ 

Parecer,n9 91, de 1964 

~ , 

Relat<Il': Sr. Sebastião Archelr'. 

A Com.l.S6ão apresenta. a redação 
final das emendas do Senado e.o pro
jeto de Lei da Câmara nQ 24. de 1964 
(nl? 1.934-A~64, na Casa de origem'. 
que dispõe sõbre o praz," para de
claração do Impôsto de henda e dá 
outras providências . 

Sala. das Sessões, em 24 de abril 
de 1964. - Antônio Carlos, Presi .. 
dente - Sebastião Archer~ Relator _ 
Waljredo Gurgel. 

Abril de 1964 941) 
=\ 

Sen:>do, <I designado "l!Ir, Pan!e1 j 
Krieger, Relatar da matéria. na CC). 
mIsllllo de Finanças, (Pausa), . 

Não há mais matéria· a ser apr~" 
clad", 
:m~ oradores inscritos. 
Com a palavra. o senador Atil~ 

Fontana. (Pausa). , 
S. Exa..- não está pl'eser1te. 1 
Tem a palavra o nobre Senado~ 

.J:urieo Rezende. (Pausa), 

Não está .pr&ente. 
Nada mais have!Jdo CJ.<le tratar, vou' 

encerrar a sessão, designando para a. 
próxirn: a. seguinte: 

ORDEM DO DIA 

1 

votação, em primeiro tmn'), d~ 
Proje~o de Lei do Senado na 137, da 
1963 de autoria do Senhor Senr.. dor 
Martins Júnior que autoriza o P..::der 
I:.""xecutivo a. emitir selos ecmemorati--No meu Cstudo, hO:lve, c.:::rta feita, 

por iniciatiVa do Govêrno, grande mo-
vimento no sentldo de, plan l' tungue, 
como me-d!da para aprimorar a eco
nomia ag;íco~c: rio·g-:andense. Entre
tanto, a gr.mde c2mpanha que entãO 
se dêsenvolveu resultou em tremendO 
fracasso. VilIlQs, nas regiões do A)t<> 
Taquari e dQ :~ordeste do meu "Estado. 
os produtores desiludidos, frustrados 
na. sua tentativa, por isso qu.e a ini
c.iativa oficial, como de costume mor
reu em seu princípio, abandónaudo 
aquêlcs Que, acred1tando nela preo
cuparam-se com a plantação do tun
gue gerando, como conseqüência,,-o 
desconsOlo por p.arte dos plantado
res, qUe começaram a abater as p.lan. 
tas, JXlra se dedicare:n ao cultivo de 
outros prOdutos. Entretanj;o, surgiU 
novamente Silvio Toigo. Percorreu 
todo o. Nordeste do Estado, do Alto 
T~uarl. reanimando os produtores. 
OrlOU a. Cooperativa. dos Plantadores 
je Tungue Monteiro de Barros. 

centenário da. Associação Co .. 

•1;~~I~~~i~~~~i~~~i~d1o~p~ará, tendo Par~cl?rcs f"!. .. 
us. 'i58 e 759, de ~9S3, 

_ de Con.:;titu1ç.Jl ~ 

de Finanças. 

2 

N' 1 
(da comissão de Fmanças) 

Ao art. 1Q• 

Dê-lSe ao artigo 1 Q do proJeto o se
guinte redação: 

"Art, 19 No exer.cíclo financeiro 
de 1964, é facultado à.s pessoas f!si
cas e jurídicas apresentarem suas 
declarações de rendImento se de 
bens a té o dia 31 de maio." 

NOZ 

(da comissão de F'lnançaS) 
AQ art. 3o? 
Suprima-se o artigo 39 do proje~:). 

.o SR, PRESIDENTE: ' 
e .trouxe, com essa realização notá
Ve.!S esperanças. Conseguiu' reunir Em d·scussão a Redação Final das 
nessa C:Q.:.~erativa., todos os Plantado~ emendas do Senado R.o PrOjeto de Lc-j 
res da leglao e, fazendo-a. ativa pôde da. Câmara número 24, de 1964. _ 
em pilUCO tempo. "produzi!' óleo óé (Pausa). 

Discussão, em primeiro tUl:no (apre. 
ciação preliminar da C()nstituclon~1t .. 
dade nos têrmoo do art. !Y.i5 do Re .. 
gimen1.o Interno), do Projeto de Lei 
dQ Senado nO 97, de 1963, de autol"'in. 
do Sr Senador Guido Mondin. Qua 
estabelece normas para a entreg9. a'':::9 
munlcipioS da. parte dos imposto3 da 
consumo e de renda a êles destira4 
dos, tendo Parecer sob n9 891, de 19['3.' 
da Comissão de constituição e Justi .. 
ça., pe:a. inconstitudtmalidade, com 
voto em separado do senhor Senado# 
Eurico Rezende. 

Está encerrada a sessão. 
(Levanta-se a sessão às lG hJ-

ras e 35 minutos.) 

Çomissão do Distrito Fe~c~31 
tung-ue em proporções tais que logo Nenhum dlos Senhores Selll".dores 
foi .p::.ssível export~r p~ra os .&ita.d.os desejando fazer uso da palavra, de. 2~ ltET"JNIAO EXTRAORl)'TNAT'lA. 
Un:dos e Países da. Europa. claro encerrada a discussão. .. ~.íIZADA K\íI 22 flsE-A-Bt:iL 

t DE 11164. 
Ci 0, aqui, ao ensejo dê.<lte reO'lstro O SR. JOSAPHAT 1ilARI~"RO: -----

tr~i~ dUras p!"illclpais atiVIdades" ,ql!e (Pela ordem) Sr. Pre!iidente, As dEzesseis horas do dIa ,;n' e 
m; o ca acter_zaraIl! e, v~da de Sllv~o c.eseJo, na oportunidade, pedir a dois de abril de mil novecm·.c~ e .,.
TOd~~ 'bq1;e. ~mbora. lta;IallO naturalI~ atenção d. Com~ssão de Redação senta c Quatro, na Sala das c.,;, 
za J ra~llelro, melO seculo VlVeu em I t' , t 'd'· d S ' 
CaxIaS do Sul Ress li b' para a clrc~ns anCla de que 31 de I t-0e,s, 50 fi pre~l ellC12 o cr. c. ( .~ ... 
Senadol'es que ~ Itál.: c~st~{)S n0a-r~ I mll.o é donungo. ' rého VHlnna, Presidente. pre ~,1;..L' (;3 
ciar cem Uma comenda GS~~ ~'fu~ Talvez t~.nha sido exatamente por Senhores S~nldores. Pedro L"8. :>, 
que, nG e:trt.n~ell"o, se destacam em I isto que o Pod~r ExecutIvu t:i'ugc!Jra E'dmundJ 'Levy e_ FIIJ~to )1:ü1 .; r~ ' .. 
ações bel1éfic.:l<; SIIvlO T::'igo era 00- a ~ata de 2!.. E apznas uma_ ponde-, UC-se a Com .!:sao (,.0 D 3t::-l_J _ <::_ 
mendador. pOlque o Govêrno ltaha- ra:;ao, daua a qual tt Com.,ssao com· dera!. 
no, reconhecendo nele ês.o:e mé.dto, há petcnte atentará. Deixa de COcUual'e:~r por m \ ".'0 
tempos o fez Comendad::r. I O RR PRESIDE]\'TE: justifiCado, o Senhor E,enadaf o .!r 

pof:s bem, Sr. Presidente! Com es- A declaraçao a. v. Exa. constará Passos. 
tas c~tações que a !embrança me traz \ d. Ata ~ ser~ co~~derada l~. e:mme E' di'<IJE'n~D.da e. l'ê'üura G.a fi" d!], 
ao aca'30, ma.s realmente cOmpungidO que ao Camar,. fara da ll'latena. 
com a nctíci.a do!or:,sa que êsse te- reunião anterior, €, c:n s.e2;u:c;, ... :;:' ",--
1::?;rama contfm. quero registrar o vada. 
Pa:sfmento d:'!.:se bravo homem que pela A Dm de emitir p.?:·e:::~r, o t .. ;l·. 'I" 
durante me:o Século a.tuou n:. Muni- presidente conv:ct9. o Senho:- 1::i"'1. .. ')r 
c:l[)io de Ci2Xi:as do 'Sul, ande tive p SII P;~";S:DEX1E: . pe::iro Ludovico vic2·Prr~iden';' I n. 
um dia a ventura de ser prefeito. lem a palavra o nobre senador./ assumir a presidêllc:3 e l~, em, (. ... ' .... 

SilVio Toigo, ho:nem que muito lu.. O SH A:'1'.rÕ:<JIO c!...ni.-Ot-:: da, o parec~r favonivel aO P"oJ~'v <..e 
tou em f.av~r da comunidade em cUJO (Pela ordem l'Hiõ 101 l.'ev 8t.o Ll:i da Câmara n9 121, ce 19~,1 \'·:e 
seio viyeu, mcstrando se 8empre re· pela orador) - Como presidente da di:.pÕ3 eõbre aqUl<;~';'ão. J:::-r p," 1','-' ,. '3 
conheCIdo ao ErrGlJ, deixou mUltas fi. Comissão de Redação devo €.Selare .. estrangeIro, no D.str:.to F~t.:;.-' Le 
lh:;s que. seguindJ O exemp~o d, pai I cer &.o nobre Ser.t:...dor' Jo,"-.aphat Ma.- !,;.:-...óveis Ile'Ces~õ';";os a res:j::~~·, "l)J 

na c;dade.~de Caxias qo Sul, na. ca.Pi-', rinho E ao Plenáiio qU€ ~ €menda ~g.en~es <i~p}f}mát~co'3 das rs-p.:: .. ;~s 
tal do E:::tado e ou~n',;s localIdades, apresentada pela Comissão faz & te .. NIlS':O~S D p.omátlcas. 
demon~trflln pr€:clsamen~e Quão pro- ferência expressa ao ala 'H de maio 
f~cuo f::.i o exemplo daquêle .Que as... 'não cabendo, no meu e\1tende~, ~ Em di~CU"i.são e \'ot?,~ú'} é C p1i'e. 
~ne..lo~ sua p..~ssagem pela Vida com I Comissão de Redação. alterá-lJ.:t e ~~r ap:·o·,'ldo sem rcst!'~~ões. 
micHlltlVas e obl'a~ ,?ue marcarão no fsim. à Comissão que examino'l Q Ilté- ReaE-1:Unú-..:do 1) P:'CsiG.'~71c:!'-I., o p" .. 
tE'rn~o sua pel'SOn8.!ldade de €SC01.j r,to da emenda. nhor Aurélio Virmna Dca'a d~l'f;: '._ 
(MUlto bem). . . ção da C.Jm'scão. ):') sentY.iü <'-: ('".l\l 

Saber o que foi a luta. de Silvio To!
go juntamente com outros companhei
ros, corno o ex-Deputado Luiz Cam
PJgnoni. Humberto Bassanesi e ou
tros, é valQl'iz'al' os esforços <ie Sílvio 
Toiga. pal'a realizar aquela extraordi
nária obra de homenagem 6.0S n·:)s~QS 
1migrantes. Acabam de chegar à Mesa a reda- Os Senhores ~ue a apro-

O SR, PRESID1~NTE: V'ÜHii. y.~ •. ')licit?dn Ul';ênc'a pa.~ o rC;J;:
rido projeto. 

ção final das emendas do Senudo a':l vam queiram permant>r;er ,sentados, 
Agora mesmo. pouco tempo p.nt2s ProJel.io de L.ei da Câmara n9 24, de' (Pausa). 

da. sua morte, batalhava êle para. Q 19tH, que dispõem fôbre o D1'azO para I Aprovada. 
ultllllação do monument?" q:l:l-1 seJa" decluação do 1mpósto de Renda, Que Para acomp: tnhar, m Càmara dOS 
• con.struCã.o d-e uma er!pt:e. onde ~e il:erão lidas pele. Sr. 19 Secretário. Deputados, p \.::.tudo dJ. \ ellleud~ <lo 

. -.-_ ........... 

Nada nni::; h'lvench qt:e t:·:.1:·;,l". fl1_ 
cerm-;e a l"cun:ão. lavrando eu, A' a .. 
cy O'Reilly d~ Seuza, E,~cretf.ri:l .. 
presente ata. fI~~. uma vez ~pl'oYCd.a. 
s9'iÍ eSf,~nt\Qa. uelo Senh')r rtes~dent.. 
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Comissão db fií,lªDgas doso Machado, ex-ser\'idor da Comis. Públicas, bem como ao Projeto de Lei cer afim de presta esc1arecimr:'l1 :o.'i, 
são J3.resiieira Dernarcadol'a de Li:rni~ lla. Câm\"lra li9 IH· de 1963, qUe dá n()~ não o f(lrão. pelo fato, de uma delil.'i 

~. _UI!.J:ilA.Q..J1EALIZADA W 22 teso falecido em cOI1S€quéncia d'e en- va discrilllin~·~.O às rodovias BR-23. o Senhor Deputado Ta-l'sO Dutra não 
DE ABRIL DE 1~~ fennidade adquirida em serviço; BR-24, BR-51,' BR-75. BR-7ó e BR-96. ter sido intimada. pOr se e'1~Qnt~·2r 

As 10' hor.as do dia 22 de abrH de Sub_met.ido o pa!'ec~r~ à discmsáo e e dã outl'a..s providências: ausente de Brasília, e, a outra o Sc'" 
19ü4 n sala. da.s Comissões. sob a votaçao e, sem restr1çoe~, ~provaào, Su.b.m~tid~ 03 parecere,') à dis·:;ussão I nhor Antônio Alencar santiago, ~>i"" 
pre.ddén~ia do Senhor Argemiro de Pelo Senador Sigefredo Pa.cbeco e VOlaçao, suo apr::,-vados, tendo o :=,$'" reto~' ?uperint.endente do. ~ráfe2;o T-:--. 
Figueiredo, presentes os Senhores Da- .. _ . . nho:- I\lem Q~ Sa vot.a.do \E:ncldo, le~r~flCo. por haver :.wl,clt2do, t.ele-
niel Kriege r, Sigefredo p{j,checo. Wil- - pel~ reJel:;aO do pro~eto de I;el q~a~to n,o p:'ojet-o de !-'et da Cal:lal·a graficamente, a SU·.1 dL;per.sa e,:11. vil' ... 
lSon Gonç.:llves Eurico Rezende. José d~ Camata n~ leI. de 1961, que d1S-1 n~ 74, de HJ6" c Projeto de Lei da! tude a~G.zeres f1.U1ClCnalS, prontlflcan_ 
Ermirio Bezer'ra. Neto e Mero de ~:.\ I poe sôbre Ot~ processo~ de 'reajust-a- Caman: n(.> SI. de 1963. . dc-.ôe, no entnnto, a comparecer em. 
uune-c'~ a Comissão de Finanças IÇ'-, mento das div:das dos criadores e Reassumindo li p~'esi<iência, o Se~ outra data designada pela ,-"u.nissão. 

,~ . ' . racriadóres do gado bovino, e dá ou- n~or Al'gemiro de Figueiredo COlUu~ Em seguida, concedia a I>.llavra ao 
DeIxam de comparecer, por motiVe tras providências; . , mCa estar ezgot:l.do a matéria da pau- zende, foi I:or êste feita uma p.ropos~ 

Freíre. Lobão da. silveira, .Leit-e Neto, _ pela aprov·e.çãQ do Projeto de Lei ta e anuncia a seguinte distribuição: SenhOl' Relator. Senador Eurico Re
justificado. 05. Senhores Victorino <ia Câmala n~ 115, de 1963, qUe altera Ao senhor. Wilson GGnç:.ü·.I'\~ C ta. no sentido de que, dora\·.a.l.1~e 03 
Antonio Jucá, Pe..~a de. Queiroz. o artigo 19 da Lei n9 2.856, de 5 de Pl'ojeto de Lei do Senado n9 4G, de tro.bnlhos da 'Ccm:&ão, na pal'te re
Irineu Bornhausen, Lino de MatOs c setembro de 1955. que reest!,".Jtura. o 1961, que regu,") a revenda de maw- lat.i'.'a. .a inquiricâo de t.e5temunhe<; 
Aurélio Vianna. Quadro de Oficiaü;.-Int.endent,es do riaI agl'o-pé'cm".do; e o Proj,eto àe pUd~::'3:'.n ~.=~: rê.J.l._.J.dos !"em a pr;~ 

E' dispensada Q leitura da at~ da Exército, e dá outras providências; Lei do Senado n<;l 63, de 1003, QUe mo- ."enç.:\. da malo!'"ia c~-:;:; membr0"3 da 
reunião anterior, c, em se-guida apro- Sem retitriçÕ2s são os pareceres difica a Lei nº 4.156, de 28 de ::10- Comis.::ão. . 
vada., aprovadas. ve~bro. de 1962, qUe altera u Legis- E~ ap "te, o Se::hor João Agripi~ 

_ DOs prOjetos constantes da pau- laça0 sobre o Fundo Federal de Ele- no, mfo:'l11a a Comissão que. 110 pro-
~, são relatados os .seguintes: Pelo Senado!' Daniel Krieger tr1ticação; jeto de Rc.<oolução .reformador do Re-

Pelo senador Euriro Rezende: - pela apl'ovr.ção do Projeto de - Ao Senhor. Irineu Bornhausen a gimento lntel"n da C3;:.l ora em es-
Lei da Câmara n~ 33, de 1963, .que Projeto de Lei da Câmal"& n\l :m, de tudos, existe emenda neste sentido e. 

~ _ pela aprovação do prOjeto de De- regula a execução do artigO 30 da. 1963· que autoriza o Poder EX!~C1HJvO qual visa acelel\tr os ~'abaJTOs das 
ereto Legislativo nl} 49, de 1963. que- Lei n9 458, de 29 d~ outubro de 194~ a doar à Curia Diocesana. de Sant:JS Comi:::sões. 
mantém decisão denegatória a con. que dispõe sõbre a extensão de van- o domin~o ou tU,H de área de terre- A seguir, em discu~são e posterior 
trato celebrado entre o Departamen- tagens do montepio militar; no, localIzado no Morro de JalJaqua- votação, é a proposta aprovada con
to dos Correios é Telégrafos, em Be- _ pela aprovação do projet-o dI." ra, no Município de Santos; tra o voto vencido do senhor Sena~ 
léro do Pará, e o engenheiro civH Luiz Lei da Câmara n9 77, de 1963. que Nada mais h(H'endo a tratar, o S€- dor Aurélio Vianna, 
Alves" . inclUi no plano Rodoviário NaCional ~or Presidente dá por encerrad:t a Continuando Os trabalhos, o Se-
~ pela aprovação do projeto de Lei a ligação Rio Gl'ande-Aceguá. relUllào, levranào eu, Hugo Ro...irl- Mor PreSidente, dá conhe<:imento aos 

do Senado nQc 82, de 1963, que dispoe Submetidos' Os pareceres à discussão guCs Figueiredo, Secretário, a pt'e.sen- presc-ntes de requerimento do Senha!' 
robre a venda de imóveis a presta.- e votação, são apr6Vados. tendo o se- te ata.. que, uma vez aprovada .3~rá Senador Jefierson de Aguiar . .solic:-
çôea, mediante sorteio, e da outras nhor Mem de Sã. votado vencido, assinada pelo Senhor Presideme tan~o seja a Comissão deslOcada para, i 
providêncías; quanto 'ao projeto de Lej da Câmara a Cidade do Rio de Janeiro afim de 

SubmetidOS os pareceres à discussão 119 77, de 1963. ~ontü1Uar seus trabalhos, tendo em 
e \'"otação, sem restrições são apl'õ· Comissão Parlamelltar de :mãos novos ele:llentos para a 8ptu'a-
... 0005. Pelo e,eno.do:' Bezerra Neto --- ---- -- ._- -, -- _ ção aJinal de ':.ua. tarefa. Posto em. 

_ n. ela aprovação do PI"OJ'eto de T.oi Inquérito do DCT discuSSão é aprovado O reG'uct'lrnen-
p('~o Senador Mem de t.:.á.: u<- ... t te d . do Senado n9 1l~, de 1963, qUe incluí 12& REUlliAO REALIZADA NO o,, n o, em consequencia, o Senh:)r 
~ pela rejeição' do ·projeto de LeI] na redação descritiva a que se refere . ~IA 23 DE' ÃBRii7I>Er1TI6"4 Presidente, designan<lo G dia onze -de 

da Câmara UI? 5, de 1964,..,que autol"í-' o a.rtigo 20 da Lei nl!' 2.975"de 27 de maio próximo às dez horas para a 
za o Poder Executivo a. abrir ao Po- novembro de 1956, a rodovia Assis o.s vinte e três dias do mês de abril ins~t3.1ação da Comissão no Palác.1o 
der JUdiciário _ Tribunal RegioIlR! Brasil _ Brasília _ Xapuri, BP..-29; do ano de mil novecentos e sessenta MOBroe. 
do Trabalho da 1~ Região _ o crê- O parecer é aprovado pela Comis-;- e quarto, às dezesseL horas e- vinte Ainda, .';ôbre o assunto. o Senhor 
dito suple':nentar de cr$ 8.602.877,00 são. tendo o Senhor Mem de Sá vo- minutos, ha Sala da Comissão de Re- Presidente, informa aos Senhores. 
em refôrço de dotaçâo orçamentá.ria., ta do vencido. lações~ Exteriores do Senado Federai, membros da Comissão que, com base 

_ pela rejeição .to .. ':"djeto de Lei O SenhQr Pl'esidente convida o Se- sob a presidência do senhor Senador no artigo 150, do Regimento Interno, 
do Senado n9 20, de 1960, que lnsti- nhor Daniel Krieger. Vice-f'residen- W:lson Gonçalves, Pre.sidente, pre- do senado Federal ti, do Artigo' 2°. 
tu! a cooperação entre a União, e~ te, à assumir a presidência e emite ().) sentes Os Senhores Aurélio Viarma. da Lei fl\I 1.579, de 18 de março de 
Unidades Fêderativas, OS Município, seguinte pareceres: Attilio Fontana, BeZerra Neto, João .1952, irá fazer .a competente comUlll- , 
Auta~'quias .e entidades p1.rticulare,~ o. ,. _ • Aglipíno. Jefferso1d de AgUiar Daniel cação à MeSa .io Se.!l::ao Federal. 
para solucão dos problemas uroonis- - p ... la ~plO~açao do Projeto de De- Krieger, Melo Braga e Eurico Rezen- ~nce-nando os tri1.btl . .!lJOs, às dez.es_ 
ticos e h1abltacione..is, cria o Fund0 creto Legmlatlvo. l!u 38, de t9ô3.. q'~e de, reune-se a Com!.ssão ParJament,Jr sete horas e Cini;O mml'tos, o Senllor 
de. Habltnção e o Cct...l. !l::J.o Nacinal aprova, Q C9nveI1lo ~e Inler,c~mblo de InqUérito, criada pela a"provaç~r:- Presidente, convõcit os senhores Se-
de Urbamsmo e Ha.bitação; Cultm'al entre 0. Bl~e.S1I e a. It~lJa; da Resolução n9 32 ,de 1963. nadon:s compo!l~!1~es· da Comi.to..<;âo 

S:lbmetidos os pareceres à d1s{'us- ~ :pel~ apro\açao do ProJeto. de Ausentes, por motivo - just.tfic.1do para uma nova rCu.nFlo no dia vime 
. são e votação, são, sem restrições Lel. da Camara n'? 74,. ~e. 1963, !iue m- os Senhores senadores Artur Virgl110 e oito do correntd, tis cr-zesseis horas, 
apro"odos ' clUl no Plano Rodovm..tlo NaClonal a Júlio Leite e Leíte Neto. ' para tomada de ouJ;yOs depoiment.ús. 

. . ligação entre Rio Verde, no Estado E' lida, aprovada e assinadf. p~10 Nada. ~ais hav~ndo a tratar, para. 
Pelo Senador Wilson Gtnçalve.s de Goiás, \Br-19) a Campo Grande, Senhor Presidente a ata' da :re21liao constar, eu, J. Ney Passos Dantas. 

Lei da Câmara nO .14~ 4e 1003, ·que no Estado de Mato Grosso; anterÍor. Sec:-etárl0 da Comü!são, lavrei a. pre-
con:'f'ie pemão esp:;,cia,l de ........ ..:..- pela. aprovação da · ... emenda COl- Ab!""indW"o.s trabalho.'), o SenhJ}r P"'e- sente ata, que, uma vez lida e a"pr~ 
Cr$ 3 OmU1Q m2m:a:s a Rusinu Cal'"- l'eUv3. sugerida 'pela Comis"!ão de sidente. comumca a Comissão \lue as vada. será pelo ~!211hv~' l')residenta a.s"'7 
doso ./\Iachado. vith'a de João CQl'- 'rJ"al1~()l"tes. Comunica:;ões e ~~a? .. t~ste.:nu~as (lfe deveriam compa~c- .sinadD .... - ,.... -..... 

". -.' . 

/ 
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ÇOMISSõES PERl\1ANE!,:'.I'~ª-_. 

MESA 

Presidente - Moura Andrf\de rFSD) 

Vice-Presidente - Nogueira da G8ma ~PTB)' 

19 Secretário - Dlnarte Mariz fUDN) 
2° Secretário - Gilberto Marinho ,PSD) 
39 Secret-ário _ Adalberto sena tPTB, 
49 Sect'etálio - Cattete Pinheiro (PTNl 
19 Suplente - Joaquim Praente (UD"N> 
29 Suplente - GUido Mondim ePSD) 
:W Suplente - vasconcellos Tôrres tPTB) 

REPRESENTACÃO PARTIDÁRIA 

PARTICO SOCIAL DEMOCRATlr::C (PSD) - 22 representantes 

1. José Guiomard - Ac;-e 
2. Lobão da Sllveira - Pará 
3: Eugênio BarlOS _ Maranhão 
4. Sebastião Archer - Marannâ!J 
5. Vitorino Freire - Maranhão 
6. Sigefredo Pacheco - PiaUl 
7. Menez€s Pimentel _ Ceará 
8. Wilson Gonçalves - Ceará 
9. Walfl'edo Gurgel - R G. NC'ne 

10. Ruy Carneiro - paraiba 
11. Leite Neto _ Sergipe 

12. Antônio Ba.blDo - Ballla 
!Is. JeHel'son de Aguiar - E. San& 
14.,rGill::Jerto Mannho - auana.ud.f'~ 
15. Moura Andrade - São Paulo 
16. Atilio Fontana - Santa Cat.anna. 
17. GUjdo MondI - R. G. Sul 
18. Bmedito Valladares - M. G':!ra.ú3 
19. Filinto Müller - Mato Groo.so 
j20. JOSé Feliciauo - Goiás 

1
21. JUEcellno Kubitschek - Golá:i 
22. Pedro LuClovico - Goiás 

P t\.RTIDO TRt\.BALHlST A BR.\';'.l EIRO (PTB\ - 11 represent.:lnt.e~ 

1. Adalberto Sena. - Acre 
2. Osca!' PassoS - Acre 

le. Pes:oa de Quell'oz - Pernambuco 
11, Jo.se Erm!r:o - Pernambuco 

3. VIvaJdo Lima _ Amazonas 12. SilviOstre Pé, icles - Alagoa.s 
4. Edmundo Levi - Amarzonas 13~ Vasconcelos Tõrres _ R. de Ja.. 
5. Artnur Vlrgllio _ Amazonas 
6. Antônio Jucá - Cea a g. 
7. Dix Hwt Rosado - RoG N<)rte 15. 
8 Argemiro de Figueiredo _ Paraiba 116 , 
9. Barros Carva1l1o - Pernambuco 11. 

neHO. 
Nelson Maculan - Paraná 
Amaury Silva - parana. 
Nogueira da Gama - M. Gents 
Bezerra Neto &- Mato Grosso 

UNlAQ DEMOCRATICA NACIO;-':Al (UDNJ _ 15 representantes 

BLOCOS PARTIDARIOS 
J. _lIJult.'lrla 

PSD 22 Senadores 
PTB 17 Senadores 

39 
II _ Minona 

UDN lá SenadofM 
PL • Senadnres 

17 

III - Bloco Parlamentar Independente 

Sem 

1- Bl0(!OS 

1r1aiorta 

PSP rt Senadores 

PTN 
PSB 

PR 
MTR 
PDC 

Legenda 

2. Senad(lres 
1 Sen2dc.r 
1 SenadN 
1 Sem .. ..1ül' 
1 Senador 
a S€n'i\dores 

lO Senadol'es 

LlDERANCA~L. 

Minona 

I 

Liaer - Blll'fOS Carvalho 
VICe Liael es: Ll:ter _ João Agripino {ULlNl: 

1~ Vlct<mno l''l'eire (PSD) 
21? Ja:sé Fellcla10 (PSD) 

39 Jo..">é GUioma':-d {PSD) 
49 Arthur VU"gIUo (P'l'B) 
59 Be:.:.erra Neto (PTBJ 
69 VasconceHo5 Icrtes lPTB) 

VIr?e~LlO"'?es: 

D3.I,iel Kdeger \UDN) 

J\-~em de Sa (PU 

, Rui PalmeIra IUDN) 

BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE 

1. Zacharias de Assumpção - (Ja.rá 9. Pa.~e Cala~ans - S. Paut~ :\ 
2. JoaqUim Parente _ Piau1 . 10. OdOlpho Franco - Paraná 
3. José Cândjdo - Piaut 11. lrineu Son.a.hausen - S. Catarfnd 

L!aer: Lino de' Matos 
VICe Ltuetes: 

Aurelio VWfil13, IPSB) 

(PTNJ Jorepha t Marinho tsem leger.da) 

4. Dinarte M.ariz _ R.O. do NN'te 12. Antônio Carlos - S. Cacad.na 
fi. João AgrIpino _ Paraiba 13. Danie.l grleger - R. G. jo Sul 
6. Rui palmeira _ Alag()as 14. Milton Campos - M:nas Gerals 
'j, Eurlco Rezende - E. Santo 15. Lopes da Costa _ Mato GtOSSO 
8, Afonso ArInos - Guanabau 

FARTIDO .LIBERTADOR (PL) - 2 representantes 

1. AloysIo de Carvalho _ Bahia 2. Melll de Sá - R G. do aUi 

P.<\....~TIDO TR.ABALHISTA NACIONAL (PTNJ - 2 reprf's<,nta-nteE 

1. Cp..ttete Pinheiro _ Pará. 2. Lin' de Matos - S. I?aulo 

PARTIDO SOCL'\L PROGRESSISTA (PSP) - 2 repre!'entantes 

1. Rat..i atuberti _ E. Santo 2, Miguel COuto - R. de Janeiro 

PARTIDO SOCIAL BRAS[J;E!RO (PSB) - 1 repretentante 
. i. Aurério Vianna _ Guanabara. 

MOVrl\rENTO TRABALHISTA RENOVADOR (MTR) 1 repl'eSen!a~lte 

1. Aarão StenbrvCh - Rio de' Janeiro J 
PARTIDO REPUBLICAMJ {PR) _ 1 representante I 

1.~ Julio Leite - Sc:gipe 

PARTIDO DEMOCRATA' CR:STAO 'PDC) 

1. Arnon de M~ío - Alagoas 

S'!..,'.1 LEGENpA 

1 represntanta 

1. J~~phat Marinho - Bahia 2. Heribaldo Vieira - Sergípe 

RESUiVIC 

partido Social Democráhco (PSDJ 
Partido Trabalhista NaciouiÜ t.PTB) 

União Democrática Nacloaa.l IUDN) 
Partido LIbertador (PL) 

Partido Trabalhista NaclOnll IPTNl 
Partldo Social Progres.ilstu. tPSP) 

Partido sociaJ.1sta BrasU~lro IPSB) 
Partido Republicano (PR> 

Partido Democrata Cnstão (PDC) 
~ovimento lTa·oaJhiliita Renovawr <MTR) 

Sem legenut 

22 
17 
15 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 

" 2 

fIO 

11 - I-'M( IIU"" 

PAft,'rIDO SOCIAL DE!\.!JOCRAl'lCOI P.'\fi.TLDO LIHf!.'R1'AU{JR (PU 
IP oS O , . Llai!1' Mem de Sâ. 

Líder: Fil:nto Müller '1 VtC~--LWe7: AiOyS,O de CarVl,hO 
PAH rILO SOC1Al PrlU:'-lHt:2S':','/i A 

Vlce L/tines: Ip S p, 

Wilson Gonçan,"es r·;r.er: M/7uel ':~uto 
Slgetrectc fJarheco VIf:E l.lael: Raul UlUbertt 
WaUredo GUJ geJ. 

Pl\dTIDO 'fRABI\LHIS'I1\ 
BRA.SlLELRO lP'l'B} 

Liaer: Al'thur Virgtlio 

Vice-Lidel es: 

Bezerra N ?tc 
Osca.r pa.s.sos 
AntOmo Jucá 

UNIÃO DEMOCRATICA NACIONJl 
t(l D Nl 

Líder: Damel Rr1cgeJ 

Vice-Lít1e,es: 

Eurico Rezende 
Adofph<J rT[ll1{'O 
Pa.dre' CaJaZilnS 
Lopes da Co~ ta 

PAR flDO I'RABALH I:::: 1 A 
.-IACI0NAL IPTNI 

Lutei: Wno j.e Matos 
Vlce··Llde,: CatLete pmhl"iro 

J (I - ,.arit':"o.<j de 1 "t ~o 
Rep1esenlttnte 

l\,tov rl\1l!:~'I'O TRABAJ.H lS'T A 
ggNOV AUOR (MTR I 

Reprelientante: Aa.râ-O Stembru 'h 

PARr~~O DEMelf:RAIA CfW::iL~O 
IPUC) 

Represent.ante; Arnor.. de Me'IO 

PAR fi DO REi UHLH'A;'H) ,fi{> 
Represent.ante; JúJio L!'ite 

PAI-lI'IDO SU('IALIH1A 
BRA.~ILEIfi:LJ .PSHI 

Rrp e~f;'nt.ant.e; AureliO VIanna. 

AGRICUL TURA 
Presidente - Senaaof Jo~é ErQ1I!"lc ,PTE$1 

VlcEt Presld~l1t.e -Senador Eugêmc Barn.'c 'il:5DJ 

C01\·I~OSI(:AO 

.Maiorla 

Tltu:a.rel :5upumtt. 

Eugênio Barroa 
JIlIoi FeliclanQ 

PSD 
1 Attilio Font.ana 
1. R~neti.ici.O Valladar. 

, 
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'l'ttularea 

Jo.",é Ermida 
D;,s-Hu!!. Rosado 

TitulUl9 

Lopes da --'!osta. 
Antómo (;arlos 

T~tulâres 

SUplente. 

P'l'B 

1. Melo B:':'lgr.. 
2. ArgemlrQ dt' Figueiredo' 

SUDlent.es 

In d!oria. 

OlJN 

1. DanJel Krieger 
2. Jor~o' ,itgop:no' 

SUPient~ 

S P.1. 

Júlin Leite Raul Giul::l'e;ti lPSP) 

SecI etano José Ney Dan(.3.z,. 
ReU/UOéS - quinLa.<;.feiras, u.s -lO horas'l 

CONSTlnJlÇÃO E" JUS.TiÇA 

Preside. cC- _ Milton Caml,.vs tUU;NJ 
Vice pr~3)dellt~ _ Wilson GonçêH\lt;S rpsnf 

Titulares 

Jf\fferwn de AguIar 
An~ünl(} HaIbUJo 
Wilsün Ulln~ar\ies 

B'U}' Ca!:neuo 

Edm undo (ev.i. 
B~zena Net-o 
A:'tl1ur' Vlrgu1r . 

- Aloysio de Can':lp:lo ,U"'U 
A!O!1."1{J Armas 
Ml!_LOn ~~arnpl)S 

PTB 

."SuplE'nfes-

1. !\'Ieneies Pimente'l 
2. Lc.;te NclV-
3. -Jrn;ê -FeJH.:mno 
4, E'ilint\)-· MUlJer-

1. AIgemlro·. de-'pjguelre<!o 
2. Melo -Braga.: 
3. Oscsr Pl?!S(l$ 

. M'nOrta 

1. Daniel 'krieger 
2. JOoá.o ACYlpm.O 
3. Eunco H.e~E'nde 

B f .. 1. 

JOé3phat Marinho (Sem lei,""""l-lal 

5f'C?(!tárjq: - Maria Helena BUi~r,o- Brandão. 

ReUllDes .;.... q,uart;~relras, U~ 16 horas 

DISTRITO FEDERA,L 

~·t'!;id~Dt·e- _ Aurério Vtan.na tP.5F) 
Jlce-Pres dente - Pedro LudoV1CO ~PFE) 

COMPOSIÇAO 

'ritUlares Suplentes 

PedrO Ludo.)I." .... 
lt~lllOL~ Müller 

Oscar Passos 
Ed.Ulunao Lev1 

se('J' .... tdr~ 

xeúlLióes 

Leite Neto 
~ttillO FOntana.
José ' .[<'ellciano 

.lij (ioílu. 

pSD 

_ 1 José Fêllv!a.no 
2. Watlredo Gurgel 

PTI3 

1. Mélo Braga. 
2. antÔnIO Jucá. 

Minona 

fj i. • [. 

LIDO de Matl.os tPTN). 

Julieta R.ibe:ro dos Sa'lioos 

quintas. feiras, i:l..s ]6 horas 

ECONOMIA o 

Presüitmte - LW.e Neto (PSD) . 

Vice-pres!denle' - Jooé El'lnl.rio {P'IE, 

'OO~J POSIÇAO 

Sllple-ntes 

1. : Jeffer-s"an ae Ag'UJal' 
2. Sigcfredo ·pacheoo 
3, Se1;lasUão Arcller-< 

'. 

J 

JosÓ F.;rnürlt 
Melo. D'·.::lg-a 

Ado!pho Frar.t'o 
Lopes da C~ta 
ltint'll Born.h.Qu.~en 

I. Bezerra Neto 
2. Oscar p&.~çs 

/tftnor:a 

J)DN 

1. J03t Cãnd~.ão 
2_. Zad:an?'.'} do; ~s.stimpç§o 
3. M.em d.e- Si \PL, 

E'P.I. 

Miguel Couto tPSP) A.:zré!h1· Via.nn.l {PôS) 

Se-ct'e~ári'll{ _ Ar:lCy- O'Rfilfy
Reun:ões - Qumm.s-feil'a.s. às 15,30 

EDUCAÇÃO E CUL HJRA 

Presidffnle - Menezes Pl:nent.el lPSDJ. 

Vice"'Presid"tmte - Padre Ca-iamns <PTB). 

TltüIares 
Menezes Plmeil t.er 
WaltndQ G"ll:gel 

pessoa de QUEiroz 
_AntôplQ Jucá. 

padre Ca:azar.s 
Me..'l1 de Sã. tPL} 

COMPOsrçJIO ' 

. ~ImoTla 

l'SD 
SupTrntes 

I Benedicto Va:tladarea 
2. Slge:fredo- PachEco 

P'l'S 

·1. E"dmund.a Levr 
2. Vivaldo Uma 

Mtnor,l~ 

UDN 

1. A!C!:lZO Arl:J.Os 
2. ML1ton C.w1~,).! 

B P,I. 
Jasari-hat M",~:nh·.. (S~ leg~:ldi1) Uno de Matto~ (PTN) 

Secr:::.ár;a _ Vera A;vareng-a Marra 
&UnfÔI$ ~ QUJ,rta.s-~r!:'$. as til· tLOt"M, 

F1NAr.:ÇAS 

Presidente - -Argemlrcr,oe- m-gueu·eo.o )P'l'.l:lil'

ViCe-Prestdenfe - DanIel Kri' ... ",,,,"(' (UDN) 

TÍt1.!1area 
Vic-tOrtno FreIre 
LobÜO da Silveira 
Sigetreao Pacheco 
Wi!.<;O!l' GOnçalves 
.Lcl!õe Neto 

Argemlro de Figueiredo 
BezelrB Neto 
pes"O:1 de Queiroz' 

, Ant.onio' J~cá 

Daniel Kl'iege:r 
. Irineu Bornh-a-..:Seu. 
EurICO Rezende 

Mero de Sá 

COMPOS1ÇAO 

SUplentes. ' 
1. AtWio F\nl~na 
2. JCSá: G!r;O!l::i:.Uó 
3 .. Eugênio Barros 
'l. Menezes Prrue-.rrr.eJ. 
::'. Perua. LudO'licQ 

na 
1. J06é Q"un:;nQ 

2. Edmundo .U>vJ 
.a. ME'ro--_~.8E'ãga: . 

4. 0Sca.r. f'&...~ 

M.inona 

UDN 

PL 

1.. Mitron~ Cam P'Oi' 
Z. João A.grrp:.llO' _ . 
3. AdolpllQ Franco 

Afoysio de Carv€tlhO 

B P.l . 

. i .. JuBo Leit.-e (PR) 

• 

-Llno de Matto3 IPTN.,. 
AurélIo VIanna. (PSB) 2. J06a.phat Mannho (5. legenda) 

Secretã:rta - Cid Brügger
Reunii5es _ Qmrrt'ss.-feir,?,s 

I:EClIStAÇÁO SOCIAL 
presidente - . Viv-ald-tl Uma. I_PTBI 

Vice·preSidetrte - Wrufre-d.a- .Gurze! fPSD) 

~ Titulares 
Ruy Carneiro 
Wa.lf!'E'do Gurgel 

Atttlio Ponta.:1a 
Eu ~ênlo BarrOS 

- COMPOSrçAO 

MatOt'ta 

pSD 
SupIentes 

1 .. LEite· Neto· 
2. jOOé:.GuloIDnrd 
3. Sigefred<l Pacheco 
4 .. Lo'õão da 511veira' 

.J 
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vt~ .. ald<l Uma. 
AntOnto JUC'ã, 

Euric-o Rezende 
An:ónio Carloo 

PTB 
1, Edmundo Levi 
2. pe..,o.Sôa de Queiroz 

J.linona 

UDN 
1. Looes da coote 
2, Zaêhanas de Ass-.J.nçáo 

B P,l, 

\PSB~ Aarão Steinbruch (MTR) 
Secret.ária _ Vera Alvarenga Marra 

Reuniões _ Terças-feiras, àS 15 horas 

POLIGONO DAS StCAS 

Presidente _ RuI Carneiro (PSO) 
Vice"}>restdente - Aurélio Vianna \PSB) 

Tltulart',8 
Ruy C{\rn~tro 
seb"a"stião Archet" 

COMPOS1ÇA() 

Matorta 

PSD 
SHplellt.es 

1. Sigefrrdo pa.-;nfOO 
2. LeIte NHo 

PTB 
Dlx-Hult ROSB'do 
Al'gemiro de FLgu~jredq 

1. Antôn!o) Jurá. 
2. Jose Enll tno 

João Agrl];llno 
José Cândido 

Mil'lona 

UDN 
L Lopes da. Costa 
2, ,\ntônw Carlos 

B P I, 
Julio LeHe ,PRJ 

'S~~retáttB _ Aracy tfReilly 
Reuniões _ Quarta...-fi!ira::. M 16 horas 

REDAÇÃO 

prlU1idente _ D1X-Hult Rmado lflTB. 
Vice-presidente - AntQnlo CarlQs í"UDN \ 

Tjtultll'e& 

WalfredO OUr'g~i 
seba.stião Areher 

Antônio Carloo 

COMPOSIÇAO 

lI1alO1'U! 

pso, 
Sup!erüe.'J 

1, Lobão da SUvetra 
2. José F'Níclllno 

PTB 

Edmundo Levi 
• 

Jltnona 

UDN 
E:lricc Rfzende 

B p.l. 

JosBphnt Màdnho (Sem legenda) 
Sec1'-etãri\) -:- Sara h A'ord'lào 

RELAÇõES EXTERIORES 

Preslde!lte _ Beneálto Valladale.'i ,PSO'I 
Vice-Pre3iàente - Pessoa de Quciro~ IPTB) 

COMPOb!ÇAO 

TitUlares 

Benedicto V1,.UadarCS 
Fllineo Müller 
Meneze~ pi nentel 
José aUli~Cl~ 

Pessoa de Queiro2i 

Vi'valdo Lima. 

Oscar Passos 

Antônio Carl('<: 
José Cândido 
,Rui paimelra. 

Sllpler. tes 

M·1ioria 

psv 

1, Ruy Carneiro 
2. Leite Neto 

• 2. Vlttorito .fi' ~!re 
4. "VIlson Uonçalves 

FTll 

LJDN 

1. AnH"mio Jucl 

2 Aq?;emlJ'o de Figueiredo 

3. Mf'10 Br~Sa 

1 p:ldre Clll:tz~.ns 
3 João Agr,pirhJ 
a, Mem de Sà <1'1..) 

=-= --~-~=='~==""":~--~&~=--_. 
8 P.1. , 

Aarãa Stcincruch (MTR) Lino de Mattos \PTN) 
Secretário _ João BatiSta Ca('tejon Branco. 

Reuniões -- qUintas. feiras .. as 16 bOTas. 

SAúDE 

Pl'esidente _ Si6cfredo Pache~ 
Vice-Presidente - José Cândido 

Tltula.res 

Slgefl'edo Prlcheco 
Pedro LuctO\'lCO 

Dix-Hul~ Rosado 

José Cândido 

Raul GJuberti IPSP) 

CO~IP03IÇAO 

lrJai otia 

}'SD 

Suplentea 

1. Walfre(" Ourgel 
2. Eugênio Barr(b 

An tônio J-u-câ 
Minoria 

UDN 
Lop~s da Coma 

llPL 

Mjg'l~el CouLo \PSP) 

Eduardo Rui Sa:-aosa. 

R&u1l1ões - qUilH.aS- feirali, :lo!! 15 horns. 

SECURANÇA NACIONAL 

Pres1dente _ Zachn.rins d~ ASbl1mpção rrDN) 
V\ce Pr€;:.ltiente - ,José Guiomarã .PSD) 

Tltulan~! 

Jose Guiomatd 
Vtctonno FreIre 

Silvestre Pé'-icJes 
O:caI Pasws 

lr!neu B:)rnh.Hlsel'l 
Zacbartas de t\s.:sump\(tt" 

Raul Glubertt IPSP, 

COMt'OSIÇAO 

~Ilp'!entea 

M'HoHa 

!?'SD 

L Rcy Ct1l1H'lra 
2, At::il1o Fontana 

M"B 
l, Jotê Erm1rlo 
2, Cü;-HuJt Ro;;ado 

.::tf;norta 

UDN 

L Adülpho ?t'al'co 
2, Eurlco Rezende 

BPI. 

Aurélio VumnA. 

Secletário Alexandre Pfaend('. 

ReuntOes - qu.1ntas fetras, à.! 17 horas. 

SERViÇO PúBLICO CIVIL 

pres1dent-e Aloysio de Car-v!Hhc (PL) 
\'ice- P!esidente - Leite .Net-o (P,sl.1) 

Leite Nt"t.o 
FtHnto Mj:ller 

Dtx·~lu!t R.úsndo 
SIlvestre PéticJ.es 

Padre Clllazans 

Aloy~io de Carvalho 

Aarão steinbruch CMTR\ 

COMPOS1ÇAO 

<,TB 

sup;,nt,es 

1, V:ctorlno FreIre 
2. SigefJ"edo Pacheco 

1. Mel() Braga 
2. Anr.õl11o Jueá 

J1.~oria 

UDN 
Antônio Carla". 

Mem d. S6 

B P.I. 
MIguel (!outo (PSPl 

Se~l!tário _ José Ney Da-ntu 
Reumõe$ _ terça,s. feiras, às 1& bora). 

• 
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T:<ANSPORTES, COMUNICAÇÕES E OBRAS PúBLICAS 

~.\'1~:lO.3IÇAO 

Tlt.ula,!'es Sup!enies 

PSD 
Eugênio Banos 
W!l.son UOl1çalv€S 

1. Jetferson de Aguiar 
2. J:J:::e UlllOmul'd 

F'rB 

~1e)o B:'aga 

M lI,Ona 

UDN 

Lopes Costa Lineu Bornhal1Een 

" P.r. 
Miguel Couto (P3P) RUII Giubel'tí ~PSP) 

secretarIe.. - Alexandre pfaenrler 

Reuniões _ quartas-fe>iras, às 16 hora~. 

COMISSõES E~I'ECHIS 
A) Para Revisiío do Proieto que 

delllle e regula a PROTE
CAO AO DIREITO DO AU-
TOR . 

"::nada em virtude do Requeriment.c 
n 4~U ti:! do :::h Senadul \IlI1T-oO 

C) Para o ,·studo dos efeitos 
da INFLAÇÃO E DA POlíTI
CA rRIBUTARIA E CMé31Al 
sôBRE AS EMPRÊSAS PRI
VADAS 

Para efetuar o levantamen ... 
to da PRODU CÃO MINERAL 
DO PAiS e est~d·ar. os meios 
c3.pazes de possibilitar a 
SUl.! I'I1dustrialização 

Cn<'lCta em vlrtudE.' áo Requ~rl::nt-n
to n~ 663- 03, do 8r Senad,)r. use 
gnnlno. ~ prO\'aCH.l na sessão de U Ile 
setembro de 196::1. 

Designada em 19 de seLemOro de 
196:i 

Pro~rog,ada em virtude do R.eQue. 
rlUlenlh n" 1.159- ü:.:t. do Sr. SeQã.dOf 
,\:t1Wm Campos. ap-rovadD na. sessão 
de 10 de dezembrO de 1963. 

Membros \9) - Partldos 

eTa. 

H) Para o estudo das Mensa
gens do Pode, Executivo re
ferentes à REFORMA AD
MINISTRATIVA 

Crlada por iOlClallva da Cãmoro, 
dos DepuLado.s aprOvada pelO Senado 
em 1.121963. 

~lembl'os elS) Partidos 

Senfldures: 

Wüson Gonçalves - PSD. 
Lelte Neto - PSD. 
81get redo Pacheco - PSD. 
ArgemiIo de Figueuedo _ pTB, 
11:dmundo LeVl - PTB 
Adolpho Franco - UDN, 
João AgripIl10 - UUN. 
Aurelio Vianna _ PSB 
Josaphat Marinho - Sem legenda. 
Deput,3dos: 

GUstavo capanema 
.pSD 

Aderbal Jurema _ 

(Pre5idente) 

PSD. 

José fo'ellclal]O _ PSD. 
AttllJO Fomana - p!:iD. 
Eugen1u Banus - P~D. 
Jose Errnll'lo IRelatorL -
Bezerra ~etQ _ PTB. 
~"1Sju Bruga - P'l'B 
~r:;op~ tia C{Jst'a - lJON. 

MlJwn 
UUN, 

Vamp~ 

J Laerte VIs:ra - UDN ;Substi~Uldo 
:.... \,pelo eputado Arnaldo NOguelra). 

JúliO LeHe IV:cePl ) .,.... PRo 

SeCl'et;:.'i.rlO: Auxiliar Le,glSllIIJV(l 
PL·lO tl.eKandr~ Marques oe Al"Ju· 
quel'que Mello. . 

. "ieltor Dlas - .oON. 

Doutel de Andrade - PTB. 

Arnaldo Cerdeira _ PSP. 

.Juarez rtwora _ POC. 

E\valdo Pinto _ MT~. 

CampVl:>, apruvado ~m 2U ete ]a:1e.rc I' CWld,a e!? vll't~de ~o aequ.e~irnen~ 
de 1962 "o no; ~31-6;:s do ~r Senaaor btJuveo. F) 

. Vlei:,a. aprovado na sessáo de 2 de Para estudar a situação dos 
TRANSPORT,ES . MARITI
MOS E FERROVIÁRIOS 

COMISSõES ESPECIAIS 
PARA O ESTUDO DE 
PROJE1'OS DE EMEN
DAS A CONSTITUICÃO 

Des:gnada em 22 de oovmt)fO de I' ':!.gõ.sto de 1963. 
19~2 . . 

. Deslgnada em 8 de agOSto de 1963. 
Prurrugada at.e 15 de dezembl'() cte ri 

Cflad:l em vlrtude do Requer:men· 19ti~ em vIrtude ao Heq'.lenmen' ou Prorrogada em vtnude do Requen· 
merO lU;.! 02 ap:ovado em 12 ';~ Qe~, mento no i l6l, de !96~ do SerJnOl 
ZelUlJro de .9ti'2 I Senador AtU\lo F'onl.ana. aprvmJo 

em lO Oe de(:embro de 1963. 

to nY 15~Hj3, do Sr ::3enador JO~é I) 
Ermll'io, aprovado na sessão de n d.e 
novembro de 1963. 

Projeto de Emenda à Cons
titllição ,,9 4/61 

C:.lmp,f'!AiQ<l em 4 de íane1.ro de, 
19!;i::l. cum a. 'les,gn<H;al." dU!:; ':3enn""l~ Membros r51· - Partldos De5!.gnada em 13 de novembm de (QUE OISPCE SOBRE VE~CnlE:N ... 
SenaQure,.<; Vasconcelos lones e Attillo F'ontana. - Presidente .1963. TUS DOS í\J/\GlSTRAVOS) 
Edmun<10 Levl. PSD, , Prorr-agada até 15 de dezembro de 

19M. em vIrtude' do Requer1mentc 
n9 1 162-6;i do Sr. Senador ~lQ.llo 
Leite. aprovac:to em 10 de deze[llo:o 
de 196:!. 

Pl'u/"l"vgaLia até 15 de dezembr() de José Feliciano _ (Vice-Pr.) 
196'1 em v:J"\ude <:10 H.l"qlleJ'lmeot-c nu.' PSlJ. 

o mero 1 .!Hl ti~ da Sr Sena.dol M~l'e-I 
ze.s PlmerHe\ ap:'uvada em 15 te Cle- JOSé Ermlr10 _ RelatOr ~ PI'B. 
200;:0101'0 de 1963. , 

Memoros 17, Pal'tidOS 

G tlberw Mtu'lnho PSD, 
Meneze::: 'PlmenLel - PSU. 
Heri\.)aldu Vieira - UON. 
Milton Campos - Ú"UN. 
VasconQe,os fOrreE _ PTB. 
Edmundo LeVl _ PTB. 
~ 10)/510 de Carvalho· - PL. 

B) Par.a estudar a situação da 
. CASA DA MOEDA -

Criada em virtude do Requerimen
to n'" 561·63, dQ Sr. Senador .Jetter~ 
50D de AgUla,.r. aprovado em 14 de 
.. gOsto de 1963. Designada em 28 de 
.gOsto de 1963. 

Prorrogada até 14 de março de 1984 
(90 dl~ )em virtude do Requer1men~ 
to numero l,.l60~63. do ,Sr. Senador 
-1efferson de Aguiar aprova.dO em 10 
de dezembro de 1963. 

Membros 1'lJ - Partidos 
Jefferson de Agulaa lPresldente 

I'SD. 

< .w!ls<>D OonçaJv .. - pSD. 

Artbur Vlrg1Uo - Pl'B. ,-
I Edmundo LeV! - Pl'B. 
: Adolpho Franco _ UDN. 

l Eurlao Rezende (VicePTesldente) 

Adolpho Fl'anco - UDN 
Auréllo Vianna _ PSD. 

Secretária': Oficial ~gtslat1V(). 
PL-;j, Julieta R.Ibeiro d06 SanW'll_ 

M.embros (5) - Partidos 

AtttilO Fontana - PSD. 

Sigetrtdo Pacheco - PSD 

JOSe &mLrlo - PTB. 

Irineu Bornhausen - ODN. 

O) JüIlc Lol'" - PRo Para estudo das causas que 
dificultam a PRODUÇAO ·~i~:e:;[i~~ndr~~larde i:"g~~'i:~~ 
AGRO PECUARIA e suas re- _ 
percussões negativas na ex-
~tção • O)· Para o estudo da situação 

do' CENTRO TÉCNICO DE 
Orlada em virtude do Requer'.m",," AERONÁUTICA E DA ESCO-

to 09 569-63. do Sr. Senador JOOé 
Ermlrlo. aprovado na .essl\,o <le ao de LA DE ENOENHARIA DE 
agOsto de 1963. AERONAUTlCA, DE S JO

Designada em 22 de agOSto de 19<13. SÉ 00'5.CAMPOS 
Prorrogada por I ano, em rlrtUd. Orlada em vIrtude do RequeJ'lmen

do Requerimento nO 1.197 .. 63 do se-. tA) n9 'l6S-63, do Sr. Senador PaQre 
Ilhor Senador Slgetredo pacheco, OaJs.zans. aprovado na sessão de. 13 
aprovado em 1~ de dezembro de de novembro de 1963. 
1963. \ 

Membros (5) - PartidoS 
Josê FeJleiano _ pSD. 

!:ligelredo Pacheco (VicePr .). 
PSD. 

JOsé Ertnlrlo (Presidente) 
LOpes ela oosta - UDN.· 
Aurêllo Vianna IRelator) 

pTB. 

PSD. 

Designada em 13 de novembro fie 
1963. 

Prorrogada até 15 de dezembro de 
1964 em virtude do RequerimentD r>ú .. 
mero 1.158-63 do Sr. Senaclor Ant.o. 
n10 Juca., aprovado em ·10 de jezem· 
bro de 1963. 

~embros (5)' _ partldo.'3 

José Feliclano - PSD. 
Sew.etárlo: AuxUl.ar LeglSlatiVfl. 

1lDN. " 1'1.-10. Alexandre Marquetl de b.lbu-
\firosaphat Marinho - a/ltlenàa. querque Mello. 

Ru.y Carneiro - PSD. 
Ant-õnlo Jucà - PTB. 

~;~8eoretArto: Otl<>laI 1.A!lIISI&Io1To, ReunJO .. : 2'5 • "5 felr... r.. 11 
1'1.-6, J. B. OUtejOD Branco •.. _, horas. ". ... - ... __ . .- ....... 

Padre Cala.a"" _ UDN. 
')'SBphat Marjnho - S,legellaa~ 

Eleita, em 27 de junhO de 1961. 

Pron-ogada: 

- ate 15 de dezembro de 1962 pelO 
Requerimento 609,·61 apr, em 1" de 
dezembr~ de 1961. 

- até 15 de dezembro de 19ô3 pelo. 
Requerimento '179·62, apr. em 12 de. 
zemt.)ro de 1962. 

- até 15 de dezembro de 1964 pelo 
RequerImento 1 138~53.. 8pr, em 16 de 
dezembro de 1~63.· 

Completada em '29 de outub1"o de 
1962, 15 de maio de 1963 e 23 de atn11 
de 1963. 

Membrots (16) - partidos 

Jefferson de Aguiar - PSD . 
Lob~ da Silveira i23 de anrtl ta 

1963) _ PSD. 

Ru.y Carneiro - PSD. 

BenecUcto Vallada.re6 - PSD • 

Wilson QQnçalves !23 de ao:ll CIo 
1963) - PSD. 

Daruej Kr1eger - UDN. 

Lo?fS ~a OÓsta (29 de Jutubro dt 
1962) _ ODN. 

Mllton Campos (Vlce-Presidcnrel; 
Berlbaldo Vieira _. UDN. 

RUl Palmeira - ODN. 

Silvestre Pôneles '23 de 
[963) 

Bezerra Neto (23 de a.bril 
- Pl'B. 

aorU d. 

de. 1963), 

Monso Celso - pTB. 

NogueIra da Gama _ pTB, 

. Barros Ca.rvalho _ I?TB. 

Aloy'IO de Oarvalho 'Presidenlel. 
_ PL. 

Mem :de~ Sá - PL 



Sábado 25 OIARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)' Abril de 1964 947 -
) Pro.je:o de E';nenda à Cons-) Lf Proje!o de Emenda à Cons-I - até 15 de dezembro de 1~~, 11"10 Milton Campos - UDN. ' 

_ \ C.e:t:.embro de .1963. UDN. - J t\tu\çao nC? 7/61 I tituiçao n 9 9/61 . Req 1.14~~63. aprovado em .0 de' Heriba~dQ Vie1r6. Vice-Presiden:-e " 

Qns D18PoE SúlHtE AS 1\I1\'f~- (QUE i\lODIFICA O REGIME DE! C<Hnpletada em 29 de outubro Ge \ Menez('s PImentel - PSD t 
RIAS Di\ VO:\U'ETI.!:='-CIA l)l{I\'A- UlSClU)ll~A('ÃO U.-\S (lE;\;D,\S,' 1962 :l3 de abril de 1963 e 22 t!e lu- EUfloo Rezend.e 123 Cle . b j d 
TIV.-\ 00 sENAUU L";Ci..lil~'\'UU lho de 1963 1963) R 1 a r !. 
AS Ui<: pU.OPOH A [~XU.~t.I-L\e.;AO Elelta em 20 de no\'embro de lJíH.· - - e ator - UllN. 
DO;, t.;UEI"ES Ut. M188AO Ul- .Membros - Partidos SIlvestre Perlcles 423 d~ aba! ci, 
PLO;\li\']'í~~' PEI{I\l.'\~"ENTE E Pl'onog<lda: 1963) .- Presidente - PI.13. 
Al'UOV Alt O ES'IABELEt:l Uf.'S. _ até 15 de dezembro de 1962. p('1o Jeffer.son de Aguiar - PSD. Nogueira da Gama. - p1 B. 
TO U ROMPIMENTO li O 'aÉA- Requel'.mento 6U,I·61 ap:ovacto em H \Vilson Gonçalves <23 de abril de Ba.rros Carvalho - PTB. 
T.\.l\IENTO DE ftELAÇ()ES UI- de dezembro de lIHH; 19031 - PSD. A,lOYS1Q de ca,rvalho - P~. 
I"LOi\lA'f1CA3 C01\l PAi::;ES ES- _ até 15 de cezemblo de 1963 peto Ruy Cal'llelro _ PSD. L .. t:'O d(1 ~~tos - PTN, . 
TltA~GEI(08). aequellmento 782 .. 6<), aprovado e'll 12 Lobão da SiJvell'a _ PSD. Jmg AI:nplDo 12::.1 de abrU de 1$63); 

Elelta em 4 de outuor ode 1951. 
Prorrogada: 
- ate 15 de dezembro de 1962 pelo 

tequerimento 3(}7~61. apr. em 14 ae 
leZt'nlt::lI'Q d.e 1961; 

- ate 15 de dezembro de 19i3 netQ 
teq_ 1 139-63, apTo em 10· de dezem~ 
~l'o de 196~. 

COmple(,ada em 29 de outullro dt 
962 e 24 de ab."lJ de 1962, 

c.e detembrc de 19ti2; GUldo Mondill 129 de IJutu'Jro ele - N. 
_ ate 15 de dezembro de 1964, pelo I 1962~ - PSD. Damel Krleger - UDN, 

Requerunellto 1.141~63 ,aprovado em Milton Campos - UDN. 
1(: de dezembro de 1963. Herlba.1do Vieira - UDN. 

Membros '16' - Partidos Lopes da Co.sta - UDN. IQ ) Pro'~ d E ~ à C 
Jefferson de Agwar '2;j de a.bril João Agripino 123 de abril de 1983) • ! ... ·~o e mel1ea ons .. 

de 1963' _ PSD. - UDN t.tu.!)ao n9 3/62 
Menezes Pim~nteJ _ PSD. Eunco Rezende j23 de &b!il de . 
FUinto MuHer _ PSD, 196" _ UUN. (AUTORI.~A .0 TRIBUNAL SUPE-
GUldo Mondin 129 de outulJ.:-o de Silvestre Péricles (23 de abril de RJOR f,Lell'ORAL A FIXAlt DA ... 

1962' PSD 1963' _ PTB TA PARA A REALlZAÇAO DO 
-. ., N 1 d' G PTB PLEBISCITO PREVISTO NA 

Ruy Carnelro l23 dt abril de Ulb3 Qgue ra a ama - "- EDENDJ\ CONSTITUCIONAL N· Membros 116) - Partidos 
Menezes pImentel - PSD. 
Wilson Gonça.lves \23 de abril 

963} _ Presidente - PSD. 
Lobão da Silveira - PSD. 

_ PSD, Barros Carvalho - PTB. 4 A'I'O ADICIO· 
de Dame) Krleger (RelaWr) _ ODN, Aloysio de Carvalho _ PL. - NAL). 

EUnco Rezende \23 de al)l'l) de Miguel COULo - PSP, Eleita em la de jUlh~ de 1982. 
1963' _ aDN, cattete Pinheiro \23 de' abrU de Proroga"ão: 

Milton Campos _ UDN. 1963) - PTN. v 

Hel'ibaldn Vieira - UDN. 
de RuJ PaLmeira -UDN 

Amaury SlJva. - 23 'de abril de 

Ru, Carneiro (2~ de abrJ.! de Hlo3J 
- PSD. 

Gilldo Mondm f., de outu.'Jro O) Projeto de Emenda à Cons
tituição n9 1/62 

- até !fI de dezembro de 1963 pelo 
Requerunellto 787~6~ aprovado t'm UI 
de dez.embro de 1962. .964) _ PSD 

EUrlCO Rezende 
,963, - UDN. 

\23 de flbnl Cle 19631 _ PTB, - ate l~ de dezembro de 1964 DOlO 
RequenmcIlto 1 146, aprovado em lO 
de deu'moro de 1963. 

DameJ Kneger - UDN. 
Milt.on CamJF~s IVIce·Presideme) 

~ ODN. 
Hel·IOaJdl.l Vtelra - UD~. 
LOpb da Costa - UlJ-N. 
6ilvesLre Pel'lcles ." ... ,.) _ Pl'B 
Vivaldo Lima - PTB. 
Amaury SíJva 124 de abril de !9õ3) 

~ PTB. 
Vaga do Senador E'mt.<l F'errelra 

i2J de abnl de 1963J - Rela~ 
rI'l>. 

Aloysio de Carvalho - PL, 
Lino de Matos - PTN. 

q Projeto de Emenda à Cons
tituição ,,9 8/61 

!SOBIIE ~XO"EKAÇ,\O, POR PRO
POS'I,\ [')0 SEN .. \DO. DH V.HEl<·c 
DE) \.~ jilf) OlPLO~lA'n(J.A DE 
CAl •. \! I.a l'l!:RMANENTE>. 

Elel t;l em 5 de outUbro de Ul61.. 
Prorroguda: 
_ ate 1:;' de dezembro de 1962, oel(l 

tequ&.imenro 6Qa~61. aprovado em 14 
la janeao de 1961; 

- até lá de Janejro de 1963, pelo 
:t.equerunento 781·82. aprovado em 12 
I.e dezembro de 1962~ 
~ até 15 de dezembro de 1964. pelo 

1equerimento 1.140&63 .aprovado em 
,O de dezembro de 1963. 

Completada em 30 de março de 
t962, 29 de outubro de 1962, .23 de 
• brU de 1963. 

Membr"" 116) _ Part.1dOo 

Menezes Pimelltel - PSD. 
Ruy Carneiro \23 de &I:).."i) óe 1963) 

- Presldente _ PSO. 
Lobào da Silveira - PSD. 
Jel!erson de Aguiar (23 de abrO de 

,963> - PSD. 
GUido Mondln (29 de outubra de 

1962) - PSD, 

Dan~ e: Krieger _ UDN. 
Euncn Rezende t23 de abrU de 

t963} - UDN. 
Milton campos - UDN. 
Heribaldo VieIra 'Vlce-Prwdento) 

_ UDN. 
l"úpes da COSta - UDN. 
Va-ga eto Senador Pinto Fe:!re1r8 

(23 <16 abril !l_ 1962 - Relator -
PTl3 

Bezerra Neto /23 de abril de 19(3) 
- P'l'B. 

Amaury Sllva (23 de abrll d. 19811) 
- PTB. • . 

Vivaldo LIma _ PTB. 
AloySio de Carvalho - PL, 
Lino de Mato<! ~ PTN. 

Barros Canalho - P'l'B. 
, A '~eOlil'O de F'igueuedo - PTB. 

Bezerra Neto '23 de abril de 1963 
_ pTU. 

AloYS10 de Cana lho - PL. 
Lino de Matos - P N, 

(OBRIGATORIED,\DE· DE CONCUR
SO PAliA ISVESTIDDRA. E~1 
CARtlO INlt:I.\L DIl CARIIElRA 
E PROIHIÇ,\O DE NOMEAÇOES 
(:';'CEIUNAS) • 

EleJta em 10 de maio de 1962. 
__ Prol'rogada: I - até 15 de dezemo:-o de 1962, pel<l 

M) Projeto de Emenda à Cons- Req 185-62 aprovada em .\2 de dt· 
tituição 119 10/61 zembro de 1962. 

u\PI.ICAÇAO DAS COTAS DE OI... .- até 15 de dezembrO de l!fõa Dele 
pos'rus. DE&TINADAS AOS !\lU-, Req 1. 1~4-63, aprovado em 10 de de· 
NJOiPIOSI, zembro ue 1963. 
Eleita em 28 de dezembro de 1932. Q<Jmpletada em 23 de a.arU d.e 1981, 
Pl'orogada: Membros - Partidos 

Completad:l. em 23 de ab:iJ ae 
1963. 

Membros: - Partdcs 
Jeffers{lu de AgUiar - PS. 
Wilson Gonçalves 123 de a.J:nl de 

1963} - PSD. 
Ruy Carneiro - PSD. 
Lobão da Silvelra - PSD. 
Menezes Plmentel - ?::lD. 
Leite Neto 123 de abril ae 1963) 

PSD. 
Milton Campos - UDN. 
Herloaldo VIeira - UDN. 
João Agripino 123 de abrU de ,963>:' 

_ UDN. 
_ até 15 de dezembro de 1963 pelCl Je~terson de AgUiar - PSD. 

Req. 103·63 aprQvadfJ em 1-2 de d.~ Wl1son Gonçalves 423 de abril de EUrlco R~!ZeDde {23 de aorlJ de 
'\1963). - UDN. zellloro de 1962, 1963) -, I?SD. 

_ até 15 Ce cezembro de 1964 pejo RUy CarneIro - PS. 
Req, 1.142-63 aprovado em 10 ~e QU.. Menezes Plll1entel - PSD. 
tubro de 1963 Milton Campos - UDN. 

Completada • em 30 de março de Her~baJdo VieIra - UDN. 
1962, 29 de outubro de 1962 e 3 de EUriCO Rezende t23 de abtiJ de 
abril de 1963, 19S3)~ - ODN. 

Membros 116) _ Partidos. Joao Agrlpmo 123 de abrU de 1~53 
Jefferson de Aguiar _ fiSO. - Vlce·Presidente - UDN. 
W.1wn Gonçalves 123 de abril de. Daruel Kfleger - UDN. 

1963' _ PSD. Sllvestr. Pérlcles '23 de abril ele 
RUy Carneiro _ PSD. 1963) - PTB. 
Lobão da Silvelra _ PSO. Nogueira da Gama - PTB. 
GUido Mond1ll. (29 óe outubro de Barr~ Carva.Iho - PTB. 

19621 _ PSD. AlOysIO de Carvalho - PL. 
,Mllton Campos _ UON. AuréUo Vianna 123 de fobrll de 
HerlbaJdo Vieira _ OON. .1963) - Relator - PSB. 
Lopes da Co.sta - UDN, _ • 
João Agr\pmo .23 de abril de 11l63l 

- 001', P) Projeto de Emenda à Cons

Daniel Krleger - ODN, 
Silvestre ?érJcle.'i 423 de a.bril tie 

1%3' - PTB. 
Nogueira da Gam:,\ _ PTB. 

Barros Carvalho - PTB. 
Mem de ':,á - flL. 
Aarâ() StembtUch _ MTR. 

R) Proje~" de Emenda à Cons
tituiçãe, n9 5/62 

<DISPOE SOBIIE.A ~NTRE(lA AOS 
lUVNlctPIOS DE 30% 1)/\ A,1tIUl: ... 
CADAÇAO DOS EST"UOS QUAN
DO EXCEUER AS RENUAS MU
NICIPAIS). 

Eleita. em 13 de setembro de 19d.2 • 

Prorrogada; 

EUrico Rezende <23 ele SbMI d. tituição n9 2/62 - até 15 de dezembrCl de 1963 pelo 
(INSTITUI NOVA OISCRll\UNAÇAO Requel'lmento n'" 1 147-63 aprovaau 

Silvestre Pérlcles (23 de abtll eI, DE RENDAS EM FAVOR DOS em 12 de de.embro de 1962; 
1963) - OON. 

1963) _ PTB. MUN1CIPIOS) - ate 1. de dezembro' d. 196, oelo 
• Requerunento 1.141-6 aapTUvad(: eO' 

oNgueLra da Gama - PTB 

Ba.rros Carvalro - PTB, 
Josaphat Marlnho (23 de obrll 

1963) _ S. leg. 

Eleita em 23 de mal(l de 1962. 10 de dezembm de 1963. 
Prorrogação: COmpletda E'W 23 de abril de 1l:t63. 
_ até 15 de dezeml:>ro de 1963 pejo Membr06 - part.1af)~ 

de !tequerlJl1ento 786~62 aprova.do em, 1.2. Je/tersov de AgUiar - ?tiO. 
de dezembro de 1962' Ruy, Carnerc! - PSD . l Lobao da Sll'era - r'SD, 

Aloysio de Carvalho - PL, _ até 16 de dezembro de 1964 ')"10 WlJ.Son GonçaJves 12a de larU aI; 
Lino de Matos - PTN'. Requerlmento 1.145-63 a.provado em 1963, - PSD. . 

.\ 10 de dez.embro de }963, Lelte Neto ':~S 4 63) - PSD. 
• Menezes PImentel _ PresIdente, 

N) PrOjeto de Emenda à Cons_ lsZ'mpleWla em 23 de &brD de Milton Oampo.s - UDN 
tituição nq 11/61' BenbaJdo VI"lra - UDN. 

tCRIAÇAO DE NOVOS 
MUNICtPIOSl 

Membros _ PMUdOl Josaphat Marlnho - 12;j 4 (3) 
Vlce~Pres1dente - ODN, 

Jefferson de Aguiar - PSD. 
W1l&on OOnçaJves '23 ele a.btll 

Danle~ Krlegf!J' _ UVN. 
de Vaga Co SenhO! PlD~ Ferreira, 

Eleita em 28 de março de l%~. 1963, - PSD. EurIco Rezende .2~. 4 63, - IlDN, 
'J6. 63) - PTB. ProrrogaÇão: Ruy Carneiro - PIID. 

_ atê 15 a. dezembro de 1968 \lOlo LobA<> da Silvell"a - PSD. 
, Req, 79j-62. aprovado em ~ '" ,,-. Leite Neto 123 de II>rll 4. 
'lIeDlpro d. ~ - - '<0...... PI3'D 

Nogueira da Ganu - f'TB 

1'
"'" ~.rr"" ",,"alho _ PTB. . 
""' M.\\!" do &6 - Pi:. 

_01 OOú~ .fi.U", - NPA 

,. - ~ 

.1 



S) 

948 Sábado 25 

Projeto de Emenda à Cons
titliição n9 6/62 

(AUMfll'i"fil I'~RA QUATRO o NU
blEUO DE RElI[t~:~mN'l "Nl.'ES 
DOS EST~OOS E 00 OISTRITO 
~-ED~;r' .. L NO SENADO). 

EleÍ'a em 1396:;1'" 

Prorrug:aua: o -

- ate 15 12 $3' pelD Req~lerlmento 
'i9U'62, aprovUdo eril 12 11 i3~: 

- a,e 1:) 1~ 61 peru Rt'Q'"etlIl.léct.tJ 
1 1{8'-6;: aprovado em 16 12 63. 

Cümplét.nda em 2'3 q, 53. 

~ Membros -. partlôo$ 

_Jefferson de Agu~ar _ - PSO 
R:ly C!l.l'oeiro - PSl) 

-Lu Mo· da Si.!vetrâ- - Re.i9tor 
P.:-ilJ . ' ~ 

W:1Suo • Gonç\lI\'CS .. 't~3' G3J 
PSLJ . 
M~n~:t~ , P'tmentei '- PSD
M.iltun cam.pas -UDN 
Het'!tJaldo ,VIeira - UlJN 
Josaphat MarUlho - t:!3'; 631 

tlDN 
DanleJ K{leger - UDN 
Eurico Rezend.e - \2::1 4 63) - Vi

~e~Pr~,<;idente - ODN 
•. V-aga do -Senador Pinte P'erre1J.e 
t23 ~ 631 - Presi.aente - P'1'B 
. NogI,!eirs d~ Gama ~ PTB 

ArgemlJ'O. d. Fig',,:redo - PTB I Y) Proieto de Emenda à 'cons-\ 
Eun-cu Rezende t23 4 631 - UUN' .. - o 5 -o< . 
Mi1um 0ampos _ UDN ; ~ trttHçao n· /1".13 
Daniel Krle~er - (HJ~ . {DlSll'ÜE S(~B'RE O IMPOS'fO DE 
Josappal :\1annbo - Sem Leg:enoo VeNDAiS:t CQN:;IUN \(,,:()b:ti \ 
AiOyS10 de Carvalho - PL . ( 

._ Dêsignada em 31 Õ 63 
. . ' P1"ufl"ogutia lHe 15 l:! 64 DE'ic Re· 

V) PrOjeto do Emetida a .Cons~· q!.len.mrntu numero 1 154·6:/. aptQ· 
titulcào' 'n'~ 2 .. 63 I "SOu em JO 12 6::1 .,. 

" Memoros _ Partidos 
(DiREi'] () .UE PHOPHfEDAOE, JefferSoll a.-e Ag"'Jlar - p~o 

DeSIgnados em :l3 ~ 63 . Eu)' Ca;-ne,ro .- PSU 
prutrO$!!:ttla' I..,i)l)ao tIa Sil\'eitE\ - PSD 

W-tL'\ün OOl1ça.lVPl: - pgO 
Jo..;e fl'êiíciano ... PSD 
Be7.errll Neto - PTB 
Edm.undo Lev1 - PTB 
Argenliro F!gueiredo _ p'f'tJ 
./\·le!t B~Hga - PTB 
Eunc(. fl.ezende 123 11 63 \ _ aD: 
A10ysi() de Carvalho - OD[>.j 
Afonso Arinos - ODN 
Jdsapha t M:1l'Ulho -, Retliwr 

5eln Le~~r.da 
A'J!'eJJo VIanna - P'TB 
Jú.tl(l U!lte - .pa. 

~~_ .. _--
_ stCt 13 II 54 prlo. a.e"uerlmentQ W\lson Gunçalves - 'PSD 

"I MeJH'1,eS P\inetHel _ PSD COiUISSÕES 
l 151·63 ap:{Jv:tdu em lO 12 ÕJ. Lelte Ne'"o - -PSD {'A I T 

~'etúO,os - partlaus Amaury Stl,. _ f'TB . R ,AMgN ARE~ Df 
Jelte"'"i) ae AlI'"ar - PSD • Be.err. Ne!o _ PTIl (NUI JtRITO 
Ru.Y Carnen o _. ~:'esldente - I?SD ' ----- ._-~---
1:"L)~ão Da SüvNra _ 1'80 N'~er v~gapT~O sena:or. HUmbel'~ CRIADAS DE ACÓltDO CO~t 
Wtisoo (jon~·B.t'es - PSD I Arg-emlro dE' FlgualrfdQ '_. - t:'TB ART. 53 OA CON$I'I1'UI(.'AO 
Mene~eb pmH!ntel - PSD Eur;co R,a:wnde _ UtJN' O ilR'I, 149, ALtNEA A. 00· fi 

• ~erl\)3;dO Vie:ra - Vtce·t"fes,den... MilWD Campus _ aON - t.Hàn~N"O INTERNO. 
:.e - PSlJ '. DanJeJ Ktleger - uD,N '\10) P , '1 • 
A~~u.:V ~11.\'_9. - P"~ B A.,)~'s:{) de- Carvalho _ PL. _ . ara ap,:tar ~ aqUls ç(l 
B_~z~r.B NetO - P'l Ij, Josapbat Mannho _ Se mLf'fJ"~nd& pelo Governo feder-al, d 

•.. _' \/ó.tr:i (11; Sen<l-tlDl ,?~n'() Fer p , li' ;.. '-',' 

reira _'" P'rB _ COI'S. acervos de o-oncessionâri 
SI,."tr, ","<1'3 ~ prs Z) P.rojeto d. Emonda 11 d~. serviços:· públicos e 
Artrn Vl.rgll'w -- ?TN titwção n~ 6 '63 ' ,...'. 
EurlCO Re~eoae 12~ 4 631 ~ UDN Importaçu 9 de chapas -' 
Mi}ton Campus - Helat-or._ OON ,INIU.E(;ltttLII},'\t)l!:l aCO para' ti Cia Siderú 
Joao Agnp1lw - UL>N D ,. d . " 10' -~. "! N' I 
Jo.s.aphat, M'arll.'ihO _ Sem Legenda e-5 lJ1H1 a em Q ..... glCa a~lona_ •. 
A.iO~'sio 11e- .Carva.;ho _ P1.. PI·l.m-~àtlo ~te 11) l;t 64 nelo Re, Criada oela ResOluçâ.o nüm~ro 

::}uerlmen\(; número 1 HHi-63, aDrova·, de J963 aSs1nada- pelo SenhOJ NeiS Barl'o$ Carva~b.o _ PT1:l 
Mero de 53 -PL 
Júlio l.e;t. <23 4 631 _ PR W) Proieto de Emenda à Cons· da em lO 12 63.' . Ml<.cuJan e mais 28 Senbores SeIl 

MembrüS' _ part1do.s iures ,apresenUf-da em - aO ele· Inale 
, tituição Il~ 3/63 

T) Projeto de Emenda à Cons-. . 
. JC11crson ti, "goiar _ PSD !9~3}. . . . 
Ruy CarneIro _ PSO, ' 1 Designada em 31 de maio' de' H 
WiLson GonC9.IVU _ pau 1- Prazo - 120 dia.a, até 28 de I 
J{n,e PeHchlDo _ PSU t-embro de lIma._ t 'l ,. o 7 '62 ,<msPOe SO"IlE. A' AIlMINlSTIJA-

. I U19ao n, I 1 . (:.:\.0.00 UIS'[1:.I'j'Q FEJUUtAL fi; 
(Itll\'OGA " ElUENDA CONSTITU- MA'rElnA OA. collll'I,;TSNnA 

CIONÃL N0 4. tIVE INS'I'l'í'llIU o pun'c,-rn-'," DO SENADO)-, ~ 
Walfredo Gurgel _ PSD- ~ótrogad.!'i: 
A:-geltllTO de Figueiredo _ I?TB - ,por mais t2Õ ~las. em vtrtu 

,S181'1<:1\1.4 _ f'ARLA:\iEN1 AR 01:1 Des:gna-da em 2 5 63 " Bet.erra· Nero .... PTe 1ft apt·ovBÇS.O d.0 ReQuerllDento tl 
SHve-~tre Péridf! __ P'f"S mero 656-63. do Senhot Senador J~ GOvcaV'tO fi o AR1' 6J nA l·u:'\Is-l prolíogaCla a:e lb -1:.1 64 pelo ae· 

TITU[t;l\O FE1~F.:RA~. Dl!:. lts UE ,quertmento 1 152~6~ ·li.provadu enl 10 
SE rgMBRO DE t946'. Ide dezembro de i9&3 ", - -- l Edm'1lldc LCVl _ P1'l! ~grípino, qp .... '110 dó' 18 ~e .e· ... 

. Eurtcc Retende __ ODN , ()l'O de 1963' I:n horas), ' ' 

Ele1ts . em 6 12 62, Memoros -- partiÓ().! ~ MHUln Camprui ...: UDN .. - pm mais um ano .em 9jrt'tdé ' 
A~OYSjoA de carvalho .,;;; -dnN apro\'acl\o do R~Querlmento t!únte 
Afonso .ArlD(J.! _ tJON 1 l73~ô3, do SenhOt mmscor be~ 
JõMphat Marinho _ sem' Leeen&> Neto. na sessão de 12 de dezcml] 

Jetreu:vn de Agu1ar - 1"S0 
prorrog:a da: RUy CUllelro - PSD -
- até lá 12 63 pelo Requertruenw Loba.o da SUvelra _ PSD 

"J91~6:a., aprovado em 12 l!d 62~ Wilson Oon~Jve.a _. PSD 
- at-é· lã 12 64 pelO aeq:.hH'lmeoto MenczeS P;meDl.el _ P50 

_I Raul Olubc-rtl _: p.s~ de 1963 " 
Jost {,.Ielto - p~ Membros _ Partioo! 

1 149-6'3 aprovada em 10 III SS. Leite Neto - PSD . , Complet.ada em 23 4 63, Amaury SUV9 - P'l"B f 

Membros _ part1dOs Bezena Ne>t.o ~ P']'.!:3" , - I Z-1 
JeHerson de AgUIar _ PSO ..• Vrlg:ã do S-~nadol PltlW Ferretra . 

Jefte-rsun de Aguiar - PSD 
Lél~ Neto tpresiüent{":\ --_I?SD 

Proje10 de Er.'enda . à N .. "," Maeu:'D - E"ra 
João Al!rlplno IRelator \ - trD~ 
Josapnat Ma.rinho - Sem L.e-gen 

Designada em 23 4.63 

Ruy Oarneiro _ PSD PTB·· I' COl1stituicão "q 7763 
Pedl'O Ludovlco - PSD V. A_ S d Ed "'0· ~ . .. . ,., gn ...... ) ena ar u_..... ..... ..... trn!\:..ISn~RRNCIA Pt\RA A .8.E--

ps~!lsOn Gonçalves, \za. 63) taJão 'Vlce·P:-t?S1dent:e' - PTB \ SF.n"'A~ -UO f.l1l.1'fAR. llA A;rtV-A 
'" VRfP -do $cMdar Eduardo AS-: QUE SE CI\NDUM:rAIt A CARUO 

Benedito Val1adare.s _ PSD smar _. PTH - ELE'l'IVOI -
MenezeE Pimentel _ .PSu Eurico R,ezende - Prp i;.lt~ , 
Metoo campos _ UDN Milton Campos -. UDN, Designada em 2 lO 63 _. 
Rerlbaldo Vieira _ UDN Daniel Kri~ger· - UDN Prorrogada tHÓ lá 12 (j4 oelo: 'R,e-

., Eurico Rezende t23" 63) _ UDN AlOYSio de Carvalho - _ PL ql.lertmento ouroero 1 156·Ij::L ,a.pruva-
Daniel Krieger' _ UDN I Josapna' MMlnhO - Relatot do- em. 10 12 63 . 
João Agripino- J23 4- 63, _ UDN Sem Legenda . . Membros - "l?ar1.1aos 
Amaury Silva 123.4 63i __ tn'a ~ -' • Jefferson de Aguiar _ '- PSD 
Nogueira da Oama _ PTB 'X)' Proje1o. de Emenda. à Cons-/' R,y Oarnelro - ,psn " 
Barros carvalho _ PTB t't .• ~ ~ 4(63 Wilson Gonçalve'- - PSD' 
Mem de Sã ~ PL.'· I wçau. 11 . ., JOSé· Fella!ano - P$O . 
Raul Gluber.t1 _ PSP (OONCIlDI!' IMUNlDl\DESAOS 1V.lfr,do Ourget ':-- PSD .~ 

___ . VEREADORES) Argemiro de Figuelredu ~ I:" l);lO 

U)· P - E d' C Bezerra Ne'o - PT5 rOjeto de men a tl on9- D.sI.".d. em 20 5 63 SIlvestre Pérrcl .. _ P'l'B .. , 
tituicão nq 1/63 ' I.'rorroga<la até 15 1261 oelo lU- 'Edmundo LeV)' - nu 

.. . quenmenw nlHnero 1 153·63; aprova... ' E'lrlco ·Rezende - .UON , 
(TRABAUIO DE ~JULHERES I{ are- do em lO 12 63, . M!l'''. Oampos' - '{]I)N 

NORES E TRI\BAt.HO EM_ lN,.. Membros· _ partfdos A10V.910 de CaJilMha _ PL 
bUS'IRIAS INSALUBRESI., Jefferson de AguIa.r _ PSD Atonso"",Ariiros -~..:. Ot1t~ 

RUy Carneiro - PSD < • _ Jos}lphat Marinho - Se:í1 r..egende 
LobM do Sll •• lr. - PSD JúlJo LeIte - PR 
WtIson Goncalves - P8ll 

.:.- . 

2~) ·Para apurar fatos apo"t 
dO's da trihuna do Senil! 
e olltros, relacionados co 
irre~ut8ridades ~ graves 
comJ/lcão no Departame 
to de Correios e Telégra'!, 

qrtad3, A pela Re.soluç!1o POmero 
de· 196'3, assinad", oelo 'senhor di 
'ersún de· Aguiar e~ mal!! 33 Sentio! 
Sena<tGre~ tSpresentadà na se.s.l'áu 
30 de outubro de. 19631, 

EJrs,F.o _ a tê o f1m, da sesl'J\c !ej! 
,ativa. cJt!; 1983· 

Prorro~,,~l\o por {tu' tUa" (até ·1& 
mllrçO de lQ64~ em Virtude do I" ri 
'1uedmt'.ntc ,odm!!r-O 1 163·63 -fio" ~I 
!lho:,· S~n~dor'· WilMJn GQnç.a,"\ 

. ilt>ronrl() ntl. !;~MAt) de 10 dê de'tel 
Í}TO ff,. t961 '121 -BO), 

OPSlg-tlB~ã.C em O' de tlez~m'uo 
1963 .. 

Mem1)r6s rtü - Partldo., .' Prorrogada. até '15 12 84 pelO Re ... 
<luerlmento '1.150-63 aprovado em 10 
d. dezembró de 1963. ' 

Menezes Ptmente\ - .E'SD 
Leite Not" - PSD 
AmaurY Silva - PTB 
Bf!zerrll Neto - P113 

Z-2 Proieto de l:mend'a 
Constituição h Q 8/63 

. 
~. ~_ ,Jeffe'r~on de At!flttu - PSO ,: ' 
• une Neto - PSD ' 

Membros - Partidos 
Jefferson 'de Aguiar - PSD 
Ruy Carneiro - PSD 
Loblio M Sllvelra - PSU 
Wilson O<Inçalves - ael~'ar 

PSU 
. Menezes Pimentel - PSD 
Leite Neto _, PSU 
. Ame.nf'V SIlva - PTB 
Bezerr. Neto· - '1lce-Pre,ldente 

1'TB FMfélr. .,.ga do een.<I<>r PiOI" 
_ P'l"B ,ü ... tre l'&rlcle. - PTV 

.•• Vaga do Senadot E'tnto _ I'TB !'errei" (AUTONOMIA DOS tlIUNICIPIOS; 

Silvest.1'e l'érlcles',- PTB esrgnadl'l em 'Z2 10 63 . 
Adalberto Sena -_ PTB - Prorrogada até 15 1:1. 64 Delo R~ 
Eurtco Rezende (23 4 63) - OD~ 'I ql.lerlmento nOmero 1 157·63, apro.,.a 
Miloon Campos - {]I)N do 'em lU 12 63 . 
João Agripino - UDN Mt'mbros - pnrUdon' , 
AloYSIo de carvalho - PL Jefteroon de Aguiar -~ ·PSD . 
J"os9.phat MarInho - Sem Leg~nd9. Ruy ~arneLrCJ - POSO ._-- ._-- _.:......._---.- ~-- '-~' --

Ar/mo P'i:ln t.a.ll8 _ psn 
WU!ton' Gonçalves _ Pr~.sfdente 

"SD . 
Artur ·V\r~mo- - P"YB 
Bezerra N"'t,(l 8 II &3 - vtc~ Pl 

;:dente - P'T'B 
Mello BraR"a. .... ' P'1,3: 
JoA..o Ai!tl'{llno - UV"N 
Oat:le1. R:r1eol!er _ UDN 
E"lt'tco ~lende '-23 4 83' - ~1( 

,Aurélff\ VIanna _ PS"B , 
_ SeCrl"tfwH)' . ,('1x111Ilr f., .. ~j<;lt1;l' 

., FL-9, "- . ~"'v :Psssoo Dr:nt.~. _ 
t.obã.o da. S~vl!lra - PSD 
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CONGRESSO NACIONAL 
PRESIDÊNCIA 

6- Sessão C:onjullta 

ta Sessão Legist:Üiva 01'dinâri~ 

5 .... Legislatura 

Em 29 de abril de 1964, às 21 horas e 30 minutos 

DrÚcm do Dia 

.... W ti;, . Unlful-tlo~MQS.....{\QLM.lI!ltcioiQLLdQ....l)j~tti~ral....itf.rulcL 
. Relatono. sob n'l 2.64. da Com:s.-ào Mi::ota,. 

Cédu1a n l1 

1 
2 

3 

• 
á 
6 
7 

ORIENTl\.Cil.ü PMtA A V9TAÇ~ 

Dispositivo a que tie referf' 

§ 1 .... do art. 15. 
Art. 43 e parágrafos. 
Art. 7°, N. l. (palavra.'; vctnd3s1. 
~ lU do art. 55. 
Art. 58 (palavras vetadA;') • 
para.~rafo único do ,U'C la 
Art. 69 (palavras 'vetada::.'. 
Art. 98 e seu parágraW. 

/ SENADO FEDERAL • 
2' SESS.\O LEGISLATl \' A OHDINÁlü.\, DA 5~ LEGISLATURA 

ATA 

José Guiomard 
Oscar pa:.:sos 
Edmunao Levy 
s\gefrédo Pacheco 
Menezes Pimentel 
Willicn Gonçalves 
W dlfredl GlJrgel. 
RUy Carneiro 
Argemiro de F'ig ueiredo 
João Agnpino 
Ermírio je Moraes 
neribaldo Vieú'a 
Leite Neto 
JosaphiH Mar1nho 
EunCJ Re'lende 
Vasconcelos Turres 
Aurélio Vianna 
Gilberto Marinho 
NigueirR d? Gama 
Lopes da Costa 
Bezerra Neto 

Havendo número regiment.a!. df'claro 
aberta a sessão. 

vai .scr lida a a ta 
O senhor 2~ secretário proce

de à leitura da ata da se::sãil au
terror, que é aprovada sem deba, 
teso 

O senhor 1~ secletário, Zé o se· 
gUll\te 

EXPEDIENTE 

Respostas a pedld',,; de informaçõeS 
3ncamznhfJ.dos pelo Senado - A viso.: 
do Senhor Ministro da Viação e Obras 
Publicas, de 22 de abril: 

N° 8-69 - com referênciA ao Re· 
querimento númerO 796 de 1963. do 
~cnhor Senador VaSCOnceJOs Ior.e:.; 

N' B-73 - com· referência ao f"e· 
:}uerimento número 767 de 1963, do 
.senhor senador Aàolpho Franco; 

N9 B-H - com referência a-O Re
luerimento número 23 de 1964. do 
senhol· Senador Aarão steinbrcch: 

NO B.7'7 _ cOm rEferência aO Re
luerimento número 292 de 1963. do 
lenhor senador Lobão da Silveira. 

Oficio púmero 665, de 24 de abril, 
do Senhor Primeiro secretário da 
Câmara dOS DI'pt1tados, enc~miphan

A lista de pres-cnça acusa () compn· do à l'evh:ão do Sel1n ::0, 9- seguinte . 
rl'cimento de 24 senhores SCl1.adores. \ prepOSição: I 

- Atilio Fontana 
Guido Mondin 
Mcm de Sã 

o SR. PR}:SIDESTE: 

Projeto de Lei da Cámara 11" "ti, ele 1964 

lNS't'ITUI o NOVO CÓDIGO DE VENCJZ,t:!:It ... 

TOS DQS Ml.i ... r~ 

o Congrc.';So Nacio~31 decreta: 
~. FAR1R GERAL 

TiTULO úNICO 

I):Epcslções Preliminal'es 

Art. I\> ttstE' Código 1·egui3 '0.:. vencement.OS, Indenizações provf'n l
()<; e 

dispoe :;ôbre outros dirl?:tos dos Mllitares do exército, da Marinha. e da 
Ael"onâutica. 

Art, 2~ patt os ffeito." dê.stt. Cód go são adotadas as segu'nt·es defj·~ 
nlções ; 

a) cargo, Função ou COIDJt-:sãe - é o cOnjunto de atribuições definIda., 
por lei, regulaU1ento uu ato mimdC'l'eal e comet:da.s, {'fi caráter permanence 
ou não, ao ttlllitar: . 

b) Er.cat'ga -,.- é fi. n:is.sã:-J Ou atribuição de serviço cometida a um 
m.l1tar; 

C) .:1 .... "-SuncáQ de Cp.rgo Fun~ão Cu çom;,·são - ~ O ato pelO qual 9 
militar fica :ri.ve.stido da capaCidade legal para cxerc:er as a.tribuiçô~s que. 
respectivamente, lhe c{}rrt.~pondam;. . 

di Exel'Cicif' de C<l'gl\ Função oU Comissão - ú ao execução das atrl .. 
bttições que, l'e..~pectivamente, lhes cuibam em virtude de disposições legaIS, 
teg1l1<i.ment.ares ou baixadas pOr ato min·.steria\; 

e) organ1zação Mil~tal' - 10M) - é a d~nominação genérica dada. 
a corpo, repartição e::tabelecimento navio, 6rgãil, "'ba,~e, parque. arSenal ou 
QualqUtl' outra unidade t.â.tloo. admlljist.rativa ou ,)pt'~raUvft de uma F'ÔI~.a. 
At'lnada: 

f) Sede _ no País - é todo o telTitório do município, ou do" muni .. 
ciplD.5 vizinhos Q.uando llgados pOl freqüentes meios de transpOrte, dentro 
dll qual se locaIlzam as ino;t!:tlaçõfs dI'! uma Ol"~Hni?aç(íc MilItar considerada 
_ no ext.erior - é todo o ~el'ritório do p,lI:: estrangeiro em que o milltar 
estiver ser\·~r.do, cxcetí' nas COU1!,%ÕeS exercidas a bordo. quandQ a. sede 
serú. o nav:o; 
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g) Comandante -. é G, (.enominação ~enéEica ~~da lia mllitar ml!.ls 
aduano ou mais antIgO ,oe cada Orgamzaçao Mll· tar corr~spOnd,endo, 

~Sim, àquela. de IXl'etcr, Chefe" Comandante ou o~1ka. denOlnmaçao qu.e 
tenh:\ (u venha a ter aquéle q~ fôr por ela fe5pOn-.3l,'!,;vcl; .c " 

h) Mlfsão ExeC\lt~\'a - é fi que .oif, refere no cumpl'lmentn de o::,den,~, 
~peci!icas do.$; comandos, D;reçõ~s cu Chefias. 

PARTI:. PRIMEIRA 

Do MiUtI'!.r em A611id,o..dt.' no pais 'em Tf.mpo de Faz 

'tiTULO r 
.D03 Vene men!os 

Art. 3~ Vencimf'ntos ',)u \·€l.cunento é o Qu~nt.itativc em dínhe:ro de~ 
Vi .. b ao m:tital' (OITt <:;et'-yir;c' at:v(). -

, Pütúgl'Ufo único;).· o~ ~'ellí;üm~ntQS cvmpree-uócm: 
, aI SôldCl; 

Dl G;'atificacóe.s 
fAPt':!-ULO I 

Do Sôlão I 

, Art. 49 t:Ctldo é a ::la'rt,~ bá,."-ica do vencimento -correspOnctent-e ao pbsta ' 
OU"gTd.dtW.ção <:1c milita: dl1 r.tiva e a êste atribuído d~ acórdo cOm ét"Tabeh, I 
~e~o_n=, ' 

parágrafo únICO. O Sôldo do militar é irredutivel. não está 'sujeito_ a. 
penh1!.l'U, seqüest.ro ou arresto, sen[w nos casos e pela forme, regulada nes~e ' 
Cócl1go. 

Art. 511 Ú direito tiO sô'd<F devido ao militar C{)IDeça a partir da data: 
a) do Dec:-eto ae promoção, do -ato de convocação ou 'd"esignaçãe para 

cEXPEDIENTE 
~EPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL 

O,PSYCR GE'f)j1,,-

ALEERTO DE BRITQ PEREIRA 

MI!IFr; o.Cl 6I1:RVLÇ',o- Da Pl,lel,ICAÇ6ES C;'~EF'c:. Dl> &EçAo OF! "~nACa. 

,;.lURILO FERREIRA AL VêS FLORIANO 8U1MA"\' ES 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONA,L 
SEÇÃO~\I 

lm~reuo nai! o-f'lcinl$- .de: Dú!:-"rtamento aq. tm~r(flBa Nacional 

BU 1\ I$í l.1 ,\ 

ASSINATURAS 

IIRPARTIÇõES- E PARTlmjl.ARES I FUNCIONARIaS 

Capital e lnterl.!)r'~ CapItal e lnterlUf 

Ge.nitl'$t.re ... > ........... ~ Cr$ 50,00 SeÇles.tnt .......... t.... Cr$ 

/ 

" i 
!, 

O scrviçe; ativo, para o ofici.:ll;. . 
b) do ato d:t deCHl.raçâ·.,) ou de cGJ1vocação para o serv~D at:vo, pan\ ..:. 

o a.spiránte aoficial ou gua'l'J,;t-mal'L"lha; . ' E.t{lrior Ex!er'ior 
. ......... ~ . ~ .. . Cr$ Ano 96,00 Ano ......... , ....... . Cri 

a~,OI , 
I 

76.00 
I 

c) do ato du. promoção ou l'!omeação, para subtel1ent~ ou, snbofieiftl; 
u) do ate da'prQmoção. da {'l?:"si!lc:;t~ão. Ou do enbaJantenoo para a.., Ano ~-_.~ •••• ,.,.,. Cr$ 136,(}Q Ano .................. Cr$ los,dl 

41emai.s praças; ,. '- - ".----~---~-,--'-'--,,- --'----'------------i 
f!J da mCOTpOTrlção nas FÔJ~ a.~ Armadas, após a apresent.ação, para os~ I 

~m,-o:;:o:dos e Yoiuntário.<;; I, . - Excetuadas as .para O exteri~r, que serão sempre anuais. as:. 
ft dn. aprcsentt'.ção à Oi'f',ml:' '-<';\,'0 competente do re.spect.ivo MiniGoorlo-, asslllatu·ras poder"'lse-ao tomar, em qualquer época, por seis meseé 

QUflP'&Q a, llome{lclo intc:R.;' dL:.on·_.~ te habil'tação em conenrso; OU um ano. 
~~ gi do ato da matrícula, par'à ru alunas de Escolas Prepa.ratórias, (le 
Formução d: ,sarpentos, de Iform2;t,. 'to de afldais e s,uas congêneres, bem - ~ fim de poss~bilitar a remeSSa de valores acompanhados de, 
C<JmQ para os eprendize.'l~mal'íDhe:l'{\..':_ _ ' esclarecImentos qu.anto à sua a~1icação, d.Ollcita-m.'os -dêem preforóncit 

Parágrafo únicü. Excetua..'11-H~ das cond:çó.es dêstc artigo, 05 Casos. em \ remessa por melO de cheque Ou vala l~oBtal, emitidos ÍI: favor dQ 
Que o ato t.en'TI.·:t-,caráter ,.retroativo, quando sera. devido o sôldo a nartir- da J.soureh:o da' DepartalI\én\o da Jmgrensa. Nacional. ' " 
data. expressamente declarada nO ato. ~, 

Art, 6Q Ce&a o dir!:itlJ do militar ao, sôldo, na' data: - Os suplementos és edIções dos. .órgãos oficiais !!:~rão fornecidOC" 
lt) -<la óbito; ,- 101 assin~Dtes sà-mente median.te ~,oljcitação. . , o) em que d-=ixe e.fetivamente. o exercido. da a:hlVidadf! por: 

1>' üesco:nrocaç[i(\, licenciamento, baixa, demi2.sãc voluntária, di..~- -' O çusto do número~ atra,l3ado será acrescido de Cr$ 0,10 • BfiJ 
pell~a do s(,~Tiç('! ative .ou das tunçÕ8S da, at_vjd<:.(~e; _~ciJ'tto decOrrido.. cobrar.s-e-ão maia CJ;$ Q-,W" , .' 

2) exclusão, m.:pülsfto cu PN"dá' de llÔstoJ ou patente; 
3) nomeaç~o pan~, Mm!st,o d.o SUl}e\'!or Tribun_al 'Mil ,tal'; 
4) transferência p3,ra a te.serva- rtmunerada OU .J'efm·mu. 

Art .. 7'1 Suspende-si iemporàr!s.ment-e (} dire:to do militar AO lôldo, 
~w~~ 1 

a) em ~iccnça. para tratar de interêsse p9.l'ticuIar; 
1)) em hcença,- para o m:ercício de attvidade técl'üOO de Sua esneciah· , 

dade em org~njza~'á() clnl; I 
O c)' em 1 cença var~ cX€'Jcer Junção ou ativ.dade estranha -ao sm,"ViçO 

mllltm" ~ . - --
dJ no €'xe~cÍcl(o do ~mandato 4e catgo eletivo de natureZa pOlitica.; 
e) no !lerrado de- de.sel'çác; " 
j) no periodo ~n~ que' nãC' ~e.stiver em efetivo ~xercício de cargo; furiçã.o 

Cu c,omis.<.:ão P!'~V.Gtt3 p;~l'a as Fôrças Armadas e oeupRr função não 
qt<al1ficada pc,~u POdQl'~ Executivo como de interê..ste l1lilita'l'. 

Art.. 89 PeH~eberá Q sôldo t>- rnili,tar,: 
Oi no cumprimento de" nen,a igualou menor de 2 '(dc's) enos, deco-r· 

rent~ de sentença; ,-
lJ} quando em licença, 1'01' pedc do superior B. seis meses, para trata-

tnt-Il,O de saú(le dE' pC.'i,'joa da família;, ' . 
c:) quand-o préso 011 dcUàt, em cO:!l'''eqüência. d'e inquéritO, pl'oe~So, com 

pl'ejuíz{) de serv'ço .Ou quandc agregar suje!w a procest!o 11& fôro militar 
01.1 a àlsposiçto tia Just:ç,a Ci\"U; 

d) quando cxced)dos os prazos. legais, OU' regmamental'es de a.fastamento. 
do serviço; 

e) quando afastn.d-a.. das funçãe,s POr incompatibilidade p;ofLs-sional ou 
moral, conforme pJe~bt.D DO Estututa. dos M:Uita~'e.s; 

1) no. período de ausênc:a nua justificada;. > 

g) quand-,J eru licença parB. aperfeiçoar f:eus co.nhee:mentos t~cn:cçg ou 
realizar estudes, par conta .rrópria. 

,A.rt. 9.9 O sêldo do militar c6nsiderado.-des,apal'ecido, ou extrav.iado. em 
ca.:.o de cala.m:ãade púbLca ou 'na. Jdesemp.erJ,lG- de qualquer scrv:1ço sc.rá 
paga aOb herneiros que teriam di::eitv à _sue, pensão militar. 

~ 1'10 No ea.:o previst~ I\ef.!e artigO, ,ao fim de 6 ü:cis). meses far...se-á 
hi!b 1 tação .co ... hel'deiI<ki na forma da lei, ce::sando c pagamento do sôldo. 

§ 21 Na, hipõtese d..:; reapure~imento do militar após- o .prazo de 6 (se!s) I' 
m2,;-.:'S, 'cabm··lhc-a o ))9.gamento da cUf:e-ren~ entre o, sÔ.1clo e- a- p,ensão 
rec'501dú- pelos herdeIrOS, cílmo se tivesse pennanec:qo e~ serv:ço, a. ptl-L-. 
t11' do, dia lmed1at-o-. ao térm.mo daquela l?razo. ' 

A}·t. 10, O militar no desE1lenhó. de cargo, com'ssão ou função', atrí~ 
bllhia- privativ:aro€.nte a põst.-o. ou graduaçã'o superior à. sua, perceberá. o 
lôldo. c0rl:espon.dente s. ~se pm:t-o ou graduação: 

§ H' Quando na sUl\,::titujeão, prevista neste arb-1go, o cargo, funç,ãó ou 
comlssã0 fôr atr:buida a mais de um põ.sto, caberá ao 'subStituto, __ S6 de 
I=ô"<;to OU gnl.duaç,io infel'i-oI. aOS est.~belecid05 - sôldQ. correspondente- ao. 
menOr dM me.smo.s. . 

\ * 2" Para os efei,tos d(} dispc.sto ~\O pl:esente artigo pl'~valecerã{) os 

~
po.:~r.r.; ~ e gl'<tdua9Ô:fS oolre&POnâ'entes I:\OS ca.rijos, funções 0p comissões, es~

, balec:: 0..03, em leloS, reaulament06, regimentos, e, 'na., falta destes, nOs qusd:'os I' 
de etet-vo ou lctaç!o. _ 

1 ~ 39 A.pjjcam-.se ÀS 3-w,\»'tltul.çÓE',s d-ecor;entes de outras Os 111eilolUOS' dis· I l po,illi;9< fflÍM- ~'I!!!!tfftl!iif,o !nie"'l 'I!.!L";! <loWmin..<>,u"v - -- . 

=-
4~ O di,,;podo nest.e artig-o não se aplica nas subst·itlJiçõe.s: 

a) por ID('l!VÕ de férias', até 45 (quarenta e cincc)"dias; 
b) por mutivo de gala. r~ôj0, e. outras di,:;:pen.sas, 'até 30 (trinta) diM.' 

-; C) àe ofimais profe;!sêres pertencent~ ao Quadro do,ma-gi.stério mUitar. 
Art. 11. O mil tar ~'ontinuará com d'reito ao sóldo do ::;:e1.1 P6.."ito ou 

gra.Quagão.: . ,', 
~ a) quando exercer cargo. 'função ou comi::são atribuido indiferente~ 
mente a . doi. ou mài.s postoS yU grÇtduaç,ão e pC,s.<:uir qualquer dêstes postos 
ou graduaçõei': • 

'bl quando fleal' 'l..-:1ic!o a qualquer Organização M.ilitar. cCm ou sem 
tspecif,ieaçào de motivm; , _ 
" o) qUA.~ldü eJ.:n gÕ&:) dEl félias" reptu1'iO, aêreo-,' dispensa -do seniço QU 
em virtude 'tIe g;:;la. nôjo; trânSito e instahtção; 

lJ.) quando em gôzo, d>? llcenca~prêmio ou' quando exercer' função mUi' .. 
t;ar ou de illtel'ês.:e. miJitat a juizo do Govêrno Fí:.'-d,eral. não previ.sta !la 
Cr~arjz.ação da rl'::.pect. -va- Fôrça Armada, no país .OU llO e~trangeil'o;> 

c, quan.do pa atj{'~~ pertencer ao 'Magistério' Mllitar; 
. fJ quando )ll'sDita!1-zuáo, ou em licença para trat.amentQ da p!'Ôprlll. 
sa-úae., até 2 (dOiS) an0'3; 
. D) quando. (-Ir Iic,ímç,a, até 6 (sef.s) me.<;?-~. para tratamento ,je saúde.: 

de pe.s.,::oa da famllia;. --
h) em tOdo,~ Os dC!hals Casos 'não previst.os nos art..s.~ 69 é' 71' ;-déntu 

Código. 
CAPtroLO II 

Das . gratific(:lçõe~ 

Art. ~Z. Gratifice.çóes ~fão. as partes do vencimentó atribuida.<; RO nU,· 
lItar, em decorrência. -da r~at.ul'eza- e das cond:çôes com que se desobrjg~a dM 
suas atividade..:; profissicnais. bem cemo do t.empo de efetivo serviço pOr 
êle prestado. ., 

, Al't. -13, O, milita.:'" pelo efeMvo exercício de suas funçõe.s, fará jus iu 
Grat!ficaçõ.es seguin.tes'< 

a) .. Ql'atif,caçâo de 'I.'.ernpo: de 3erviço; 
b) Gratificação. de Funçãt· MWta.r; , 
c) GratificaçãQ de Locr.lictade "E:Epec:o.1. . 
Art ~4. Para fins de concessão d3;s Gratificações, tO.tnar·se~á per bJase 

o valor de. sôldlJ do pOsto ou, graduação que efet:vamente poss.ua o militaJ', 
e não o CCfl'espol1dente :L SlL'"lçÕeS eventualmente desempell,hadas. . 

§ 19: Não terão. di!eit~ às Gratificações Os milital'es, enquadrados, nos 
artigos &~ 6- 7? d,éste Có!l:go. . .'~ . 

§ 2~, o. mlHtar enquadrado no, art;go 89 fará jU3 às Gratiticaçõ,e;. cujo 
direito à pl;'l'Cenção lhe tenh:;>, sido assegurado em earãter p.ermallcnte., 

. § 3" O miftar enquadraóo no artigo 11 continU<J.l'á perceb,f!l}du, a.<;, gra .. 
tificaç6eS a que v-inha faze~dc~ jus, e ... '{cet.a 0, enquadrado 11a alinea d) dO 
mesmo- al'tigo. o qual não percebel'á. a gl'al:.iLcação de, Função Militar de 
categoria .. B" • -./ 

~ 4Y .0 m.irrar _qn~ por l3.en~n\:.a -passada.. em julgado',. fór declarado 
H\'J'e de cu:pa e-rr' crinU' que lhe tenha ~l<\o, im.llutado, terá direito à!3.. i,I'lI,.:.. 
tWc,açõt".s que C:"ixcu- de rcce:I:er no p.erio60 da prisáQ ou de~ção-. , 
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§ 5" De indulto, pcrdé:o ou livramento condicional não decon'e (I 

direito a qyalquCI pagamento. 
Seção I 

específica do setor considerado, e desde qUe c:umpra as mi.s.sórs ou Pla. 
nos de Provas para. ela e.stabelecidoo' , 

§ 1Q :Não perderá o diJ:e1to à percepção ,dessa. gratificação o mwtar 
que Q. e:a f;zer j:.lS: Pa. Gratificação de Tempo de Serviço 

Art. 15. A GratI!'ca~o de Tempo de Se:rvip é dev:da 
qU:nqiiêniú de efetivo .se-rvJçõ prest:ulo. 

- quando hospitalizado ou licenciado pa.ra. tratamento de saúde "01 
aO m'llta·r por oonseqUellCia de acidente, tie enfermidade ou de moléstia contraída em 

l:>e1."'iiço Ou di1e tlêt01:t'ente~ 
Art. 16. Ao cOmpl€ta,~ um, dCis, trêS, quatro, cinco, seis e sete qüin. 

qüenios de efE't vo servJço o militar fa.rá jus _à Gratific~ão de Tempo de 
Serv Ço de valer respectivam.ente igllal a cinco, dez, quinze, vinte, vinte e 
c:nco, trinta e trinta e c 1100 por cento do sõldo do seu põsto ou graduaçã.o. 

§ lQ O dire).t(, a e."tu. grati.!ic&-ção começa no dla imediato àquele em 
que o militar completar o qüinqüênio considera.do, reconhecido mediante 
p1.1blicaçá:; em Boletim das Diretorias do Pessoal ou dr~ Organização Militar, 
confOl'me fór determinado em cU<la Fôrça Armada, 

§ 20J para a a'PurCl~ão do tempo de efetivo serviço será computado o 
espaço de tE'mpo contado d a a doa, a partir da data em que o militar, a 
qualquer titulo. passou a :-eceoer vencimentos militares, deduzido", os pedo
dos não cOJUPutáveíS na !orma do Estatuto dos Milits.res e drupl'ezados os 
{leré.scimos previst,},3 para a inatividade pela :egiSlação vigente, exceto o 
tempo dobrado de serviço àe campanha que é considerado de efetivo 
SerVIçO. 

§ 39 Os oticiais admitidos na.s Fôrças Armadas por concurso, para o 
qual é exigid\ CurSO un:versitârio, contarão como tempo de serviço para 
efeIto -déste Capítulo, c núrr.ero de anos correspOndentes à duração dOS 
re:pect:vcs curso.,> acadêmicos, desde que não haja superposição com tempo 
~e serviçG ~nt€:r;ormen~c computadO, 

- quando se afastar da Organização Militar pa.ra. re~l1zar curso ou cs .. 
tágio df.l especialização ou dp. aperfeiçoomento de serviço de VÔO. de salto. 
de submarino ou de mergull1o. 

§ 2Q O aluno de Esco.,a de Fol'maçã.o d("! Oncl.a1:). recrutat10 entre 
praças, que ia. tmha a.::segu.mdo O direito à percepção da GratiLcação dO 
art. 20, continuará a faze,,' ju~, até o desligamento da Escola, à oratifi ... 
cação qUe percebia por oca~'iião da matricula, 

Art. 22. O Milli:,tm de ce.dl Pasta Militar estabelecerá pare. o "er ... 
viço espec:nl cO!ls~cterado, as mk~ões e os P1p:",os de Provas que def:nirão 
os requisltos mínimo.::; a que deve o m'.litar s~~tiSfazer pa.ra que lhe sej3t 
e.ssegurado o direito à pe·rcepç,ão da Gratificação de Categoria C. 

§ 1~ pora Os efeitos de abono da Gratifkação, a. que se refere ê.:5te 
artigo, sômente serão cocl.S:derados os vôOS, sa:tos, imersões e mergulbos 
realizados pOr ordem de autoridade competente e devidamente homol,) .. 
gadOS. 

§ 21f 9s . võus re.aJlzaõos EJ? aeronaves cIvis, par militares da Fôrça 
Aérea Brasllema, para o cumPl':'mel;lto de m~ões especificas de "Vistorü~ 
de ~eJ."onaves CIVis" e "Verif:caç§o de Prof1ciên,~:a. de Pilotos UlvlS", dedo 
conSJ?ele,dO.s par,[~. o ~feito Clls prcvas relativas ao Serviço de vôo e per .. 
cepçao da gl'.at,l~lcaçao correspondente, quando expressa.memte determi. 
nados por autorlOade cOi.npetent,e. 

seção 11 , . Art. 23~ O P:ano de p\'(·vas correspondente a cada .serviço especilll. 
D'a Gratificaça-o de Função Militar li baIxado por a~ do MIll!st.ro de caàa Pasta MUitar, regulará; 

- a duraçao do P~rIodo de provas; . 
Art, n, A Grtltif'cac;ãc de Função Militar é a~r.buída ao m:litar pel~ - o número mí.ll!1:10, de saltos, de h~ras de vôo, de imersão,ou d" 

f'fetlli'o desempenhe das ativjdades'especfficas de SUa Arma, Serviço, Corpo' mergull1o, ~ serem c'lmi:>l~1I)s em caas, penado; 
Cu Quadlo, na lcrma do estabelecido ne~ta Seção, - a f?llr..a, as oondlçocs <;' a maneIra de calc:ular e homologar Os exer.' 

Paragrafo un co, A Grat.flcação de que trata êste artIgO é classificada ciclos re-ahzaôos; 
em três categorias: A, n e C,... - o processo de reconhecim.ento de direito à percepçã,o da Gr'at1ii ... 

Art. 18. A Grl1tiflcaç&( àe Função Militar da CatecrOrla A é devida cação de categoria C. . 
ao m:l!tar pe.lo c!etivo· (xereí.e o de temp'J lnt~gral de ~ai.'go, função ou I. Art. 24, S~p~nd~-.')f!. ~ pagr.mento da gr .. üit'lcação de Função Mi~ 
CDnUSSao Pl"svl.<:ta para as Fô!'f,!a,s Armadas, bem como por ter que Ee sujeitar l;l~a.r de .C~teg{lrla (. ao mld,~(r que t!ver incorrido em infração da disci 
o reg tne de traba1ho incompatível com o exercício de qualquer outra ativ:- plm~ eXIgIda p.al'a suas o.tiVluuaes especioai.s na forma do Regulam n~ 
d3.de~púb~ic .• ou privadiJ. e o valor corresponde ao sõldo do Pôsto Ou gra- DisCIplinar respectivo, 'I ~ e. . 
duaçao e1etIva '. ~Art 25, _E' c.~~egur.a.do ao mUitar qUe tenha feito Jus à Gr t·!!. 

. ParágrQfD ÚUlCO. Quando e mLitar estiver .sem função em decorrên- c,a~ao;ie Funçao Ml1twr de Categcrm C o pagamento definitivo dess.a a <J'~~ 
c:a da falta d~sta. eJ? sUa A..rma, Serviço, Gorpo ou Quadro, ou por fôrça tlf,Icaçao, por c.otas co~'~espoI1dentes aos anos de efetivo desempenho~ da 
~e Clrcul1StãnCIas mQependen.-.es de sua vontade, s~r-lhe-ii. atribuída. a Gra.- at~vidadc especIal cons:aera·da, n.a forma. do d.i~;posto nos parágrafos se .. 
tiflcnção de que trata. êst.e aJ:t:go. gumtes' 

Art, 19. A Gratificação de Função Militar de Categoria B, cujo valor § t~ .q dlffito à percepção de cada cota. é adquirIdo ao fim de um 
é .d,: 10% (dez Por cent:» do sô1do_ do pôsto o~ gra.d,uaçã?, é devida aO ano de at1V;d~de no. ~etor especial consi~erado, (lesde que o militar curo ... 
11l:1l~ar quando em eXêl'CICI0 de funçoes nas segumtes ,sItuaçoes:· pra OS requisItes mInlmos fIxados no P ano de Provas respectivo 

·aJ servm.do em. corpo de tropa e bases; _ ~ 29 O valo, de c·ida. cota é igual a l/lO (um décimo) da gf9t':fiCtl .. 
b.1 em~rcado em na~!o. da Arma.da, ou g·uarnecendo navio merca.nte; çao ~nte?ral .CO!l'espo1\~ente ao SÕliio do pOsto ou graduação do militar 8.0 
O) sel'vmdo em HO~plta.IS e Arsena:s, parques, Estabelecimentos, Fá- termmm o ultImo Pf''1'Iodo em que ten.h.a. execu1Qdo o Plano de Prov'!.' 

bricas, DepóSitos, í"uncionando em regime industrial ou com horário espeM § 39 O va'or das cotas sofrerA OS roojustamentos decorrentes d;S 
eia1 de traba ho; mudanças Wt Tabela de Sô~do, . 

d) em função de decência, ensino ou instrução em Escola Colég!o, § 49 Para fins óêste artigo o número de cot a 
Instituto, curso Ou Centro de En~mo OU Instrução das Fôrças 'Armadas; militar não poLlerá. exceder de' 10 (dez) as bonadas a um mesmo 

6J em levantamentos topográfIC'OS, geográficQ"s, h:drográfico.s, oceano- § 50;> O d -"posto nCJte artigo não se ~plica a. m"l" . 
gnHi~<;;;, manutenção de, faróI .. · e construção de rodovias ou ferrovias, de- pagamento desta Grdtificação eln séu valOr inte~rall I~ar 2ue faça JUS !lO 
terllLlllado3 pela Du'etono. ou Servlço competente; go.s 2() e 21. '" J a orma dos art! .. 

1.) em efetlyO. e"el't'ici~, de ftm{'õt>5. ~e ~tado-Ma~or ,ou de Té~~üco. Ar~: 26, A Gr-atificação de Fun.ção Militar d ~ 1 

~ lI? Os MIntstros MI!ltBres E',"pE:clf:carao as Orgamzações Mllltares e aos militares compreendi<io.s no art, 2() será COIr. e Cate",oria C, dev~ja. 
est?-!Jelecel'ão as condições qUe enquadram o militar nas dispos:ções dêste corl?oração e.~):. I-Tl'OVentos da inativldáde por c<·ft~tada para fàns de m ... 
al"tH~o, penados efet~vamentC' cumpridos e calculados na f correspon entes a"" * 29 Ao militar que se enquad:e .~;.!multã.ne.:lmente em mais de uma. das Art, 27, O mIlitar enquadrado no art 1 uorm~ do art. 25, 
ntivldc"\des d~Sctim:n!l.d-a~ neste artjgo, sOmente sera abonada a gratifica- ~ições prevlstas para o abono de gratificação 3d: l~ak~g~ s.a6isfaça ~s con ... 
ção cor:e-sJ)Qndente a mna delas," ~!!zar vôos em objeto de s:-r ... :ço per ordem d a .I 1'1 r16 ,quan o "ea ... 

Art. 20. A Gratifir.:l\:ão de Função MilItar de Categoria C, cujo valor JUs a essa gl'atific&ção, calcu!a&t pe'a metadeedOu~,~u ~a~e compet~nâe, C\rá. 
eorre.3pOnde a 4il% (quarenta por cento) do põ.sto ou graduação. é atrl- seqüente àquele em qUe hOUVer realizado um tot~ d a or no per o o ,\u~ .. 
buíd~ ao militar no efetivo exercíc:o de funções QU no desempenho de at'í ... de do esta'oelecid'J para os militares de que trat<~ ael~~~a a\gU%l à me:u .. 
:vidades no.,> serviÇos esppcini.. ... aba xo discriminad:os: ParágrafO único. Para fius de incorporação nos prove-ntos d art , .2q. 

a) Vôo _ em e.eronav(I m!litar, COmo tripUlante orgânico, observador dade, Os tem:po.s. -de \'60 de qUe trata êste artig:o serão regist:ad~:tl~;~ 
meteorOlógico. Ob&efv-a.dOl' aéreo ou fotogrametrista, cumprindo missão, PIa... ca.~e~etas propr,as .o!! nos assentamento.s do mil:tar cOnforme fôr dek~ 
no de- Provas Ou progt'ama de exercicios determinados por autoridade com- mllltl o em cada M:nIstêrlQ, . . ' .'" 
petente: Art, 28. O milita" enquadrado no artigo terá direIto à incorpora ã:> 

11) Salte - com <:lara-quedas, de aeronave. militar em võo, em cum- a seus p_rovent?-~ da inatlvicla9-p. de wn número de cotas da Gratific~ 1,'. o 
Pl'imento de missão ou pro2:!'amo. de exercic!os determinados por autor!... de ~unçao MilItar de Categor;Q C igual ao quoclünte obtido pela seO'Ui~l~. 

~ dIVIsa0: ~ '. 
dade competente; d' . 

C) Submanno _ 11') exercic:o ,de funções regUlamentares a bordo de ;- lVl~eI?-do: o número de horas totalizadas como é, determinado nl) 
8ubmat'ino; . paragrafo UlUCO do art. 27' 

dI Mergulho _ em escafondr"0 ou com aparelho, no cumprimento de . d~Vis?r: ~ ~úmero de horas de Vôo que tenha sido estabelecido co'" 
mi.3.-s:lo OL' programll de eX8.l'cic.os de escafandria ou mergulho, determi- mo. eXIge~cIa nlllllma no PI.-:.r.ú dr Provas em viTor quando cumpr!r lt\. últllna. G.ttvidade de vôo; ". , ~\ 
lUldus por autoridade competente. 

~ 19 A um mesmo milItar sàmEnte será abonada a gratif:caçãO corres- - quoc:ente: o núrrLero de cotas a que tem ctJrelto para incorpora,;iio 
pondente a um dos serviçOs C:''spECll1lS de que trata êste artigo, se-ndo veM t1e cvnformlda·de com o art,. 27, ~endo desprezado o que exceder de 10 
da:ia a acun'u!ação resu1l.ent·e dE: possivel desempenho s:roultãneo de ati.. (dez) cotas. . 
v!dades pertinentes fi mais de um dêles, ." P!trágra~o. único, f'llra fim: dêste a.rtigo, as fraÇ.ões iguais ou superiores 

, 29 Em Qll3.1que:r hipótcsl> () valor da grat:flclJ.çao de que trata. êste ll: c.mce d~ClnlO.'i serão arrec!ondadas para a, unidade e as inferiores aq'Ip1e , d 1l1lute serao despreza·dãs .. , arti<TO não poderá SeI infE'rior à Htribuída ao cabo engaja o. " t ' 
Ar~. 21. P .. Gratificação de FUnção Militar de Categoria C é devldfl. -P!. 29. As <?t',HiflcnçEcs de Ful"!-ção Militar preVistas nesta S~("3.(} 

ao militar' pooerao ser acumuTadQs, de::.de que satLSfeitas as exig~nc~.a.s estabeiec:d1.A 

a;) dure,nte Os e-stág'os de aprcnd:zagem dos reEp,ect.ivos serviços es-
pec'3ls, a partir da data: 

lJ do primeiro exercido d.e võo em aeronave militar" 
2) do primeuo salto em párakGuedas, de aeronave militar em vôo; 
3) d3. prImeIra imersãc em ·suhmarino; 
4J do prml:eiro mer~~ho E'm escafandro ou CClm {lpar~ho; 
b) do serv:ço e~peCl.a! de vôe·, no perlodo SUbse~üente ao cumprlM 

mento do Plall0 de Prov.'l,'5; 
c) perten('E-nte aos serviçOs espec'ais de salto, de submarino ou de mer

gUU10: durante o período em qUe estiver servindo em Organização Militu 

• 

para cada categoria, 
Seção 111 

Da GraUflcsção dt> LOcalidade E5pec!al 

,. Art, 3D, A Çirati1ica~5.o de. Loca.lid.ade E:speC\lll é n atribulda 80 'TI! .. 
.Itar ~ela pe~manenG'Hi em ·localldade de precârias condIções de VIda e :[8 
salubl'ldad~, ,U1Ó3pltas. e .s!tuadfl5 em reg:ões fronteiriças, litorâneas, O<.:é .. 
nloos Ou leglõe.s medJte-naneas do TerrItório Nacional. 

Art, 31. A Gratifica.ção de Localidade Especial é classifLeacta ~m 
duas categorias: . 

A - correspondente a 40% 
13 - correspondente G 20% 

(quarenta pGr cento) do sôldo dá mimai" 
(vjr..te por cento) dl) sô1do do militar. • 
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Art. 32. o Poder ExecutivG, em decl'et.o comum às Wrç.a.s A.rmac1ss, Art. 46. 'o m111tar terá direito a ajuda de custo tôda vez que, desig-
determinarÁ. as localicaties a qUe serão aplicadas as disposições. dest{\ Se- naQo para comissão de dtU'ação superior a 3 (três) meses, nlUdar de sed.e 
ção, para duas categorias . .sencio que })a,ra 6S da Cdtegoria A 'serão o!Jser- com Qbrigação de transfeI'ir sua residência. 
vada;'i mais as circunst;h~cias de precariedade de melos de acesso e de co- Art. 47, O va.lor ca ajuda de custo devida ao hlilitar será de: 
mun:cações. a) Um mês de sôldo de pOsto ou- graduação' - quando viajar sem a 

Art. 33. P<Jr tito dos Ministros das Festas Militares serão enquaara.- sua famil.a; 
dos nas dlSPOS~çõe.s des~a Eq,ão os militares que forem cumprir, n~ loca- b) dois meses de sôldo do põsto ou gradunção _ quando viajar acom .. 
}ic!adE'.,>.espec f!car:ias na tOlma do artigo anterior, missões ou comissões de panhado da. familia ou quando não possa se fazer acompanhar da faluilia 
carárel' t-rünsitGrio. e t~nha que providenciar a mudança do domicilio civil desta-o 

Art. 34. O dueito à. percepção da Gratificação de que trata esta parãgrafo único, O militar moviment,ado para uma °Lpcalidade EspecÍlll 
Seção começ3 no dia d3, chqraGa do mil1tar à localidade especial e ter- defin:da na contormidade do artigo 32 terâ direito, na ida, e mais 50% 
m:na n ... "l data :la sua partida. (cinqüenta por cento) de s61do do seu põsto ou graduação, além da ajuc:!.a. 

Parágrafo único. Manfóll-se c: direito do militar à Gratificação de de custo normal que lbe 1ór deVIda, . 
Lc,aJidade Espec'al qu<:::.do efa:ltddc de eua localidade por mot-Ívo de ser- Al't, 48. A dcclnmção de que será ou não acompanhado dtl-familia, 
vlç<), férias. hrença de Tl0JO, de rr~'llft, de dispensa do serv!ço, 011 quanco feita pelo mil:tar, sob sua. responsabilidade, valerá COmo prova para a 
hospitaJlzado ou lic(;nc:ft-co por m~tivo de acidente em serviço ou de mo- <;onccssli.o da ajuda de custo, 
lé2tia adquirida em cOllScqüé!1c:a de inn.spitalidade da região. § 1.9 Para efeito dessa disposição, será considerado o que constar 

TíTULO TI ds declaração de fUlllilia existente- na organização competente. 
S 2.9 A faülUia do m:litar poderá viajar a partir de 030 (trinta) dias 

D:li) Im:enizações ante~ e at.é 9 (nove) meses' delJQis do seu deslocamento, 
A:too 350 Indenizrlcáu é o q1l1J.ntitat:vo (m dinpeiro ori a prestaç~oo Art. 49, Nâo terá direito a ajuda de custo o militar: 

de .servjços de",~'dos flO mUitar ou a seus dependent.es deci,"!-rad;>s, ~lém dos C) movimentado por interesse próprio, operações de guerra ou manu .. 
vencimef!H.'~. ;JaJ'a a.tent\E'l" As Gcspe.sás decorrentes d~ obngaçoes l:n?Ostab tençao da ordem públlca; 
pêto desempenho o do oo.rgo, função, comi.ss50 ou lU !,;i':ão qUe lhe fôr atn- tl) f!esHgado de curso ou escola por falta de aproveit3.m€mto/ ou 
buida. trancamento voluntário de mat.rÍcula.. 

§ .1? A.", indenizações comnref'tl{!em: Art. 5'0.. O mil1tar restituirá a ajuda de custo que houver re<:ebido 
âJ Diár.ias; nas formas e drt'l!nstànrJas aba;.xo: 

;~ 1;1) Ajuda de custo; a) integralmente e de uma só vez - quundo deixar de seguir destino 
c) Transporte; a. seu pedido: . o 

d) Representação. b) pela metade do valor recebido e de l.:ma sô ,vez - quando, até 
~ 2~ Para nns de calcUlO (UtS !lloen~zaçocs WIfltJ.l·se·a por base o, seIs meses após ter seg-uido para a. nova comi.s.sâo, desta. fôr dispensado 

valot do sôldO, do pôsto ou graduação que o m'I:tur e!etI\amente nossuI. s pedIdo, requerer Ucença ou exoneração; 
cAPÍTULO I C) pela metade do valor, mediante desconto pela décima- parte do 

sóldo - quando não seguir para a nova comissão por motivo indepen-
Das diárias dente de b"Ua vonta-de; 

Art. gS. Dlál'las são mden'zações destmadas 3. !iletl(!er as de~pesas d) pela metaJe do valor fu:eb!do de acôl'do com a le;ra "b
o" art. 47. 

cxt~aordinãrias da alImentação e pousada e serão devidas ao mm~r du· desde qUe sua familia não v:aje no prazo estabelecido no pan'lgrafo 2,!it 
rante o período de seu afastamento efetIVO, pOr motIvo de sel·vIço, de do art, 48, mediante des-conto em uma só ,vez. 

~ 1.9 Não se enquwra nas disposições da letra b a licença para tl'atasua Organização Militar, 
§ 1.9 As indenizações de que trata. éste artIgo compreendem a Diâr:a. êe menta da pl'óprla saúde. 

Al t ~ Olá la de Pou-ada. § 2,\1 O militar que estiver sujeito fi desconto para nns de restituição 
l~e~ 9a~oDI;r~~ de ~ll~ntaçá~ ser'a devida ll1clusive nos dms de partida, de ~juda de cüf:10 e acqLlrir djreit~ ~ nova, lIquidara integralm~nte o 

e de chegada do mllitar à sede. . débIto no ato do recebl~ento desta ultIma. ·t d ál 1 
Art, 37, O valor da Dlliria .:le AI mentação é igua1 a um dia de Art. 51. Na cOnces ... 0 da ajuda de custo, para. efelO e c cu o de 

seu valor, determinação do exercicio fjn.anceiro, e.stado civil e Tabela. 
sÕld.~~ de Gencral-de.Exército, 'Para os Ofici:üs Generâis; em vigor, tomar-se-á como base a data do ajuste de contos. \ 

b) de Coronel, para os Oficiais Superiores; Parâp,rafo úniC(). Se o milit.ar fôr promovido contando antiguidade 
T T t e onciais Subal- de data anterior à do pagamento da ·ajuda de custo, fará ju~ à diferença 

c) de Capitão, para os capitães, capl aes- cnen es entre esta e _ a. que terin, aireito no pôsto ou graduação «tingido pela. 
tcrnos; " _,. S t promoção. d) . de Subtenente, Dara oc Subtenentes Subpf ClalS e o argen os; 

e) de Cabo engajado, para as praças infe~lO~eg a 3.· Sargento:. Art, 52. A ajuda. de custo não sorá restituida pelo militar ou seus 
Art, 38. O valor da Diária de pou.::ada e Igual ao valor atrtbUldo herden·os: 

A Diária de Alimentação. . i a) quando após ter seguldo destinno fór mancado regr~sar: 
Art. 39. Compete ao comandante da Organização Militar proVldenc.ar b) quandO ocorrer o falecimento do m litar mesmo antes de seg'uir 

O pagamel~o das diárias a que fizer jus o m:Utar e, sempre que fór julgadO dE'st no, 
necessário, se Dara isso houver meios, Ceve!á conced.ê-las adiantadamente CAPITULO 111 
para posterior ajuste de contas por ocaSlaO .dO pnmelr(:~. pag~mento de .. 
vencimentos que se verlf:car após o regresso a Ol'gamzaçao ;MIlItar,. con·

1

1 Do Transpo .. ~e 
diclOnando·se o f!dw.ntamento à reselVa. dCs recursos orçamentárlOs propno.;., l\r~. ::),1. ·1TftnSpo-qe é o dlreito que tem o m1l!tar e sua famlHa, ou 
nos órgãos competentes. dls".ntamente - o milItar ou bua familla - ao fornecunento de passa:;;en.s 

Art. 40. Não serão abonadas as dIárias: e ao tran.o:porte d.a respectiva bagagem por conta do Estado, llas condições 
a) nos dias de viagem, quando no custo da passagem estiver compre_~. dêstt' Capitulo. _' , 

endida a alimentação e o alojamento; .. , Art. 54. O n~ilitar da ativa terÁ. direito ao transporte qllando tiver de 
b) durante o afastamento da Ol'ganlzaçao. MIlItar por menos de 8. efetuar c!eslocamentos [ora de sede de sua Qrgan'zação Militar, nos se- o 

(oito) horas; o. ~ gU1nt::s casos: : 
c) cumu}at.ivament~ cOm a ajuda de custo, exceto quando. n~6 d:a'.. a) transferência, clas~ificação, nq,.---neaçào ou designs!;5-o para nova 

de viagem, por qualquer meio de transporte em que a aUmencaçao não r.oml'3são; , 
esteja compreendida no custo das passagens; . ' '> '> 1-

tt) uando !ÓI' a.ssegUl·ada ao molitar a allmentação em espécie pela _ IH maLncula OU estágIO em e~cola, cur~o ou centro de nstnlçao mi-
q - I ht,al" . organlzaçao MUitar a que pertence. " . ~': . 1 o t ',' d· ti d d1 • r ' 

p. I"t 41 o militar de-igna<1o para serv co que obl';gue à. permanenclit c) oe~ oc"men O 1)0 I!1telesse, a Jus .ça ou a ,SClp l~a.' 
de duracão'continuada de ;:)24 (vintl'! e quatro) horas e não fôr alimentado _ ~J b:H~a a (,,'f;'~lllzaçuo) hospitalar, OUoa-It~ desta .. en~ ~mu-de de, pres .. 

o ta d :E tado fará jus à DiáI'ia de Alimentação, mesmo que o' cr:çao med.co. competent~, ou ainda, reallzaçao de lUspeçao de ~aude; 
por jC n . O s ."0' na sede . I e) concurso para (} InogreJ:"O em, &colas o Curse ... ou Centros de For .. 
serv co seja cumprI...., J.' a -o E"pe"al'o"".- Ape'felcoa 'enl Alual,' a ' , Ãrt 42 N _ o d falecimento do minar, os seUS herdeIros não m ça, ~ Cc ",«ç.:to, 1., n , o ou _ z çao, 

-tOt i'- . d7á ~as o e entura recebldas corno adíantament-o na (arma J) OJlt.:ros d~esloca~ent~, em ObJeto de serViço, decorrentes co dC::;:ll1-r.e,.., 1 u raoo as nas p rv . penho da. funçao n12l1tar. 
Qêste CapItulo. , Paragrafo ún:co, O (l.~p:;sto n?ste art:go aplica-se ao milit8r da re.c:erV'l 

Art 43 0<:: Ministro,'> Minares baixarão inst.ruções regulando as quando estagláno, c:lnvocado para o servico ativo, ou nomeado para e ... ercer 
conãlções e 'o vilor· da indenização a ser feita à Organi~açã.o M litar pelo iunçáo na atlv:dade. ~ '----
rnllitar que nela se alojar ou _se alimentar, quando em, trânsito Ou em Art. 55, A praça licenciada do ;,:erviço atIvo OU 'deslncorpOl'adO e (I 

tlervlçO na localidade." convoca-do ;ulgado flsicúmQ.nte inc3.paz te:oáo d~reit-Q ar fcrnecimenta da 

A 'I 44 A 't d I da aplicação do àrtigo anter!or será pl1.ssf'i.~ens, delltlo do t~rrjtol·io nac'on~l, para a .localidade onde fOrem 
1.,: • rec~I a ,~corren e" ' ,,' . (><::_ reSIdIr após sua liberaçao d~, serVIço. 

Cf'n~a.bllJzada sol> C' tItulo Hospedagem e se destinara aS' custelO das d Art 56 Nas cond ções estabelec:da.s p<>]o artigo 54 quanao a p"'rma. 
pesas' com a m.anutenção e m;lho:ame!l~o das lz;.staluc.oes e serviços de nenCla ·na ·nova co~;.s.':âo Ou situacão- fô; superior a' 6 ·~(seis) mf~es o 
alojamento e rancho da Orgamzaçao MIlltar cOIlSlderada. rnilita~ teré direito ao transporte paí·a :13 P2S3.f'3.~ de sua familia, Cu ::.:;us 

CAPíTULO n depcndentes, desde que a. natureza da missão que yai cumprir permita O 
~eu acompanhamento. 

Da Ajuda de CUSto § l,!it O militar casado, amparad{) por ê3te artigo terá, ainda, d:re to 
Art. 45, A 3.-JUba de custo é a indenização concedida t\o militar para ao transporte d:! 1 (um) empregado domÊ',;;tico. 

o custeio de despesas de V13.gem, mudança e instalação - exceto as de § 2Ç1 O dir~ito ao transp':::l't~ fefel'iclo neste artigo indui o tran::pcr~e 
tl'ansp()rt~ pràpriamente dito, tratatllas no Capítulo lU - quando, por de t<lgagem, de m'i'"t.:lr ~ Sua família, do do:n:cil:o de o:::-igzm ao domicil~o 
conveniência. do serviço, fór ncmnadfl, designado, classif cada, transferido, doj destIno. 
matri-culado em escolas, centro de instrução ou curso; mandado servir Art. 57, Para efeito de concessão de transporte, .<;onsl(]eram~s{' pessoas 
ou estagiar, em nova, c)missão, e ainda, quando deslocado per efe:to de da familia do militar, os sem dependentes, desde qUe vivam às suas ex-
mudança. da. sede de sua Organização Militar. pensás sob o mesmo t~to· e quando expressamt'nte declarac.o: 

parágrafO Üllico, A indeni2'ação de que trata êste artigo será paga a) espOsa; 'j 
nd'antadamente, condicionada à reserva de recursos orçamentários próprios b) 3.<:; filhas, entearll."l irmãs. cunhadas ou sobrinhas, desde que sal- o 
nos Ól'g:ãQS competentes dos l'espectivO$ Ministérios. o teiras, viüvas, separadas ou desqu:tadas; .--1. 
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C) os filhos, tutelados, cnreadQ,s, irmãoS. cunha.dOS e BObrlnhos, quaru:lo 1 CAl'ÍTUI.o II 
menores cu inválidos: 

U) i.t. mãe e a ·.sogra. desde que viúva.s, solteIras, sapal'ad9.S. ou desqui~ Da assistência. médico .. hospit·alar 
taCas; . Art õ5 A ass!"tênCia. méd.lco"hospitala.l' prDpOr.cionaãa ao mIlitar 4 

"!) os \1rVÓS e C?S paIs, quando invàllao:::: sua fa~ílla' nas COIld1çóes estabelecid..<w neste 0:l:pitulo comp"reenderá: 
) os netos orfãos, ee menores Ou 1l1l-',álldOS; a) a aSsIStência médi.:ia 'continuada d:a- e nOlte ao mllitar enNrmo 

:/) a. pc~soa que Vlva sob sua- exclUSIva depenueucla t:conomlcs., n, acIdentado ou ferido ~~cl.QO A Um.i· -Orgar~:,zaçã.() ,dI? Saú~e; , , 
nümmo 11a cmco. anos. b) a assistência medICa.. presta.da atraves de .alYJrat61'1OS, polIclimca.s. 

§ 1.1! As pessoas da família do militar cOm direito a passagem por ga.binetas odontológicos, farmác"as. clínIcas e.~ternas. pronto-sOCOtro e ou-
conta do E,stad(l que não puaerem acompanhá-lo na mesma viagem. por tros serViços a..ssidtencHliS ,_ . . ' . 
qualquer motivo, poderão fazê-lo a partir de 30 (trinta) dias ant.es até 9· Pará61'a.fo ún_CQ, A AssJsténc,1l mE'J:OO"~10sp!talar ao nulltar da. atIva, 
(nove) meses depcis da mov:mentaçãD, desde, que tenl1(\. sido feita pelo da. resena. reIl1u:leJ.'ada ou, refonnad.,) sera prestada: pela~ Qrgrully.açôes 
mmtar, pOr ela.1 resporu,~vel a necessária deClaração à autoridade compe- de Saude, dentro.d,as ll~ltaçOçs dos reCUlSOs própnos co.oca.do'!; Q dis .. 
tente, para requisitar o transporte, pOSição do.s Ml111sténos Ml.itares, . _ . ' ' 

, , , "~t ~I - pr'illcip'o à O"'"'an'z<v·.áo dE' Saude de um MmIStério des-§ 2,!J A famílIa do militar que falecer em serVIç-o atIvo ter~ (;lire1to , n..l. \1 , ..,...a . . .." Y , 
d · ') - ó . t t 1 d tma-se a atender ao pessoal df.e depcndentt, 
entl~ de 6 (~ClS meses apoo o bito, ao ranspor e para a lOca 1 ade, no ~ 1.9 Nas ~o.oo1ida.üea onde não houver Organização de Saúde do 

terrltórlo nac.~on~, em que fi~a.r resi<l.~~ia. uma das Fôrças, os mü!tares pertellcentés a e.3ta -serão atendidOs em. Or-
Al't. 58. -O }nfLUI" da at!\'a trans1erido para a re.serva remunerada guntzação de outra, Fôt'<}a Arm-2·c.a, , 

ou l'eformadu terá "Ci.ircito 3{l tra,nslJorte, dentro do território nacl()nal, § 2,\1 Bm certos Ca.'300~O mIlitar pG-derã baixar à organi:mção hO&p_ta_ 
para R lOcalidade onde fixará I:esidência e receberá seus proventos, la.r de outra FÔrça Armada quando dé5W :fato n:~o resultar qualquer pre .. 

§ V~ Aplicatl1-5e ao m1lital' amparado por êste artigo as eisposiçõe~ juíoo aOS C'om-:;,onentcs d~ta.. , 
dru artigo.s 56 e 67, ' . Art, 68, A mternação tle milita,r nas e:in!oas ou hO~'"Pitat') e~peClalt~ 

g 2J' O direiro de que trata. âste art:go prescreve a-pós. decorrl-dOs 6 .zados naciona:s ou estrangeiros. estrall.hoo aos servi~s hospita~arcs das 
(seis) IIl&es a <Kntar .ç1a da~a em que deixàr as funções da atividade. Fôrças Ar'!t1ada~, quanda l~ão houver Ol'gan:\~ução h..csPltalar milltar b!:a-

Art, 59. O .Poder Execilt!Yo regulamentará em decreto, de aPlicação sll~ira no local. Re1'á a'ltGi'I7.~da. pelo s;u CO!nandan~e ou autorid!ldc b.a-
comum às Fôrça.s Almatlas, a e)(ecuçã"'O do disposto neste Ca.pítulo. fixando. sllelra qtre lhe t-enll!l; ascendencla func:onal (JU ocas.-onaL p.~ 1 
as nOl'mas referentc,; à utilizaçAo (!Os :meIos -de tl'aJ1Sportes .terrestre!, .AJ:t, 69, O ntllItaJ:' t-erâ h"sp~ta 12;ação e tratamento custe ~o ir Q. 

marltiInos, fluviais cu aéreos, limites de pêSQ e de volume, bem como os Est.ado qunnd.o apldentado em !3ervlçO DU a",ll1netf40 d~ doença aüqu ida 
s:."cemas de pagamento .ou indenizações, regimes esp.ec1àis de !l>diantll. em servu,o 0'\1, dele deoor:rente. _ i ,. rat.l.mento 
lllentà.S prOCc&'iantento tlus reqUisições e seUs mOdelos pl'e3tacõea de contaI! § 1.9 O mIlitar da atIva náo enq.uadrado .!leste art go te·á t 
e dem~is pormenol'es admlnlStrath'os ' por conta. d:> Nst·ado, ressalvadas as r~ldcn,r,.açl)es mencIonado.s no art .. 7(), 

• § 2.9 A hoSPltàllzaçã\J para. o ImlH-al' (la nUva serã gratutta. até 00 
Cil.i'iTULO f'{ (sessenta) d~as. . 

§ 3.9 -O militaI' da re,!:('l'v.a remunerado. ·e o reformado tel'ã.o trata,... 
Da. Representsção mento por conta. de ESt,,~10. re;s..~lvad.a-s n~; indcn.lzaçôcs mencü>nadas 

Art. 60. A tnderJzaçJio de Reprcsentaçã.o destina-se a: atellder M 
despesas extraordinárias decorrentes de compromlswB <!e ordem social, 
d1plomá!J.ca ou p:ofis,si"on1lJ. inel'ente~ nQ bOm desempenho e apresenta.ção 
pes..'lonl de tieterminados carg03, funçõSs ou· cOtni~ões. 

.'\rt. 61. A indeniZAção tiê Repl'€:~ntr .. ção é devi<ta ao militar no etc-tlvo 
e-xerc1cl0 elos -cargoo. funções ou ccmissões aba.)xo especiticaúos, nos valores 
corr(l..spondentes: 

I - de l~% (quinze JXlr cente). do 'õldo eo pOsto: 
a} lvlinistro de Pasta. Militar; 
b) Função atJ.·ibuíd~ li Oficial General; 
c) Oflcial do Gabiw~tz ::-.miMr -da Pl'esidência da Repuollca, aa. Secre

tar~a-Gel'a1 do COIlseUlo de segurança. Nacional e do Estado"Maior das 
Wrça,s AnnQ.d~; . 

('t, ChêIe do ]j};taâo..l.-!'aior de Grande Unidnde, de EsQua-dra ou Fôrça 
N9.\'Gl, de Zona Aérea, de Reg:iío Militar -e de Distl'ítQ Naval; 

e) On~ial seril'indo eru Gabinete de Ministro de Pasta Militar; 
j) Comandante de OrganWação MUitar com autolla:niQ. âfun1nistrativa, 

cujo contando é atribuído a Oficial superior. 
U - d. 10% (dez por c<!rlte) do Sôldo do po.to ou -graduação: 
a) Chefe de Gabinete de Organização Militar 'cujo coma.ndo Beja prl

,·~tivo ae Ofic:aJ. Geueral; 
b) ASSIstentll, ASs!.stentlH5r.cretárlo <e âJuda.nte' de Ordens; 

c) COlr.anéante .dt! organização Milif8.r com aatwomkt e.dm!Nstra .. 
1:.1v:J" cujo Comando é atr~buid'O a CaplLão capftão-'l~enente ou OficiaJ 
GubaltenlO; 

d) O militar 'tlmoo.!'cadv em naVio ou a.eron.ave em viagem de repre. 
sentaç.ão 0':1 tte ínsinlÇa., po:r ténn1no de cu1'so das Escolas de Fonnaçã:o 
ode OflClQJs da Ativa, quat'tdQ o tt:seito 'â 1'(1)l'esentaç-l0 1'õ1' expressamente 
tleclarado -em ate do Min1&tro -da Pasta. Militar; 

e) Praça. servindo no Gabinet'e Militar da. p-resldl'..ncia da. RepbJica. 
na secretarla,-Oeral do 'Conselho de Segurança Nacional, no .Es-ta-Go Maio!' 

das Fôrças Annadl1s e no Gabjnete do M1niStro dê 'pa;sUt Mi:U:u- ou 
l\Q exerc1cto fias flúlÇÕl\s de Ordena,hça de Oficial General ou de Extel'ne 
-de Organizaçã" Milftà.r,., . 

no art. 70. 
Art. 70, serão ba5,,"Itada:.; p'Ol' at.o ministerial as normas, a:; tabelas e 

condições para llldenizações de: 
a) dlàrms de hospita.ltzaç.2.0; 
b) trabalhos de prótese dtmtárUt, ortodonUa e, obturações; 
C) exame::; com.plmnen~·e ta'K.\.\% ?'Ã~0, e\t\\t~Fa,; 
Q) medIcamentos esceto para os -fa'brlca.dcs nos mboratório.! InilitiareJ. 

que serão gmtuitos;' 
e). aill\relhos ()rt~dIcOS ~Ulos e artigos QOlTelAtos; 
j) SerVlÇC."l que ve:nl't,a.m' a ser sOlicitadOs de orgeni1,n.ç.õe.s ~trn.nhru; àJ 

Wr<;a. AnnMlru;. , 
§ 1.~ As indenizações para, a letl'a b sen1.o f.eítus p<llo Justo va .. í>r do 

ma~r~al B.plicafu '011 ftlrn-ecião. 
13 n., ',~ lndeni?' ;~~s. ,ias ta..~· tnb"el2i-das e referiqa.s nas de.ma.is letn\3 

dêste l1rUgo sO!tel'ão os st<guinres 'descontos: 
.Q) de 20'}~ ~\'mte por cento). para. os O'l:pH.áes-Tenentes e Onciais 

Suba.1 tertl:OS " 
para (18 SubtcnenteE. S'lboflC1llts b) de 4()% (quarenta por cenw) 

e los, Ua!.'genm.<;~ 
C) -de 6()% {sessenta '1>01' ct;noo) , para OS "2011. e aos, Sargenk.s; 

. d\ de 80% (oitenta. POi' celltO), para as praça.. o:; mfetlOl'CS G 39 Sar
g~nto, 

§ 3,9 As 'dentaL:: pra.ças e pro..t;n..,.<; esp-ecla-\s dn átiVa. são isentas d·:!' pa .. 
gamento dM diáI',:as de. hospitalização, 

Art, 71 O Oficial subten-ente ~uoofidal 0'1 ea.1'ie!'uto quando hospl .. 
tal1zado terá di'tetto à. a.::omIumhnnte, desde que o fato' ná-o Pl'cjucUque 
o trata..'lento bem ,como o f1Ulciouom-ento da Organi'Z.!lçã.o de SaÜde, 

Parágrafo' único, Pelo acompanhante será cobrada uma. d!á.-rla ccr" 
respondellte à l11et.à-de do valor da diâria previ'-ita., pa.ra. o militar baixado, 
nO. res:-~tivo esta'oeleciment-o ho,o::pit3.1a.i, 

Art, 72 •. Os MinistériOS Militares prestArão assistêncto. méd:co hCl.Spi .. 
t.a.1ar o..t:,:\véS tl.c se'rViços especla.:lIzad.()~, aos dependentes dos militaro.'j, 

Parigt't\ifD únIco. As indenizfI,çôe-a previstàS :nns ltenA I e 
(terão ser abo,uada,a: s1m1.l.lt-ôJ.'leBme-)':!t.e a um me.snto mllit~. 

§' 1.9 .... ; recursos pa.ra .t. assisUl.l1Cla de que t,r<1-ta ê.ste artigo N'Qvi~ão 
de vet"\)ru\ C(\!l;;lbr.a-cns no Ottàn'lCnT.o da União e de cOlltribuições vOlun ... 
táriM de confrrmldade tom (\ re~ulamenl;ação que f6r E'stabelecida em 
cada ~nn:st'ério M"tl'Ln.t, dC' 'Ocôl'do com a" -suas l1eculinridades, 

n não po- § 29 Sã:> considerad(,\S di'pe')dC'ztte::, .pa~'t. eteitl.s de a.pl:ca.ção à~ste 

Art. 132. A l11denlzaç.1o de Representação ê devida a parti!' do dia. E':m 
flue O militar eSSmlle O OMgo fun~·ã1) ou Wm1s.são- C~S8an-do 'O ®'elto à 
SUA percepção quando dêle é 'E\fastado, -. 

~ Parágra.fo único, O mlUtru: aue subStituir .o detentor 
tlU1Ção .ou comissão por tempo superior fl 46 (quarenta, e 
jus li- 1ndellizo.ção eorrc.SPOUO(·nte 8- purtir dêsse limite 
o direuo à ntt!Sll1a. 

efetivo do cargo 
cinco) dias fará 
perdendo àquêle 

J~ Art. 153, Nos casos de repref.t:nt.1.'çu..o esp-eclaJ -é temlJorãJ:la de cQráter 
eoletlvo. bem como 'para as com:aõe...t; menti\)nad~ lla le'trà d do item n 
d() ,~t. el, as despesas, çClôrreráo por conta de quantitativos -postos iJ. dis .. 
po~Ç30 ela Organ1~Ção M11itar respousável pela. viagem ou do inilitar 
de.slgUad{'l t)Ma -Ch€!ll\1' n (!,elegaçã-o grupo ob equipe pe~o ff"$pectivo Mi
nIstro OI.] por autoridade devidamente eredtu.etadc. pn.ra ta,l. 

'l'XTULO UI 

Outraa DiEposiçóca 
CAPÍT1JI.O i 

Do S.làrlo-F<>mlila 

Art. 64. O SaJárlo-Pruni1in é o auxilio em dlnlleu--'O <.\estUlaQ., tt aten
tler- em paJ'~ às despesa,s decorrentes d$ eduoo.ção e a.ssistênclo. aOS 
tilhoo e jependimtes do nliJ1.tal', 

Pàl'ágra.f-G 1.\n1eó, O 8ai.ãrlo..FR1nllié. s.erâ pag.o 80 militar nO veJor e 
-oondlçÕe.s previSt.QS 11& legWfLção espeCifica ~ d~ ma ~ria.. ' _ • 

Art. 65, O /?'l\I:itlo-.. f[6"UUla n~o està ,sUJelto a lmpoo.os. ta-KIUf. Cnlpl'~
.~ tnl descontos da qu.aJQu«r natureza. 

artigo: 
(I) <8\>&.; . 
b) 01'; filhos menor~.s de 18 (ch:z,Q!t.O, nnOos f! a.s t-i1l1as s01t.eu'M, bem 

COtl1'O as 'êl11êada.c: nas rucsmil.<; condlções; 
c) mãe, mact:'af>ta 'Ou St gra, em estado de viuv~ e SOb Jl. ,';Ua depen

".~:1:!"ia· econôm1t'tl; 
ã) pala, tiHlOs, OU lt"l11ão,,;_ qtH!,ndo i..:\\'~t:<'!os c vlv~ndo sob sua depen .. 

üencla econômica; 
e) O,i irnl'â-os 1Uelloref:. ótC ~:,<; sem outro o.t'r1.mo, 
-fi -i,o Continuarão i:!oropt'eet,d;t10A nas tlispos1çi)es dtstc at'Ucio a v'lJva 

do ·mllltar. enqui1-nto permanecer neste estado, e 0<;; demal" dl;'~::,nrl:,,-n"!"s 
menc~on{ld{\':. no parltgl'afo anccrlor, desde que vivmi.) ,sfb a re.:pJllSflb:.lida
de legal da VIúya. 

cJ.plTUL<l '!JI 

110 auxilIo prll'a fUl1éral 

A':t. "13, U Au,'t1110 pcrrn funeral ,~ t) qunntitnUvo 'Concrdldo :\ r"nl!I-\ 
tio milite ~ falecidó para cusi"en.r 'M de,·Pê'!'as com seu sepult1\h1ent.Q, ~ 

Art, 74, Por oca-s'dl0 do falecimento do militar, será abOrni.ào um 
~ uá.htl'tath"o igual a dOiS meses de' sôidfl corresPOlld(>b~,e ao seu 11ôstO ou 
gl'adução. não i.KldeooO f>cr u-t!<'rior a 2 (dU9,3) lr@zes o Eôlri') do Cabo 
enga.jado, obsCl"'adas as ()rescrI~6e.s seguintes: 

a) ll.nte~ d.e realiur o entêl'ro o paga.mento ~erá felto a quem de 
direlto pplâ Org-antzaç!\o M1Htar n que pertencia ü iniEtn.r, iudppendtn,t~ 
de qualquet formalldade, exceto a. a,ptesentD.ção do atestadr de 6b'to; 

õ) apm o ~ep\1!tamtm.to, nlW tendo ócorrl-tio '() > qu.e pre creve n !etra 
anterlor, deverá a pe~oá. que 'o Cttsteou, média,nte -b ,RpréS2nr,nçÃ.o Dr' ates,· 
tl.\cto de 6bl~. 60llcltar a inden~çã-o dM dcs}>&-as telte.s, COntprovAndo~as 
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com o.=; conespooo.entes !"ccibO.3 em seu nCme, dentro do prazo de 30 (trinta) . § lq Os gêneros de paiol ou de subSistência serã-o fornecidos em es ... 
ci~as, pagandO-se-lhe ,a. ímpottânc:a realmente despend~da com o funeral, \ pécie. à. ~l'gan;zaçáo Militar pelos Estabelecirr~ent.os ÓU Org.aniza'Çõe~, de 
até () tmUe estabelecido mosto artigo; . Suo.'>Istenc;.a se houver, ressalvados O.s casos específicos da Marinha, 

Cj ,se, decon-:do ê&ie pr~í'.o, nEtO Uver sido c aux!Ho p::tfa o funeral re- ~:.:>O Q quc_:.t. tativo ~t0 rancho a que se refere a alínea b dêste artig'.) 
clamado, ele será entref;:ue, mediante petição, à familiu do fal[:T~:do.. I ~erá., c~lTe'-poDdt:nte a 1(3 (um térço> da v.'llor fixado para a parte relativa. 

Art. 75, O Estailo assegurará sepulta....'Uento· condí?'l1'J ao olilH:'ll'· ra-j a almea a e -"e:;á entregue em dmheiro ft, '.Jrgr.:!llzação M;lita-r, qUe o apli
lecJclo oiJ ainda, em casos e:.pec'ais, atenderá a, tÔdn.;; a::; d2'spesrt6 com. o cará de acõrdo com as dis.posições vig-entes pa:·a o ,Qssunto. 
6el\ ''-epultamento, jnclusi\-~: R': que devidamente comprovaC:,)S [(rem efe~ _ .\rt ~5 Nos ranchos de OLcie.l, guarda-marinha, aspirante a of:cial. 
tundas p<,r pes.soa da. famÍlIa, ., a.~p::·c.nte ... gu,ü'da-m::.rd~ha, cadet·c, .subtenente, subOflcial e sal'gento, o 

§ 1.9 Cabe também ao E5tado a trasladação do C~l'pO do m:litat fa- _I quantitativo de r.ancho será <,ubstituido pelo refôn;;o de rancho. subordinad() 
lec;do, para sua locali:1P1de de origem, quando pOr mot!VOs dev damentc 1 Ui, mesmas regras daquele e equívE.'Iente a 50~,'iJ (cinqüenta por cento) do 
justificáveis fôr SOliCItadO pelos familial'es. ....' j valOr dos gêneros de pa?O} ou d~ subsistência referidos na alinea a do 

§ 2.Q Quando -o sepultr.mento fár assegu,:ado pcl'.) Estado !1fw será 1 !':.l'tigO 84, / ' 
pago O auxilio prevIsto no artigo anterior. I Pal'âgrafo uniC. o,' Nos navios de guert'a, quando em viagem, e nrJs 

fôrças milHal'e.::, quando de ·pl'ontidão ou em deslocamento em "eniço ou 
CAPiTULO IV ex~rcicio fOra d:.l sede, o quant.ita ÜVQ de rancho e o refôl'ço de rancho 

Dos Prêmios serão a;:l'e.::cid<:,s de 50% (cinqüentã, por cento) dOs seus valo~-es respectivos. 

I 
Art, 86, Os recursos financeiros de~;tinados a aloender no refórço ou 

Art. 76, Prémlos são quantltahvos abOnados .ao mil:t.ar c~mo ~'ecom- r,o qu~ntitativo de rancho serão empregados nos l'espectívos ranchos, e 
pensa por trabalhos de natU'eza c'entiflCu oy. teclllcr., )ulgaoos oe alto nas formo;,s leguladas em cada· Fôrça Armada, atendendo às suas peculia
valor e e l'eal UtilIdade pera ali Fô;ça.; Arma\ias ou para uma delas em ridades. 
pal't.cUl::..r. _ .. ,. I' Art. 87, ~o\c, praças de graduação infe:iol' a 3° Sargento, quando ~er-

~Art, _ 77, O _ab~no dessa. recompe.r:."a é c,onferIdo ao mIhtar que_ ·ap~~_ yiretn em Organização Mi11~ar qUe, não tenha. l's.ncho organlzaao ._e não 
lSemur tl',~ba.1ho orlgmal" ~UJa. execuç.ao demo~stre c~nhec.mento3 clentlf,· p03S'lll1 súr arranchados por outras vizin11Hs, t.erão dil'e'to a inden,zaçã::l 

c;os ou tecmcos o.U esPU'.ltO. lDVClltivo notáveJs, aSSIm c'}l1si?eradO:S. pelo no valor igual t impol'tância, corresp.ondente ti. ração comum fixada, para 
Julgamento de Uma CODllSSao ~sI?ec.al no~eada pelo. respect.1vo .Mlru.s~tro. a locancad,:. • , _ 

~-;rt. 18. 9 valor dêsseJ P:\ mlOs ,nunca se:'~~ mfenor . R. 3 (~.r~S) vezes ~ 19 As praças das gradua.ções referidas neste artigo que sào alojadas 
() so.d,') do po~to ou gradunç.<a efetwa do ml~l~~l' e. selá arbItrado p.e!o e 3:rranchactas em Orgamzacões Milita:e'\ quando em férjas l'ecrulamena,re.s 
·re.s-pe,ct.:vo .\11nlstl'G, mel'lanti': proposta. ,da Com,ssao de Que t;·~ta o artlg ü e nil.-o forem ahmelüadas p·or conta do Estado, receberão ind~Ulzaçâo es~ 
fi.nt-enor. tlpulada ne~te artIgo, 

CAPitULO v .~ 29 l<iêiitica indenização 1'fceberá a praça caSada, de gn:,duação in~ 
Da Alimentação . fuior a 3Q Sarge;,to, qunnoo ser\tír em Localidade Especial de Cat.egoria 

, • ••.. "~Il._", onde c-steja aco111l 'an.naáo de Slla espô'a.· 
Art 79. Para efe:tc\'5 ceste Capttulo a ahmentaçao compreenae rt." I É • 

d'ffJflltes l"efeiçG~s._cot.i(;:ann~ .na. qua)i~~de e, qtl~Ul~idade.s lJect'ssâr.a,.<; à . S ÇAO 1l 
ma.nutenção da e!lclencla orgamca <:k,. mlhtal'. .!. Da Etapa 

Secáo l· I 
'f Art, 88. Etapa é a impol'tânci~1. em dÍ11heiw col':'espDodente ao custeio 

Da Ração 
An. 00. DenQrnlUa-Se Raçãó a quantidade de víveres àbtr:buida dià

ri;:jmente para. a alimentação do militar, t.endo M-'::im classiLcada: 
a) Raç5.o Comum - a que compreende Os gêneros alímentieios es

senciais, cujas espécies c olla.ntidades serão det,enninadas em tabela única 
para os Ministb'lios Militares; _ 

b) Ração Complementada - . con~tjtulda pe~a. ração comum acrescida 
de um c:3mplemento desUC'.actú a ,atender ao maior d;sDêndio energético 
decorrente da natureza elos serv:ços e cujos compon!illtes constarã-o de ta-
belas comptementa,res; . -

. c),. Ração Espe.cial - a definida em tabela espe-ch]mcnte organizada. 
€! que se destina a a.tender às necessidades peculiG.l'es a. determinadas re
giões ou situaç-~s em que se eYlcon tre o mmtart tendo em v:sta o Selt 
emprégo tátic<',- em campanha ou nffi,O, a natureza. dó SCl'Yíço ou a fiua 
condicúo de hospitalizado, a bQl'do de navio ou Beronave, int.ernado Cu 

outras, ~ , 

Art. 8-1. As tabe:as cit:ldas no artigo anterior para os \'ário.s-1:ipos de 
:raçãO, m'g'g,n1zadas por çcmissão Interminlsterial, indicarão as qualidades 
E qu~ntidàdes dos VÍveres tlecessarics' à alimente.çã,o cotidiana, dê' modo 
-que ~ejam 'atendidos 05 reqUisitos da nutrição em Proteínas, earbo~hidra.t.os, 
fiais nünerais gorduras, vil,eminas, calorias e outros, levaIldo em conta 

Os fat()!"~ e particularidade,,: seguIntes: \ .... 
a) natureza da função e dispêndio de energia exigido para () seu de

flempenho; 
b) condições pecUliare.: do clima e da região; 
c) condiçõe!', locais de l.raoo!ho', no que s-e refere às possjbmdades do 

suprimento, armazenamento e outros; 
d) necessidades dec(}1'rentes de ho:~pitaliza.çãQ; 
e) de-fictência, ou inexistência de equipamentos pa1'a {) preparo da 

ra.ção e a conservação dos gêner~s; 
j) servjços a. bordo de submal'inos 0'11 naVios de pequeno po.:rte:
g) serviços em aeronaves ou carros de oomba.te; 
It) serviços em locais isolados e distantes dos centros produtores; 
t) emergência.s d~ salvamento e sOCOl'ro. 
Art. 82. l"azem jus à. alimentaç.ão. por conta. do Estado: 
a) o militar servindo ou em. serviço em Otg\mização Militar com rall

tho própria Ou .9:.lndA, em campanha, manobra. .oU exercício; 
. b) o aJuno de Escola Preparatória. Ou de F<mnação de OficIais da ativa 

qju de praças e o aluno gratuito de ColégiOS Militares; 
c) o l>rêso civil quando recolhido à Orge..nização Milit-ar: 

, à) o conscrito ou voluntário ao partir d-a. data da. sua. ap[1esentação 
n organizaç~ lWlitar; 

. e) o aluno dos centros e Escolas de Il?ormação de Oficiais da Reser?a., 
.r;:us.n.do em exe:rc.icio e instrução que justifique a SUa alimentação por conta 
cio Estado, . * 19 Em principio t:.ôd& Organização MUltar deverá ter rancho própríO 
cn·ganizado. _ 

§ 2\1 A a.limentação nas Organizaçóes MUitares, será. fornecida em. 1"a. ... 
çôes pretPar.ada.s., 

r § SI? o Militar quando em .serviço de· dutraçã..o ccmtinuada. ~ " <'rinbe 
e quatro) horas em Organização ·Militar sem rancho, fará jus à dfárill 

~ prevista. no artigo 81 dbste Código desde que sua Organização OU outra 
:nas p::-oximidades dQ local de a.erviço nã.o possa fornecer eliroentação por 

I conta do Esta.dt:l. . . 
i Art. &3. Não ê permlUdo o de •• rranchamento do militar _. fl",! 
4. indenl~ jiecunlárla. 

Ir Art. 84. A laça0 comum oompõe ... de duas partes: 
~. O) ..... r .. óo ~ iIU~~a, eombrultoa 4 ... reSpO<)WVao "'0 
~~ ~Yfi .. -. , b<on como o .... pr.-

da n,c:â{' na ~'(!gHj,u ou local~dade cunüderada. " ' 
parugral(t Ún:cu. O \a!or da et.a.pa para. o custeio da ração ·e:m 'ltm3 

m€pma regiã~, Z0!llt 01... lôc~,lidadB e i.gual para n..'l três Fôrças Armadas e 
flxado- ~emestrahhente por r.\O do Poder Executivo, mediante propc~ta da 
Com1s::,.flá Il1term,nistel'J31 COlll-;tituída de 3 (três) oficiais pertencentes aoS 
Q.n3dro." de Inter:.dênc:u do~ Mm;stérios Milital'es, em funçãQ do valer médJj) 
da Ração C()mum na reglãc, zona ou localidade-, 

CAPÍTULQ VI 

Do FaFdament<. 1 

Art, 89. O cadete, a.sp;rante, aluno da EscOla l\reparatória ou COlégiO 
::\'ava l , o aJuno gl'atUlto ol'fão do Coleg1o Mll1tal' e praças de graduação 
~nferior a. 3v S9.rgento, terão direitO, por conta do EStadO, a un·forme e 
rOuPa, de cama de acôrdu com o resl!~ctivo pla110 e na cOl1fcrmidade das 
tabelas de dí.sl,ribuição em vigor. 

ltl't, 90. O militar que fôr declarado a$pirante a oficial ou guarda
marinha. ou que fÔl' promov!\io a 3° sargento faz jus ao um auxílio para 
compra de unif01'me no valor de 3 (três), me.se~ .. de sôldo ·da. sua graduação. 

Al'ú, 91. Aos que forem nomeados o-fic~e.is em conseqüência de hab-IM 
litação em concurso ou iiomeados dirrt~rrnente sargentos serâ concedido um 
auxtIiu de 3 (t.rês) meses cie sôldo ·do Vô,sto ou graduação cOl'1'e~pondente .. 
para. confecção de unifol'me.",. . 

lu't, 92. Ao oficial, suboficial~- 8úbtenente ou sargento; quando pro
mov~dos sert. concedido, se o de.sejarem, o adiantamento de um mês .:1t' 
sôldo do nõvo pô.5to ou graduação, par:?" aquísição de uniforme. 

§ 19 Essa 'concessão far-se-á mediã.nte requerímento ao Comandaul;€i 
dentro de 3 (três) me·~,es contados pa data da promoção e o valor do sôldcl 
considerado será o da wbela em VigOl' naquela data. 

- §' 2'1 A reposição' dêsse adjantamento será feita rnediante- descoutoa 
mel1sais no prazo de 24 (vinte e -quatro) meses. 

, § 3~ 1tsse adiantamento poaerá. ser requeridó novamente se o miUtaJ~ 
permanecer rr.A\i~ de 4 (qurutro) anos no mesmo pósto ou _ graduação nãu 
poden<Io ser repetido enquanto e.sUver o mllitã1, sofrendo o desconto dI' 
que trata o par~nta.fo 29 dêste artigo. . 

Art, 93, O militar que perder seus uniformes em. qualquer sinistro 
haVido na Organização Militar ou em viagens SI serviço recebel'â um auxí· 
li,o cOlTespondente a 3 (três) meses de sôldo do ~,eu PÔSto ou graduação. 

CAPÍT1!LO VII 

Da Moradia 

Art. 94-. O milita!', quando aquartelado ou embarcadO, terá; direito (\ 
alojamento na respectiva Organiz?-çã.a Militar. 

Art. 95. O militar e!Ui3.do t.em direito a um "a.uxílio pa!!'a' mof'adia." 
no valOr mensa.l de 10% (dez p<>r cento) do seu sôldo . 

§ 1° O auxílio previsto neste artigo será. pago ao militar até comple .. 
tar ca-da pericMlo de 5 (cinco) anos nÕJ mesrr.a localidade, 

§ 2Q ~e prazo !",erá contado a partir da vigênCia dêste CódigC) e para. 
praças. Poderá. ser pr'tl'Togado até 3 (três) anos. 

.Art. 96. Quando () milita.! de que... tr!:lta o artigo ante1'ior ocupar im<i
vel sob a. responsabilidade do Mínistério Militar, o quantitativo COl'l'et,;
pondente· ao "auxilio para moradia" 'Será .sacado pela Ol'ganizaç:io Mi-
litar a que pertença. e terá o seguinte destino: . - ' 

G) 20% (vjllte por cento) recolhido como receita da União quandO 
se tratar de imóv€l tombado.; 

b) () restante e-mpregaoo conforme rÕI estabelecido pelo Miü.i.stério 
M:lllta3.", de acôrdo com suas peculiaridades. 

Art. 97. Quando o milits:r ocupar imóvel de outra Entidade, o qU-an
tjbat1vo .sa.ca.do na. forma. do artigo anteriOT t.e1'á o seguinte destino: 

G) o e()]'·l·~pondente ao aluguel. recolhido à Entidade rasponsável PE~10 
~' 

b) • o saldo, ~ houver, &mpregado coo!orme e6tabel~cido, na letZil,: b 
8!tito ;1outerior.. . • 
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\!-I Art. 98. EsgotMos as prazos prevIstos no Art. 95, o m!1itar qUe con~ I ta.çã,o e de pousada ~a çoawrmidadd do e,'itabelecido no CapitU!o I do 
tin~ar ocupamio O imóvel previsto no Art.. 96 indenizal"á à Organização TItUlo II da. Parte prImeIra, l;lagas de ac~rdo com ~ ~t.. 102. 
,Millta.f da. importância <:orrespondente ao "aUXilio para moradia.". Art 111. O. pessoal. enquaa.raào no artlg(l. 109 ~ara Jus ao recebimento 

Parágràfo único. 59 o militar ocupa imóvel previsto no art. ~7. in· de. diária.s de ahmentaçao e pousada durante o p~r~~o de afast~mento d.Q 
denizará apeGas O alugUel cone.spondente. paIS, pagas em moeda estrangeira, obSet'VRuo o crlteno estabelec.do no pa-

'I- 1 ágTafo único do artigo 108. 
CAPitULO VIU "! Pal'ágrafo unico. O abono das diárias de que h'ata .êste artigo set'â 

Dos Serviços ReembolsáVei,. feho sem J)lejuízo do direito assegu lado ao mUltar na cOnfOl'mldJ.<l.e <lI;) 
tlrsposto no artigo 32 dêste Côdigo, 

Art. 99 .. Os Ministérios Militares manterão ServIços Rcembolsávei.<; 
p.ara o a~~l1dImen~o das necessidades em gênero.s de alimentação. vestuá
no, utensillos, .servIços de lavanderia, confecção e outros que Se relacionem 
com a8 neces.sldades domésticas e de subsistência do militar, . j 

AI't. 100: <?s órgã~ responsáveis pela execução riêsses sen'-;'ços são 
0&, Re~n~?o}s~veL.,), .. orgamzados en~ l'êde pelas Diretorias de Intendência 
dOQ' MmlStenoo l\lIht,H'es e CVU1 S;t'vldades MS R€gIÕe~l D1.stritos ou Zonas .. 

PARTE SEGUNDA 

Tl1'ULO .úNICO 

Jio Mllitar no Estrangeiro em Tempo de Pill 

CAPÍTUÚI 1 

GeneraUdade-s 

Art. 101. O militar designado para exercer funções, realizar estudos 
Ou cumpI:ir m~ã~ no estrangeiro. em tempo. de paz, fará jus aos venci .. 
mentos._ lJldenJzaço~ e: demais dlreitos cOl're.spondentes ao Seu pôsto Oli 
graduaçao, na confO:'lmdade d<l e5tabelecldo nesta. Parte. I 

. Art. 102. p pagamento do militar no Exterior será efetuado na moeda 
ou ffi?l3das utIlizadas para o pagamento de peswal no estrangeiro. à taxa 
cambial que. fôr estabelecida e Observado o processamento fixado pelo 
Poder ExecutIvo. 'I 

. ~rt, ~~3, Para os. efeitos desta Part~ o militar é cOTI.';iderado em 
mlSS~o ohelal nd Extenor quul1do fór designado pelo Presidente da Re .. 
pú.blica. oy pelo Ministro da respecttva Pasta, parEf, exe.rcer funçúo ou cum .. 
pl'1l' }TI1ssoes no estrangeiro nas situações abaixo definidas: 

aJ ~U1:ção Permanente - correspondente ao exercício de cargo, função 
ou co~nl~a~ de natureza diplomátlc!" militar, administrativa Ou de estudo, 
de eXlstel..lcla permanente IlO exterior a:;sim definidas" em Decreto do Po-
der Executivo; . . 

b} missão de Estudo 0\.1 Instrução - correspondente à realizaçãO' de 
cul'so.s. estágiOS de aperfeiçoamento ou €Epecializ.ação e de vtageUs õe ins~ 
trurãn de :nter{i~se das Fôrça.s Al'm.udas, e não ccmpreendidas na letra an .. 
teriol'; . 

J~> m~sfio Operativa. ou Admini.stra.tiva _ correspondente ao desem~ 
pen}1o de função prevista na· sua Organização Militar. ou como integrante 
de conting~nte. fôrça., guarn1ção, tripulação, comissão ou grupo encane. 
gado de mISSão de natureza operativa de adestl'amento ou admiru.stJ:ativa, 
fora do território naciona1, ou, ainda, ·en1barcado em navio de guerra 
ou mercante incarporado à Armada, estaciOl.1ado em PÓl't'O estrangeiro, 

ct) mi...~ão Transitória - como componente de delegação. comitiva 
ou representação de natureza militn, técnicowcíenUfica ou desportiva de 
caráter tl'anslt.ório e outras atividades QCflsionais a luízo do respectivo 
Ministro. 

Al't. 104. O militar que obtiver licença para aperfeiçoar seu.s conh€.~ 
cimentos técoicos ou realizar estudo por conta própria no estrangeiro 
perce'Jerá o soldo correspondente RO seu pôSto ou graduação. pago em 
tlll?ecta naclonal no Brasil a procurndor capaz. 

Art. 105. Quando CC01'l'er comprovada insuficiência de d~ponibi1i~ 
rlades cambiais para o GoveJ'no atender ao pagamento· do pesSOal no 
exterior, o Ministro da Pasta Militar poderá determtl..1ar o cumprimento 
de missões de caráter de transporte Ou de adestra.mento no e.stI'angeiro, 
~eUl ónllii para () pais em moeda. estrangeira, rle.sde que as referidas mis· 
sões tenhahl timGção are 30 (trinta) dias, contados como estabelecido no 
parágrafo único do Art. 108, 

parágrafo/único. Nos casos previstos ne.ste artigo, o militar receberá 
durante o período de duração da 'm~ãQ em moeda tlacional, um com
plemelLlQ diári( Cle dOis dias de sôldc de seu pôSto ou graduação efetivoo. 

Art. 106. O mllitar em missão oficial no Exterior, quando chamado 
pelo Ministro a que estiver subordinado· continuará: a perceber Or: ven
címentos, indenizações e demais direItos a que faz ju~ (lO estrangeiro, 
enquunJo perdurar o motivo de seu afastamento. 

Art.. 107. Quando uma. Fôrça bl'1l.sileira estiver no exterior no cum .. 
primento de compromissos internadonaí~ de caráter pacifico que venha 
:l evoluir para situação de beligerância. expressameote reconhecida por 
'l.to do Poder Executivo· os .seus integrantes pa.ssru'ão a perceber de :::tcôl'do 
COIU o e.::t,o';C'lf'ci(o na Parte Terceira deste Código a contar di data ti~ I 
xada naque.fe ato. 

CAPiTULO II 

Do,:; Vencimentos 

Art. 103,. O mim.ar em mlssàa oficial no exterior fará ju" '\ao sôMa 
e gl'atUicações que lhe são asseguradas de acôrdo Côm as dispo.sições da 
Parte Pl'imeira dêste Código. pagos na conformidade do art, 102. 

Parágrafo (mico. O direito à percepção do.s vencimentos comeÇa no 
dia. em ou o m.litar 1e:xa" o últinw pôrto, aeroporto ou estação nacional 
e termjn~ IH' dj~ em que deixal' a ültima localidade estrangeira no regresso. 

Art. 109. O disposto neste Capítulo não se aplica aos militares no 
ófbemn~nh" rlaJ mis5õe,., f:ransitóna~ pl'eV:;stRs na letra d dQ art 103. cl1ja 
dUJ'-aç§p seja :gllal ou inft>;rio; a 30 /trinta) dias. os quais cont'nu3rão a 
}Jf:'rcebf'l' o~ ''''''5 'N!\cimentLos nü!'nütjs em moeda naciónal na sua org:a
llzaçüo Militar, 

Das Il1denizaçõe ... 

BcçãQ l[ 

Dl ajuda de Custe· 
Art. 112. Ao militar de.liignado para m!ss~lo ofícial na exterior e de .. 

vldu a ajuda de custo na confonn~dade do (·stabeleCldo no Capit·ulo II. 
Tíklo II da Parte Primell·a. observadtl O {\ispO.':to no.s artigos segullltes. 

Art. 113. A ajuda de custo de que trata o artigQ ant.erior sera paga ao 
mli.Hil.l· em moeda e.'3:tmngeira no pais de desUni). 

Pal'ágrc.fo únicO. É facultado :lo mili,ar noceber. em moeda nacional 
no Brasil, a metade da ajuda de custo a que tem dll"eito. 

Al't. 114. Não fa?€'1\1 jus à ajudf!. de cust.o {)s mUltares no desempenho 
de missões ~r ;ln::,itól"hl~ ellQ]Jad!·ade.~ na. letnt d do artigo 103, quando de 
durt..-cão inferior a 30 (trinta) <h-as. 

. Parágrafo lín~':o. O disposto neste artigo não se apll~a aOs mllitar(s 
int..€(l'l'antes de corltingentes ou fôrçus engajadas no cumpomento de com· 
pror~issos internadonais, aos qU'lis será ,abonada uma aJuda de custo cor
re::,~oadente a UJTI'i' mês de sôldo de seu ...posto ou {(mduaçao. po.ga em mOeja 
na-Cl;)fl&'1. 

Att. 115. Será concedida ajuda de custo id\~ntica à ~e 1da, pa~a em 
moeda est.rangeira, ao mUitril" que r.!gressur do estrang'e1J'o por tet'nuno 
de cvmi~ão de dl1r.ação super~or a {) (seis) mes!~s. 

Pari'l.grafo único. O direito à pel'cepçáo de a;uda. de custo de regre.&5o 
é asseO'nrado ao milita-r que tiver de regressar HO Brasll antes do prazo 
prev!StQ- neste al"tigo em vi: tnde de motivo md.epenclente de, s!1a von~ll~e • 
d.e ordet>t superior, ext:nção da comissão ou ac;dente ou mOlestla adqmf da. 
em scniço. 

Art. 116. No caso de falecimento do militar em missão em paiS es
t.ra-ng,ell'o ..... aj:ada de cust-ú a Que teria dil'elto será paga à suo. família, na 
oca.~lão do regresEO. 

Parâgrnfo único. Se ta (amilia continuar a re.üdlr na estrange,lro, de .. 
corr,{tQt 6 !seis) mese.'3 do falecimento do seu chefe. nada percebera. 

Art. 117. O militar no exercido de mi~são enquadrada naS alíneas o e 
b :lO artigo N~ que t.iv€1' I)rdfm P:H~ mudar de 8ede no exteriot·,_ t.erá direito 
fi. ajUda de custo correspondente o. uma vez o sô!do do seu pósto ou gra ... 
duaç[to. 

Seção ItI 
1)0 Transporte 

Alt.. 118. O millli;l.r deSignado para missão ofic aI no exterior terá di
reito ao transporte para si, sua família e respectiva bagagem na contor ... 
midade do t's .. abelEcid-o no Capítulo IIl, Título n. da :Parte Pl'imeira~ 
obser'7ado o disposto nos artigos seguintes. . " 

Art. 119. AO' U"llhtar no estra.."lgeiro que por llecess:da~ do. &erVlço. 
fàr obnga.ào a se desloca.r de ULUa. c:dade para out.nl, scr .. lhe-a aueguradG 
O dE:fito do seu transporte. . 

§ 15' Se a dura.çã<> provável do af.astamento fêr superior Q' 3 .(três) 
me~c.s, o àtreito ao transporte será estendido também à sua famma, nêle 
não se inrJuindo, entretanto, o tt'an.sporte da ba.gag.em quando a dura .. 
ção {til 111!erior a $ (seiSl meses. . 

§ 2." O disposto na rrarte fina1 do pa-rá$rafo :mterior não se aplica aQ 
militar que tiver de mudar de ::(de com obrigaçãO de mudar de residênCia. 

§ 3(.1 Se as despe.sa~ do tran>-l'<.Irte fÕl'f.'m custead6~ pelo militar inWres .. 
sado a êste fica as.segurad<> () direito da indenIzaçã.o (·.onespondente e..-o seu 
CUS~{.. mediante a apresentação de comprovantes fornecidos pela emprêBa 
transportadora. 

Ar!:. 120. Suo autoridade~ competentes, no cstz'ar~g:eiro, para conceder 
transporte e autorizar de..;!o!amentos o Adido Militar ou O' Comandante ao 
milItar. 

Seção IV 

Da Repl'eseuooçã{l: 
Art. J21. O militar em missão oficial no exterlO: terã dire~to 9. um 

quantltati\'O de Repre.<>enlação, pago em moed~ estrangeJra, correspon<:1en:e 
à c?legona da função 011 l1ú.sâoJ desen)penhad3, nas s(!guintes proporçóe.s: 

a) pal'~ as miSsões da letra l'a" do artigo 1{)3: 
- Llm mês de sóldo do pósto ou graduação efe·.lVa pata os adidos 

militares a.djuntos de adido ou seus auxilu\res e memQms de 
missão milItar de instrução; J 

- 60% (sessenta por cento) do sõldo do pôsto 0:1 graduação efeW"la 
para. as demais funções permanentes. 

b) para as missões me')::lonadas PJ. letra "b" do fll'ti$o_103: 
- 60% <sessenta por cento) do sôldo do pósto ou gt'aduação ete. 

twa. 
c' para as missões especificadas na letra "c" do artigo /03: 

- 60~(. ~sessenta pDr ce~lto) do .sôlào do pâ::.to ou graduação etC'. 
tiva. 

di para Gb h11SSÔeS citadas n", letra "d" do o..rtigo 103: 
- 30 ~-v !trinta por C€nto) do sNdo do pôSt{) Ou 'graduação efetiva. 

Parágrafo úni~o. A juíw do Presidente da RepÚb}!(:a. ao militar ,n .. 
tegrante de delegação ou designado }}ara missões especiais que Impliquem 
em l'epresentuçâo nadoM; ou das FôTças Armadas. pOderá ser atribuídO 
um tluantitaUl'o de representação cujo valOr será fixado em' função dl:\ 
importância e dn duração da missão considerada. 

Art. 122. ,A indenização de que trata o a'rUgo anterior é devida sem 
prejuízo da aplicação do disposto no Capitulo IV, Titulo II da Parte Pri-
m~ira. Qua.!1do rôr o cas.o. ~ 

Seção 'V 

Art. 110. O 
t:lr de sua sede 

Se('r1o 1 

Das Diárias I 
outro. ... Disp<>siçõe8 

Art. 123. E' l\~se~U\'ado ao militar em mií;São of:c:al no estrangeiro 
militar em miSSão oficial no exterior quando se afas- o salál';o-famWa. na.s mesmas condiÇÓes e propoeçõe.s: em que o ~eja ou 
em objeto de sei ViÇO, terá direIto às diária." de ttlimen- \ venha a ser conced!ào ao militar no Pais, pago na forma do att1go 102. 

• 
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.Al't. 124. AplicaJ:n-se _ militar.,. "'\e~rant"" d. oontlnge.nte, fl\rç". médico-hospi~.l.r, .... '"90S .eembotsávei& • 
cuarlllção- ou t.ripula.~"O' ltn <$tJ.iru:lgéll'"O, .-s o'k"l)Osi~ e(ml)ta1lt~ ôo Clt.. ; lhe rôr. apltcávef. 1 
pítub V, 'Eítulo· IlI, óllt parte- Primei1'a.. 

~arágx.Mo únicO. O valo!" da. etapa. para; cmte'..o· dá albnéJltaçã,t) 112 
exte:ri01" será fiXado na' conf-ortntdà-de- dó- di$.post,o no· a:r~igt) éS t: dlstri)).ulda: 

éAl'iT"O'Lo l'X 

Il<ls Ptovi!ntos *' Ot:;a:l12a-ção- MiUlat em moeda e.str-angeIra., _. 
Art. 125. Sá!' assegurados ao _militar em mi$ãc ofic1al no extet1or, OS' -.: 

djre:w.<; IJl.'evisto-s. noe: Capitulos 11 e fi do TitUlQ UI da pam Pl'in,\'eW(\., Art. 136.· O provento, é o qua..ntft.ativo em dinh~ll:'o devido ao mmtar 
no que lhe fôr a.plicável, i~clui.o.dO.- 00 ca...~ de !io\lecúnento, li remoçào d(')S 'rio. ínativlda,de, ~a IS.itua,ção crê reforn'lt\do' oU' CODlpOl!ent.e tla resel.'va remu'lll! 
despoja:, 'pata D pl1;,s. - I'.erada. T 

PARTE. TSROÉIRA Art. 137, O proventO'- da l'natí"Vídade· é constituído pelas segu.intes", 
Do Milnà.r em Cam.p.a..Oha parcer~: J.i 

«) SÔldo ';u cot"" do sóldb; .ol 
....... ttroLO úNICO o} gril\tlficãÇÕes incorporáveiS. ~ i-

:No P'ais e no· Extel:ior Al't. 138. O 0010:"'0 é n: paTwla bá.stoo. para. o:;câluulo- do provento o- cor-
" resl'Olldente- ao do' põsto ou· graduação 'que t.en.,.J.}t\.. ·sido- oU "Venha. Si ser cona 

Art-, 12;. Apll'ca·nt~se D.(, mUita-r em CXtmpanha, no paÚj e no ~~terlor, fr,rido e..o mintarr na imtividade, senão o seu valor igual ao eGtabelecido 
as ~.~poSiç/jt's ao 'Tif.ul'O- :t e dOs CapiruJo,s 1, II e V do TitUlO lU, tudo para o sóldo do militllr da ativa do' rnesnl{)- p6sto ou gradUaçãD. 
da fll.rte crimeira dfute Cód'iao, obs.zrvado O' estabclecda llesta Parte. § 1" Tóda \1oêz que forem e.lterada.s as tabelas de sOldo dos militares da. 

K-arág·r3.to', únIco. .1\:0 míl!wl' é Q..<;segw'ado-· o' recebimento d.e uniforme at17á, Os prove:ntos serão fitufilizadus em' função dos novos -valores fixados:. 
<i~ carupan11a, por cO)lla de ~tb.vO na for'ma- de In$tr~ões especia.ls q:ue § 29 Para efeito i1e câlculo~> o sOi<i:o ttividir--.;se~á' ~. Cétas correspon ... 
f01"êfi1 ba'ix:ldús' regu-lana:a o d.$õUTI(O. I. dentes a um trjgés!1l.to do seU valor,. ~ 

~}.rt. 1'2'?, Ary- ro~h'tar qa'e seguir para ml. Te..::.r'o de Operações e en- Art: 139. :Por ocru;lão de sua. ptJ..;;&<t-gem para a. inatividade,' o mUitar 
qua.!1·,O nê~e perma.neceI detivalnfnte será- devido, além. dos venciluen- tel'lÍ direito a tantas cotas do sôldo qi.felltos forem c!> anos de serviço até 
tos norlllalS: o máximo de 30 (trinta>. '.~' ,,", '. 

a) abono- de camp.anha; )?a1!~gl'a.fO' único. ?a:ra efeito de coni'a:gêl'tr '4"estas cotas, fl.' fr~ão do' 
lJ) gra.titlc,l.ção d',:: cumparilla, ., tempo Igual o>U supel'lo!' e. 1"80 (Coênto- e .oítenta) dias, seJ.'âI considerada: 
pa:rágrai'c-- Ú-lllCO', Para. Os efeito;s do dl6pOStO nesta Parte, j;el'ã:o oon- com~; lUll ano, -

b-:lderados 'I'eatros d~ Operações 33 ã.1'ea.s geográficas C()n1a ta! expressa.- Arf, 140, São consIderadas gra·tj!lcnçõ'es lIlcorporáve:is: 
mentE de!ll:;jóa,s c deli.nÜt:l-de.s e.tn' decr:.'t-c do Podtr ·Exeutivo. tI) ,grnUf1;cação de Tempo de- Serviço; n"31 tórm4 estabel'eci-da- nos nl'ti .. 

hrt. 128-, O valor dto Abono de Oampanna' correzpon<l"e' a.- um mês de gas 15- e 15; • _ • 
.sõWO· do pô.::to ou gl'a-duação. e S~l'ã._ concedl'do ao ntilitar apeD26 1ln1a vez- b') as gratíflca-çõp-s de FU.::1ção' Mmtal' d(!. CG:tegIWi'.l': C Ras ccndiÇ.ões 
duríJ.nte todo o curso' d0; ~uel·n!. pTev1stas nos; ft'r'ts .. 26 e 2S' . _ ' < 

Earágrafc único. f!i.:te abono .s~l'á pago ao-' mfIltaJ' que se d~hjcar para c} a GrDtHicação <\e Função da' Cat~;toria' lt eln\ cotru; pro.POl'CÍQnailJ 
m Tep,tl'o de Qperaçõt\j oU llêle Já se enccnn'ar a-o s-arem iniciadas as aos- an.~ de- serviçO' na' forma p.res~rita: no. art. 139' . 
no.stJlidades. . ,. 

ArL 129 Ora t.lficação de Campanha é a concedida ao miJitar en.. CAPl'Tu'w III 
quanto perdurar o 'estadD1 de ooH-gcl'ánc:u' é permanecer em !Teatro de ope~ J:?o d-ireHo à- l'el'cep'ção' 
l'açÕf'oS, e o seu valOr eOl'retSpcnae Q 11M mês de ,sôldo do. põsto ou gJ.·a~ 

duação e!etna., Art. UI. Os prü'\o':enta:" são devf!l'ns ao militar n~ itUi:Úvidade retnune" . 
~ :\.q O m·mtar faz: l1.i.~: à gra:ttficft"Çs."o de cam-panful fi. pnrtír da. dat(\ rada- a part.i-r ctn d'aea, do' cfuc:reto· ou do ato. 

em que segni"r pal'a- o T€atrIJ de 9p-eiaçóes, ou d'aquelit em que cômeÇe::ram a) <la r.rans1:erêncla pam a. resel'Ya, relltunerada; 
as ho.stilirlades, qllandt n~l~ 29. t",e ~.n'COntj'lIT.· .,: . b) d'U; refo.t'ma;~ ~ _ . 

~. 21? O- direito 9 e5ta .gratffica'ção ·ces.'ia na d"il-te. do tkrmmo das: nos- t IC) .. <ia. dlSp'ensa dílS tu.n!yoe..<:; da atfvltfa,df! para.' a:l qunís,. porve.nturro, 
tJ.1í-(l""\des ou dt) teCôrno ào Ten.tro út: O"p~l'al.;bes, . en la .. lrlo- convocado ou deSlgllad'O, 

~~l't, 1'30 O mUitar baix.!.d.a 9;0 h().~:pital, por - fe,r~ellto receb~,"o OU l?ar~gl'~_f? únwo. O tnilihu <!,:' qu~ tl'a,tt1l ~st.a· a.rtrgo' pel'ccl)erá, cOn-
e1,ferll1ioode contraída em campanha, conserV[:I:rá o CiirelW ao recebmumto t,Uà.-o., v~nCl"jI.elltc~ ClJ-ntO' se: d,'l atnra· fosse enquanto' pennanec:er por ne ... 
da. gra.tüicação de campanlla ,enq\i.anl.o' eêtiver hospitalizado ou licenCiadO! ce~~dad: dO.. ~e~vlço; .. n. 'J exe:'cf~io' ~.~. fll1!.'çfi{) .!Úlj .a::W1Ta' ilté- o- mã'XiIDo de- (5 
po!' Ê-S5e motivo e perdurar o estado de gnerra., _. (ql1~.~e.nt@ e-, C~lLO) dJas 2.1)óé, !t PUJ?ll~'lçao' do decreto' no' Diário Dlicilll 01.1' 

l.rt, 13-1-, O S;Ub~ticia.r: t) sutrtéli.cnte QU o sargento. que, por propostA.! ,do a'lIo de diSp!:!nsa dRs ~çoes< da atlV"icíade. . 
do Comandant~ d~a Fôrça). des~nllJ;f~a~! .em oper,a.ções, funções de oficial, .' Art, 142:" C!!SS"U· O' dIreito' à petcepç!io dO ])roV-antrO-, na! d-u:ta: 
perz.tb~yã: O;s v!;'.n·cunentos e .a- gratlfH!aça:o de c:.mnp-a.~1ha cl)l'respond~ntes e.O a). do. o1iih,~ .". 
põs~-O cujas funç_ões Ye~1ha a ~xercel'. .' . .. < • b)" , e~ gUé P~S~? em. ju~gl1do sente;nça. q2.1e contf-ene a\ otieíétl POr crl-

i\1't-. 132',' O n1ilitar embatC~o em: ua:V10 de' ~uerr;a ou t1'lplllaute de ,n~!" que o prrv~ do :Po~t~' e 1?Meh~e, ou; n:. praça, Pl}!' crime que' impllqUE! na 
eerOl1M"e militar .que tik l'ecoll'ndo' a' pôrco, ·aeródromo Ou' ba.ae fora' de, iSh~ ex-I:l'UEa:o 011 e-~1JUi'I:;a-!)' das :-Pnrço:s .À:rmadnS", I 
Tea~ro- de Oper00:çõee, P(l.l.'\l. execucão de replll'OS no 11M'io. ou aeronave mi~ Art. 143. Su:-p-e.."'lóe-::;c te~pol'àl'jament,e o' direitO' àJ percepgilo db 
lita..- cOhtinuará oerce~emj()" a G'l'fltJtlea{:.ão- _de cà)npanhn llOU' contHçõts-'. p1'O,F'~ntü': ~, , 
."Dai;',,: ~ . _' "I' CC), na:., dat9J d!lt ii"P"r~enta\ã'o-. pal'B· o- servi !}O, ativo; quando, n~ forma-

a)' atê 30' (trin{.u) d:as, p.ar.a. execução de .~ptJ.:ro.s à~t1rHI--dOS fi m-e,~ d~. l/!g;i.sl.aç~o em vjg-cr. for de~lgnado ou convocada P:tTil' !U-MÕes de ath'i-
nutenção d~ P.1iC'Il"..-rlCla.·. d. {). nu:.vio 0\1 aeronave; , ' . . I dC.'d;-'). ~pl'eVlStas .hs...<:~ .. lei.~, .1:~gula.lJ'"r.;nfo_<;,. qu"ad!'os- d'e efGfJvos' ou'" lota-ção p.ata 

b) até 60' (se.s,.<;enta 1 dias, lla:r~. l'eparos de a-V!il'lflS sOfnd-a-1! em· com'· qmuqu'er Ol'gal.1i'zaç:'H) ·;~,;f11jta!';< - . 
bn:!p par acãt:rdo llüadgo, '_ ' t , Jj) nU' dn1::V da; a'Pr~sentação à. Ol![8.n-iz-:v;ão' M'iHtar corn'Pet-en:t~ no 

Art. 133" Ser.á pa.go aos herdeiros. do m-llitar cons-it!erado desSp..l'ter-idp,,!: ca-sn'''~'e te1f-el't~t' ao se~v19D atl:Vo~ , '. , ' 
rxtravia-do, pri:5l!:">ncl.ru t1e gueh'\\> :C'u ll-lt.ernu(if} t"nv 'Pa.~ ~€utTO: o venc~- .. ,C) d'urante'?, penado em. _ q~e pe.rm8-'heCer, à- ~~'PoSi~â"o do' NrmlStéJ.'fO: 
mento que vinha percebendo por ocasIão do derapareeunento, ~xtravlO, Crvd,. ODvê'rno· :e.:.tadUT!l; di:! Te1'rtfó!'lO, OU· do .D.iStfJt.n Federal; na exercfcf-o' 
prL<'ãú ou internaç~o pelo inhnlgo. r I d~~c(t:t!;O ou1 t'.7tfçan reJl1tlr~eragt'.. não cón~..gel'ada ('omo de inr,el'ê~se mi}ll:n~ 

~ 10 No CilSO do desaparecm.ento ou e:"ittl'a\'io-, ao fim de fi (seIs) mc- por fito elo P<ld--er Executivo. res",aJvildo o d!re.Ho- de Ol;iç50, 
soes f:a-r-;;e~á hablh{uçZ.o dos herdeiros na forma da lei. cessantlo o pag-a~1j Art. 1~4, Pa1,'a efeli:o de d:reito' fi.- con.fmu!dada doo! pa~m:el'ltoi,; dos 

mer,t.o do vencimefl'(;, p.rovBhttJ.s, pão :l}3:acá ... 'eis ao milita"!: na iM:ativldu<lc ~·en.lJne1'jda. a:.s- cc..<:po .. 
§ 2(} Na. hL?óte;~ d~ reaparecimento- do militar após o p'razo d~ 6 (seis) sfçôes do' ~egu~~e-!lto, GeY.nl de ~ontabmd.ada PtroHctll, qua:nto a~ 

m~e-s, caber,lhe~á o pagumenHr da dIferença entre o Vem!lIDento e ti pen~ (l) J)ro~~ de lct~nh?ad"e; ~ 
sáo recebida.- pelOs; tlerde!ros. com'\)-'- se- tivesse p-el'me.'flecldo em sen1çCt a P) ~el'tJf.~a~o Ü~ 'lld'a;' _ _ _ 
partir do dl3- 'uv'd'9.to ao término daqu~:e l'iIra:ZO. ), o) cteclaracao' de- re~dêncla '. 

Art. 1"34, O ))'.\I!ame.nttl üx)' n\il!tn,r <:>:!nllenh:ado em Teatro rl'e Opeja~ j1~1't. 146. r'!a anostila ôe provento da mativ1da4e Será ob-:en,aà(} o-
ÇÕ€'E, :::itua-do fom do ten it-Ó1 i,) nadon<:\l. se pro-e-estarA no. for-ma abaD,:O d:!'IpCs1jt) no'. a:r.tlgo-s ISS a 140. " 

a) vencill1E:ntos -{! salá1.'io~falnma: I 
.,;." _ em moeda cil-c1onat à~ familhr, fi pCQ'Q!\ OU ã irt.stitn:çti~ !otmal- I 

mente indi~da pefo intereS€03do; 
~\pi1lJLO Tv 

Do.s· Incapiclürdo'3 

I' • 

oi gratificação de camp~l"Üla: ! 
- em tb()eda est'J:angei:ra' fixada- :pel() 'G'ovêl'nn e à t;.a·xa de conv12:rs.ã.o I' A.tt. 146, O. mjl~t",,'lr lnC3..;ln.cit~do t.el'á !'.o.rno .provent.o o 'sõldo int.2?ral 

por êste esta.belec,lda, . _ . . ,. . . " ~ di'· posto ou t:<'sduacao em QUe f Dl reJo.:n1B,jo e as graiificr,c6es in~C!'pD--
§ I? Os d~çontoê e c:onsig;na~oE-s a·· que ~sbvel: sllJelto o nnilta·r serao rével.'i a que fizer ,lU,<;, ca!culadas· nos BeUS vaJD1'es maxhnos, Quando I't-

deó.wúdós da 'Çlíil'Ceht tJag;a no pl"l..Í5 em moeda nacH.mal. !orrr3.-do pelos , .. ~)guÜ1te.7 môt1vo:;-_ 
~ 2\1 Ao ):ni-litfl.t enQuadrado neste. srtigo ~erâ ru;."egu!,'ado o pag<lJuento 11:) .' fel'imtõ!nt-o' étt? ,campanh,.1 011 n:l Irh'\Ullt.enção da ordem pu1J1ica Ol1 l 

d.a G1''3tl f!C.RÇQ'"l d~ CB.lh-ponl;tn> ãté a. data (1r> ~~'J ,re,gre:sso ao Brasfl •. Q-bser~ ehfern1loa.g:e ~untra1da: nessas Sl,tuàçõe." ou õela.s reS111t-anteg~ , 
vadé o disposto na' Pâràgr~fo único dó art, lOS, .;. bl. acldente'.em· EI\.rV1co; "\ 

cl' énf"erll1idade adquirida- em t::mp.o d-e :paz, tendo.. !'elação dê cauJ;i 

\ 

PARTI;; Cj"BA·RTA.. 
muw&NieÕ' o. 

Do Mmta-r lia- Inatividude 

e efeUp' dom as condi~õ'e<;' i'lle~ entes ao" sert-'lço; . 
d') por d-Oe.rl'Çll, mOlestia Olt enfermiãnde._ embora sem'- relaçâ:o de cail't\ 

e efeIto C-Ón1 olservic'o, d~de' Qu-e tor1!e o indivIduo tot1t1!l- e pel'manentt;in~!;'il_ 
te inválido p3.ta' Qualct,u€l' tmbRlho 

I 
Art-, 147 Q1 mílitar reformado por mCDpaci~ade decor:cntp de acJ

dente ou enfermIdade zem reláçã{f de C2.lts:1 e ef<,ito CDm o serviço' rt'-ssal-
Gen~l'aíj&ade...~ \~H'OO os. caso~ ôa letra "d" do 01 tl~o a11~:õ'''lO!' nerc~b'2tá o o"ovinto no. . 

.A:l't. 13fl'. d militar na. lootivHÍ.âde te\m,memua lar!! JlJ.'!, .ftU.5feitu j ~í~~~tõ~!n~t1g~l~c~~a:~:P~rt: I"::~lÇÔ compntável 1i:lra a in<1tiYidn~e n~!, 
e..'\ condições estabelecidas nesta Parte; parágrafo único, O mil1tax. de qUé- tt'ata êste a.rtigo, bem como 3Quê1e': 

a) ao ~ro,v-entCJ d~ lnati'vidade; . compreendidos no a.rtiJo 149 :nâo podeYno r<>c-eber como provento qlI'.wt.a 
b) à dlárIa de aSIlado, ü1[erior rt 2/3 do ~ôldo do pôsto ou grãdLla~câo atJngido n~ inatividade, 
~l'âg'raf(l único., Sio. ex~el1Sivas p.a militar n~ }n,a:thi~~e remurierã~â'! .. Ar t.,148.:. As. pr~çMJe!or:m~das, el?'<q-om~Mnc~~ d~ m-o}ésti1\'? que §! 

~ dispO;"siçõe.s' da Pl\~·te PriI!!e~lt H!~es a 'Rlano;:f.?"fhá, a.sslat.8lcul \ :rC!ere 3. lefiíl .rd·· do artigo 14-6, pu .O\1tcSt". coo.,'idtt'adas· Incuràvt"JS, t~·~,} 

.. \. 
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{li-::>elto à diàrf1. de a.siJMo prevista para. a praça asilada. que SQ!ra de 
DJoléstia contagÍo.sa e incurável. 

CAPÍTULO v 

lJoo Asilados 

Art. 149, A praça incluída no Asila de Inválidos da Pâ.t~·ia setA. aba .. 
nada a diária de asilado na forma. estabeleCids. neste CapitulO, sem pre .. 
juizo de recebimento de provento a que tenha direito em razão do tempo 
de servIço, reforma ou como deoorrêncla de f,ltuações eepecia~ previstas em 
lei ou regulllrnento. 

Art, 150, As praças asiladas. residentes ou não no Asno, cabe o direito 
a uma diarla. de asilaoo, cUjo valor corresponde à rr~etade da. dJã.rie. prevLsta 
no art. 37 déste Código, SI qual, entretanto. será. paga pelo seu valor integral 
quando se tratar de asilado portador de doença contagiosa incurável. 

Parágrafo único. A dtá.rh de que trata. êc<t.e artigo será. devida na 
base de 30 (trinta) dias por mês, qualquer que seja o l'1úmero de die.s do 
mês consideradO', não estando sujeitas a descontos de qU8Jlquer natureza., 

Art, 151, A espôsa. do asUado, aquartelada Ou não, casada. a.ntes da 
invallde~ d.o marido, ter~ direito [lj uma diária de a<'·llado do mesmo valor 
daqUela atribuída ao cônjuge, se ? inclusão no AsCo tiver sido anterior àS 
Instruções aprDvadas pêlo Decreto número 2,774, de 20 de junho de 19a8. 

Art, 152. Ao filho mais velho do asilado, casado !itntes da invalidez e 
incluído no Asilo antes das Insliruçõe,s, citada~, no artigo anteriOr, será 
abonada um9. diária de asjla'da, dos dois aos dezesseis anos de idade. 

parágrafo unlco. Esta diâl'ltt passará. por sucessão e também ex 0/. 
jício, a outro fil'l:> mEnU': de dez~sejs anos, aca.::o existente, e c~nt;nuará 
a ser abDulda a.pós () falecimento do asila.do até os Hmit-es e ntlS formas 
iJldicada<' .. 

Art. 153. Qus..ndo o asilado ttwer dois filh.os com idade entre do'lg e 
deze.sseiS anos, ser·lhe-á abonada mal'i urrA das dlárlas a~im'l eftadas, até 
que o. mais velho. complete deees~ei5 ano''', aplicando~5e-lhes, & oartir dessa 
datl. o dis.pooto no artigo anteI1or. 

CAPiTULe VI 

lJ03 lnatlVaS em Função de AtlVlaaüe 

I\.rli. l;"'L O militar da re.se-rva remunerada ou não, ou o reforma<1o. 
que ,?a f01'nlSt .da legIslação em vigor, fôr designado 01,1 convocado para 
fU?çoes de 'atIvldades, perceberá venctrnenH>s como se estive5~.e em serviço 
e.tl"~, a contar da data da. (1pre.~f'ntaç!io ao órgão competent,e, perdendo, a 
partIr des'S"a data. a direito à percepção do provento da. lnatividade que 
e.3tiver recebendo. . 

~ 1~ pO'r ocaSião d.l. apresenta.ção·p3ra exercício ds. funç.1o da a."ividade 
o militar terá direito a auxUío PEr." a compl'a· de unltorme no valor de 1 
(um) mês de sóldo do seu pôsto ou gl'aóuação. 

§ 2() O militar da. reserva rerr~unerada ou reformado, ap6~. cinco anos 
de serViços ininterruptos em funções de atividade, ao retornar é. ln'<\ltivida. 
de terá seus proventos revistos em função do nõvo cõmputo ele tempo de 
serviço e das situações alcançadas pelas atividades que exerceu de acôrdo 
cem a Iegi"1ação em vigor. ' 

Art. 155. E' faculta,dO ao militar da reserva não remunerada que 
tÔl' servidor Federal. Estadual, Municipal ou Terrltol'ial, quando convOCado 
ou designadO para estágiO regUlamentar. para períodOS <le iIl3trução ou 
d~ manObra. e, oSIinda. para fins de promDção. optar pelos vencimentos do 
poo.to ou graduação ou peles vencimentos, remuneraçdo Ou salário a que 
tlv~r direito coma civil. 

P.arâg:afo único. Essa o~ão é extenSIva- ao ~ervrdot' das orgaU1?açóes 
ou entidrtdes que exerça-m atIVIdades por dele«acáo do Poder Público ou 
sejam por êste mantidas ou admimstradas. 

CAPi'IULO VII 

Pas S1tuaÇÔê.s especI~ 

Art. 159. o mll!tar j[. transferido pera a inatividade na forma da legiS
lação que lhe tenha assegurado a percepção do sôldo do pósto ou graduaç\Ío 
superior ao elfh.,·tf!{- ~ cotas prJOopO!ciona1s ao \~empQ. de servlça, pa.ss3rã ao 
receber. COmo prove-nto, a sôld, estabelecido n~te Código e mais a grati" 
ficação previSta no art. 140, letra a. sôbre êle calculada., ~ 

Art. 100. Ap]jca.m~se as dl!3pooições desta Parte ao militar da reserva. 
não remunerada. que fôr reformado em c:ns{~qüência de ferlmenl,O. aci
dente sOfrido ou mol~o;:.H~ contraída. em servlço ou campanha. ou dêle~ 
t!l'c<>rrentes. 

PARTE QUlNT>1 

TíTULO úNlCO 

.Dos desc:''ntos em fôlha de pa!!amentl1 
CAPitULO I 

Dos desconto! 
Art. 161. Deswnto em fôlha é o abatimento que, na forma 'Cfesta Par~e 

pode o militar sf:frer em uma fração de vençimento ou da provento, P:HIL 
eumpriment() de obrigações assumidas ou impodas em virtude de dISpa .. 
sIções d~ lei ou de regulamento. 

Art. 162. Pare.. 00 efeitos de descont~:s em tôlha de pagatllento do m!" 
lttar ... são eonsideradas as seguintes impQl'tânci&.l mensais denotninada3 
"bases para de5C<,ntos", 

a) o sôldo da pOOt() ou graduação efetiva acrescido da gratlflc2.Ç.1o dt 
tempo. de 8crviç<. para o militar da ativa; 

'b) o provento para o mil1ta-r da reserVa remunerada ou reformad~ 
Art. 163., 05 dercontos em fôlha são claEstf1cadc,~ em.' 
I - -- ~-:~b.:l('ôe..;: 

a) Para a Pensão MUitar; 
b) para ~ Fazel1d'a Ne cional quand'j fixado em IA!L~ 

C) Pata pagamento de próprja nacicnal. 
11 _ Indeni2a~ões: 

para a Fazenda Naclcnal. decorrente de dtV1I"I."". 
TIl - COrl.';jgnações; 

;;1.) para pagamento de aquisição. de casa ou terreno destinado a, m~1'a." 
dia. própria., ao ía\'or de entidade consignatá.ria; 

b) Para- paga.mento por transações comerciab; feitas atra.vés dO$ 
Reemb-olsáveis Militares, c:.nforl11e o regulamento para cada MiniStérIO; 

c) para, pagamentD ele mensalldade scclal, pecúI:o, seguro Ou pen.sã() 
a lavar das entlclacles mencionadas no art, 171; • 

d) Para pagamento de aluguel de casa para rcsidência do c~lnsígnante: 
e) Para cumpr1men~o ce sentença judicial pronunciada por JUiz com" 

petente, para manutenção de (lironia; 
/1 Para pagamento de amortização e juros de empréstimos em dlnheu'O', 

concedidos por entidades constantes do art. 171; 

gl Para pessoa da familía do mUita'r, durante .sU'l ausência da sede 
p::-T mai5 de 30 (trinta) d~as; 

lLl par·a. a cnntribukli') mendonada no parágrafo. H do art. 72; 
i) Para Os serviços de Ih,>sistência 50c1a] dos Ministérlo.s Militares, 
IV - De;<::contl:;'S Internos: 
a) para. ptlgamenti) de di~-:duJ para cOm certa,s dep~ndências da 01' .. 

ganizaçáo Militar: cantinas, armezéns, reembolsávels, harbearias, serviço 
de assistência '!Gcial, etc.; 

b) para pagamento de dividas a outras organiza.ções Militares em que 
tenha- sen'ido;' . 

cl para pa.!tament~ 'de aluguel de casas CUja fiança tenha sido fornecida. 
pela Organização Militar; 

dI para. pag2mento de compromissos assumidos com terceiros quando 
a isto fôr obrigado disciplinarmente, na f:::rma. dos regulamentos mIlitares; 

e) para pagamento de mensalida4e 50cial de Clubes:, GtrculOS. ASSOCIa
ções, Grêmias de otic1nas. subtenente, subo.!iciats e sargenw's quando npnl,r:> 
da !Sede da Organização Militar; 

/) para pagamento da indenização prevista no art: ge; 
gl para pe.s.%-a d~ fami1ia do militar, tlurante sua ausência da sede por 

ma'.~ d,e 30 (trin~h) dla.s se o mesmo não tenha feito uso de seu direito cons
§ 1'> São tambf..m plt.'lE:'rvados aos mIlttares o cHreit:, no adicIonal de t\.\nt~ da letra "g" do inCISO lU dêste artigo. 

que truta {) ftlt. 54 da Lt:!J nQ 2.370 'de 9 de dezembro de 1954. parágrafo ú-nico. (k<; Desc:ntos Internos serão regulamentaq.os em cada 

Art. 156. Não estãn compreendidos naoS dispOSições do art. 139. bem 
como na p:arte fm.al da. letra "c" do art. 140, os militares amparados }>O-r 
legis "tçào especial. q'J.f; Jhf!~· a6Segura. por ocasião da pnssagem pHa a ma
tlvid~M, .soldo .... ou veacir.'entoo integrais. 

~ 2" O mitHat refoI'il.!'3.{\O COm fundamento no Decreto·lei n~ 8. '195, de Ministério, podendo ou não figurar nas lõlhas de pagamen~o. 
2Z d., janeir:) de U.46, p!'-·rcehcrá como provento o sóldo integral inclusIve 
a perc~ntagem de 2:;% (v:nte e cinco por cento) nê!e prevista, quando fór Art, 1(14, OE: descontos em fõth. descritos no artigo entel'ior são aInda: 
0. Co1..>'O e as grat~f.caçõeB lllcor"lo!'áveis a que fizer jus na forma dôste Có- I - Obrigatórios - oS . constantes da.s itens I e U, ietm, 'Ie" do item 
dl~O, c:\!cul:.Hlls com bas~ !lO sôld-: do pô3to ou graduaçáo atingida.s efeti- In, letras "d" e uI'> do :tem IV, do artigo preced~Dte, 
.... amente p,:l? mllital' Df: matlV\flade, n - Aut,orizad~s - os demais descontos tl1êncionados no~ itens III a 

IV do a.rt!go an~erlor. 
Art, 157. O m:l;'~itl' que reverter ao serviço ativo, fôr l'eincluí-do ou CAPÍTVLQ II 

l'eob;l!t lodo, fará. j'lS aos veneimf'nro.~ cJmo estipulado neste C6digo para as 
s~tuaçõ~8 equ1V\rfn'cs e na. conformidade do que fõr estabelecido no aw Doo Consignantes 
l'eferenle à rever~ãa> relnclusão ou reab!litação. Art. 165 Poâem SeT ccnSignant-e:5 o oficial, aspirante a Oficial, guarda ... 

P<..rúgl'af;j tlnl(',o. Se o mUltar fizer JUs a paga.mentos relativos a perfQ- l~l""rjnhE., &uhtenente. slíOOflt:il\l. sargento, bem cCmo ca.bO, t::1ifeiro e ma ... 
dos ant l'iores à datl;l da reYf~àO, Jnc1usáo O'U reabl1~tação, ff'c::b€'rá a di. rJ.ni'eiro com mais de cinto anos- de servlço, da ativa, da reserva. rcrnunera<1.a. 
ferença entre n importância apurada no ato de ajuste de contas e li rCce· I)U reformntlo. . 
blda do'i c~.fre"l Pt~blic{)s a título de vencimentos, pensão, remunera-ção, sa... CAFiTULO III 
lário, ou vanta~ern, nos mesmos perÍodcS. 

Art. 158. NJ caso de reversão ou l'elnc u'à.:) cem resSarCimento peaun!á- . Do.~ Limite:; 
riQ. o m,l!ta.r lnrtc'nlzarà ,y;. corre.~ pubUcOs, mediante Enccntro de contas, Art.- 166, P:u'(I, 05 (le"'"contas em fOlha a que se l'efere o Capitulo t 
O~ quantias Que tenh~n'l .s!dc oagas à sua famíUa., a título de pensão I deste Titulo, .eão est(l,belecido~ os '!:cg:uwtes l1mites. relativ~, às "o ases 
nü!it::tr, para. desconto" definidos no <?l'tu!'o. 162: 
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- nesses ato$~ efeit<'t de pagmuent<ls. 
a) quando det.erminados por l~i ou regula.mento: quantia estipulada 150. em que voltará. à EltuaÇã,o antel'ior A do &-juste de contlrus, pl'l!lWi 

b, at.É' '70% (setentll por c~nto): para. o.~ descontes previstos nM Art. 1750. Os pagamentos mensais d.evidos aos OficlaiS;- sub~nente,.,-.. 
Jetra.s ".a", <'<1', "e" e "g" do Item !lI e letra "0" do ítem IV do artigo suboficiais e sa.:-gl:nt05 àa ativa., d·a l'i!.Setva remune..:ada e refoymados, 
16$, • serão ohrigatoriamente efetuados pelo sistema de crédito em conta cor

c) afé 30% 
tr:u anteriores. 

(lrlnla por centt); os demais não enquadradós nas Je-

Art, 167', Em ~enhuma hipótese, 
fólha ({e pag.3.mento a qusntia 1Jquida 
das b:.lSBS E'.stabzleci.:tns no artigo 162 
~ra:;íf:cs'ções, 

o ~onsign3.nte podeJ"á receber em 
inferior a 3C% (trinta por cento) 
mesmo hos casos de privação das 

l'ente bal1-ciirJa, em nome da mi:âtax favorecido. 
§ l'} O mesmo pz'ocedimento poderá. ser extensivo às demal;s praças, 

desde qUe seja. verificada a. sua conveniência e viabilidade. 
§ 2Q Excetuam-se dessa l11r:>dalioode de pagamento 0$ casos em que 

ocorram impedifllentos. de or~em juridka. impossibilidade decorrente da 
im.tnbilidade func!{!nal dD mJlltEt.l" ou de inexistência.. ou à€fic:ência da 
rêde blu.::ãria, quando en~:ão, os pagamentos serã.o efetuados em espécie. 

Art. 168 ,Os descontos cbrigatórios têm priolidade .o:ôbre os auto- § 39 O POdCT Exe.Clltivo l'eg~lamentarâ em decreto comUm a.os Mi~ 
rlz!\dos. nistérios 1'.WltD.l'e3, o procedimento uniforme a ser obServado para a· mo

~ 19 A irnportância. df'vída à Fazenda Nacional ou à pensão judi
c;:ü, s11perven;EIlte' a cvet:baçóes Já existent2s~ será obrlgatóriamente des~ 
cont<1da dentro. dos limite;, t'staof:J.ecidos nús artigos 166 e 167. 

•. ~ 2.7 Nas l'eduções d~t; C~'Xll1tos autorizados que se fizettm neces
Mnas pa!'a gnrúntn' a aeduçao integral dos descontos referidos neste 
attigo . .::erfl{)" us~e~lu'o.dos aos e{)n~lgnatários os juros de Mora, a taxas le
go:iLS vigeQtp-3, decorrentes d.a dihJ.tação dos prazos estjpulados nos res· 
pectivos - contratos. 

§ 3>1 Vedticada a hipótese do pnrágrafo anterior, 56 será perUliti~o 
nóvo des,,;OntQ autoriZ<1do quanGo êste estiver dentro dos limites 1jxados 
lles!,e Capítulo, 

Art. 169. O desconta criginado de crime previsto no Código PeneI 
;r,mital" n,ô.t> impede que por d.e-ciEão jllCUciaI, a autoridade competente 
p:oceàa fi. búscns. apl'ecn~ões legais, confisc.) de bens e seqüe&~Jo-.s De 
6~ntido de abreviar o pr!tzo de indenização à Fazenda Nacional. 

Art, 1'70. A diviC:u para ro::n a Fazenda NaciOl"al, no ca.Eo do mill
t:tL' que é ueEincorpQl'adc, selA obrig>3tóriamente cobrado, de preferência 
lmr u:ej(}5 amigávels, e na. impossibilidade, dêsses, pelo rectll'SO ao pro
ces~o de cobr2!1ç.a execilcini na forma da t:gi.slação fiscal referente à 
DIVidJ. .4tn'Jl. da União. 

CJ.FITULo. !V 

Dos Cor~signatá1'1Os 

dalidade d,c paga..l11ento de qüe trata êste att5.go. 

Art, 176. T~ndo em vista wftnter o sôldo coerentoi com a' hierar
quia. funcional. e fixar Un10a razão de difel'enciação entre os posoos e 
graduações, fie.'). tstt\;belecido <) ~ca!onamento vertical coIlstante da Ta~ 
bzla ... do An~o 1. ' 

Parágrafo ún:!:o. Por ocasião dos reajustamentos post-eriores ou au
nINHos concedidos G.o;Ye ~r oCs(2Tvado o escalonamento fixado neste n.r~ 
ti.go, pOdencO, ent.rer.a:nDO. t:)r i.iü..rec!m:ld{)$ 00 arl'e'dondament,)s Qua ~e 1m· 
pu}el'em para a. fi.'{~H;âo das r..cl'&S Tabe:oO.S de Sôlào, 

C."PrTULO II 

ofspo.<;i~õe.s E,:ipeclais 

Art. li~r. c,,; ::'-llnistrm Miliu..res do Superior Tribunal 1Hliw!' terão 
sem, vt:ucimcn1.os flxados enl 12gJ .. < .. lação e6pedu). 

At·t.. 173, Os oficlais ~Jra.fffsôres do Magis.tério Mi1i~ar Supel'~or e 
SecllndfH'io ter50 os me.s.ml» \encimentos, lndemzações e d~mais direitos 
conce(\ido~ aos of.01ais da ati\:.a d{ mesmo pôsto, • 

Arl. 17!L Aplfcam~se :"':lS milit:nes d\l ativa que operam c()m Ralo X 
e ::uts·s.ni::,;,s rudw",tivas as dispq.slÇÕe.s da Lei n\' 1.234, de 14 de novem
ÍJro de 1&':10 nã.o lhes senào abonada, entretl1nôO, a Gratlflc[l.çãO' de Puncao 
MilHar ue OHe~or:u C, conjuntamente com a gratificação prev..sta na LH 
citaõa, 

Art. lil. S5..ç entidades cOnf-ignatárws, para O~ efeitos déf:te Código: PD..:'ág1'afo ún:co. iH; militar enquadr:ldD neste artIgo que tenhp cum~ 
pr~(h) at~vidaê.Es em EerviçDS €::ptcm:.s menc~(Jnado3 nos ar~igc.s 20 e 27 é 

aI Cà.ixas Eeo21óm~cas Federais; aó'.stgu1'3ào o c1:'!"e~to à percepção n,'.. ina.ivlàaà .. , das cotas da Gl'at:ficação 
'b, Olube-s Militar, Nuval e c;e Aeronáutica; j~ Funç;.Q Militc1T Sie categUl'la c, em razão dos s.al~c.?, vilos, irnertõe,s ou 
VI Clubl! dos Eubtml€l1tes e Sargentos do ExercIte, Associação dos !;,)!?":I?,uihcs reu'iz-l"\dC5, que oêr50 calculudos. rU'P€ctn'amente. na cQnfcrmi~ 

Bllooficiais e SargC:l1lCS da Mil.:'il1h~ e Clube dos sn'ooficiais e Sargentos dr"\'(le do j .... r,<'sto 1:0S art2gos 25 e :28. 
da Aeronáutica ~ ~ .) l 

(1) Casa do 5J.rgento do rla,sj~ e casa do Mar~nheiro; 

ei Caixa:. de COll.~tl'ução de CaSils dos Ministérios Miliwres; 

fI FundsçD.l í!a Casa popular e Fundação Osóyio; 

g J Instituto de Pl'e\'üi&!)cia e Assistência dos Se1'vidores dÓ" Estado; 

h) Grêm!<.1 Benelic€'nte dos Oüciais do Exército; 

i.I Cl!'culo. de Oficiais Intendentes das Fôrças Armadas. Clube de 
OfiC~flis ReformsGOs e da Rrsern.l d28 Fôrças Armada·'$.; 

j) C<lix.a de pe::úlio do.s 1l.0l~tares; 

1) Pe;:sc-a ou Entidade benf!iciaila pela letra "e" do Hem 111 diJ 
tttigo 163' 

m) p:'oprietál'io ou locador de imóvel alugado; 

nJ Pe.sSDa definida no i\l'tigo 163, item lU, da letra· g; 

o) A et:t.!dade· ée~iglUl.(Lt pe10 Minístro para recolher cOlltI1buiÇâo 
mencionada no parágrafo pl'imelr{' do artigo 72; 

p) . serv:,;os d~ Assistência SOCial e de RcembDlsâveiS dos Mini.$t.é
rios .MiUtal'e.~; 

q) Prevídência 6.03 Subten~ntes e ~l"gentos do EXél'c~to: 

r) Associaçz:.o dos Ex-CXJrabat.enW; da Brasil; 

i1 Gl'-ênü9 1105 .s;Jlitel~ntes e Sar"enLOS das Agulhas Negrat •. 

PARTE. FINAL 

, ~l'ÍTÜLO úNICO 

.D.is:lJo~ições piversas 
'- .. 

CAPITULO I 

ni.spo.:içõ~s GereiS 

d~ste Código é comum 
. . 

às três Fôrças ArmadaS. 

Art. 173. Pa.fa os pa.gamento..<; mensais parcelados o cálculo Ira cio
nur10 é feito t~tili7~m<:lo-se o divisor fixo 30 (~rint~). qualquer que sej« 
o mês consiC:ern.do. ' 

parágl'afo único. Salário-famni" sE:rA pago 1ntegralmentet não sendo 
sujeito a. frO,don&.mento, qualqucl' que :seja. o número de dias con.$iderado. 

Art, 174.. O milita.': transferido com Q,brigação de mudar de resi
dência, .perDeberâ adiantadamente o.s seus vencim·ento.s,' .m<1enizaç6es e 
&D.lárlo~ramf1ia d<J mês. 

parúgrafo ún;co, Após o ajuste de contas, por ocasião de desliga: .... 
",.enlo, nenh'-!ITL p.:J~:lmento será feito ao militar pela Organização. de 
~ígemJ ~a.lvo ~u ... nuo O embarque fôr sustado pel· ord~:n ~~~-tl()r, ca.~ 

CAPiTuLO !U 

Dj~ptj3'cêe:.>. Transitó.nas e !'1na~ 

Art. lC:(). As g.l'~tifJ.caçij!E de serviço aéreo, de pára~Qu,dls:no, de .~'êr
'.'1:;'1 ue subalur:no e de é,scafand!iâ." prev!sta.:; na H-gis!S.çâJ Snt31',.Q1" e re
vo,;:adus PêlO prC6ente Cód:g"o, .serão h'atadas do modo Que se segue: 

a) se Os vR:ores da Gratificação de FUnç50 Milita,~· de O:ltE',~orw. C ' 
,:.tÜ~U:íctcs_ n€'.:;te ç'ódigo ao esse~ s~tore.'> espec'üu5, forem wen,Jres co que f,~' 
çn:.t:flcaçoes d!;VlUa,s qn dec.Orl'eIlCla da L2i n\l 1.316 p 51, será abom:40 um 
co!up:emel1to l~U?-l ao valor d·J. d;ferC!lça, encontrada, que decrescerá j:,l'ú
g:'~,:,'slVan1!;nte ato .:;l;a complete. exl.lnçufJ', em face de novos uu~nentos. prc
nHiçõc,s ou ol1tra~ ccud!ções a:cllnçr.dus que venham eqUiparar ou SllJ):>ral' 
os "f1.)or~s da. g'l·atificaç§.o anterio,-:; 

b) o :11l1lHtr não enquad~ado nas letras "a" ou "C" do artigo 20 (j:.)-f' 
já tenba cumprida prova,') que lhe ass:egurelll o pagamento !lO penodo suo
&l'f!Üente, percebêr~\ c;sa ~r:Hiflca.ção nesSe período no va.or que lht era 
df:vldo antes da vlgênda dêste .Códig-c-; 

C) a g:":l~:f:ca,;ft-o de serVIço aereC'. de pára-quedL5mo, de serviço de sub,. 
marino {lU L'stB:!anc1rla, que :üe. a data em que entrar E'm- vigor o pre.52ule 
CÓdílto. jà tenha. sido cOT.lSlderüd·a. pelo máximo previsto na legíslaçâo ... r..
I:rr:Qr para pp.g:.:..uentc tiefinitiv;Q ou inco:po,ração ao provento da inativl
dade, ~,t?rá de 4:J% (quarenta por cento) -do SÔldo a que o milltar fizt'~ ,(UG; 
nC'5 casOs em -i::lue não tiver sido atingido o máximo previsto na legislaç.1o 
anterior, a grati!ícaçQo serit calculada em cotas de décimos. ob.3en':\dcs 
05 parágraf?s 2<', 3~" 49 e 59 do a·:-tigo .25 e guo.rdadas as p ... opo~·ções .• .. n l'e .. 
laçãc à fração obtida conforme a legü:.lação anterior; 

d) o milltar que já se I?n~olIt?'a em situação de inat.ivfdade remun~rac.a, 
com uma das gratificações ll1encionad';lS neste artigo incorporada .l .·'eu 
provento, terá Tecalculada ,:-ua gratificaçãél de Função Milih>c de Cata~o:."ia 
C. conforme E:~tabelecido na letra "c" dê.",te artigo., 

Pcrágrafo ti.nico. As gratificaçôes de que tl',ata êste artigo e cujo. :;-8-
g-au.ento -4efinU· ... o já. tenha sldo assegurado ou já estejam consüi::tadas para. 
lncorpo:ra.ç·ã'J ao provento não são acumuláveis ent':'e si e nflo serão deviõas 
juntamente com a de- {unção Militar de Categoria C prev':sta lEs.te CÓ~ 
Glg0, ta.nto no sel viço at:\'O como na inativídade. .. 

Art, 181. Para o câ.lculo da..~ cotas a que se referem os art;go:; ~5 l~ 28 
dêsle CódigO, serão computadas as horas de vôo, de imersão e de mer?,' .llho 
oU número de saltos anteriormente realizados e devidamente :-egi3tn~os. 

Art. 182, Os Ílroven-tos ãtttuis dos militares. da rese~'Va remU',l~!·aàll 
oU refoJ;maoos, setão reo.justado.s na COllformidade do dmlWstQ nect,e 
Código. 

Art. ]83. Em qualquer hipótese, os milita'::es da ativa. da r€serva te ... 
mUllel'ada, cu refDrmad05, qw.:, em l'irtud.-e da a;plloação das díSJWsiçõEs desta. 
let, venham a faz~::.· ,f.rs mensalmente a um t-ota·l de vencimentos,. ou pro
v;entos mferior etO total de \'encimentos e vantagens. Ou pron.ntos que vi
nham recebc.udo por mês terão ã.ire.ito a 'um complemento illual 6-0 vall)~' 4 
dIferença encontrada. .. - ~ 
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parágl'$tfo únlco. O complemento de que trata êste flrtigo decre.3ee!"' f 
prog:"e~siYamente até a .~.ua cümpleta extlIlção, em face ci03 futmos l''E:'aju...<::~: 

POSTO DE GRADUA<.'\O I , , 
Wmeutos de sOldo, promo~ões ou novas condições alcan~adaG. I 

Al't. 184. Àplicatn-.<;e dOS milita:-e,s da Polícia MUltar· <;.11 do Co,'ilO de 
Bombeiros do antigo Disil'lto Federal. pagos pelos cofre." da ün.:.:1o, A.> Ú'."~. 
p~t'lções dêste C6d~gO, em tudo o que couber e cté q'.le lei _fsp::c'al y ~nl':3 
l'c2 ular .1ieU$ \'roJci.lUeutoo. 

5. 

CZbO e Ttl:fe~r3-t.1o" ............ ,........ .. . 
Marmhe:l'o. So:CI::!.Qo, F'J". !nl"o !"\:lvnr .e T:d~::ir~' de 1~ 'CI;~~; 

especlalIz.ad(,,~ , . .. .... _ ',. . ... ' .... . ...... > •• 

MannheIro. SOldado . .t"'~_'l'!f'i!·o N'.Jvaj J _'aÜ·flt·o eb Ja. Cla'$~J 
~ 1°, 'p1Xr{. Os clf'it:;;; -de c.nquadrmuento nsoS 'rabelQ...~ dos .o!::ne;<:o.s I e !l' 

as P:·f;l;Ç:-..8 llJ,O graduad;J..S da:':> co~·pc.rações refer:das neste artigo, ·são li :':<111 ' 
e:rl!;pa.ra-das: I 

aI Caao d~ poHtia ~"JiU.~'! f'; do Corpo de Bombeil'Os a3 Taifeiro-Mo>;; . 
bJ SOldad:> com curto policial 1pl\1) e Soldado BOmtJ.t>11·o ~CB) aO i 

Ma.rmhEiro d-e .l.~ C_~::.e t..:.pc(' . .<fdt'.."do; 

c) Sold.::-do Bem cu.-SO polbbl fPM) e SOldado Bombeiro (CE I Cf 
Segunda C..bSSC, ao M<J,n!',.he~ro (te 2/\ ,Ola.we nã,o es.r>ec.:alizado, 

não espeCHú2<:1<lfK. So:dedo de li.! C!~:'5e IA I ..... , ...... i 
Marinheiro. E'oO,d,Jijo,-?uz'!cro Naval e Ta;fdro tie 2'). C!asg~t 

e.;;pc{:iCil~zado~ . . ........................ ..... . ....... . 
MaJ'inheiro, SO:d.100 Fu/-:C!!t'O N~H:t! e T(Lfeuo de 2fi. C!a 'S~' 

nãO' el'ipecia1i?adc:;, S{'ló?do de 2.f! Clatsf IAJ e Solaado .. ' 
Grumete . . ....... . .. '. ... ' 

6. 
§ 2" QU::;.·l.sgUSl· .Quanb~5 tc-cab:c.as .pCtr ll?-ilitar-e..') enquadrados J,le.O,t2 ar- ! 

t!.~·o, de outras entld,ldes públicas â,:) ql,lais estiverem servlnctQ. serão ('lJrl- ~ \ 
galÕ1"ia e mel15aJ...."'ne::lte Oedal'QcHie, Q :fim de sérem ·ciec!u~tias dos ,"'êllC:- I ~O·l~~AO·. ·~.,jd"'o· R',:~'I""" C ,- , . . 2'.. Clo,: .. I, 

f · . c. . d -êste Çó l' d f .àl - .... ,","''-\ ~'"' """~, ~ '" on,scrl';O, :::o.t;:!('Q I1r .• <.;. -

~~6~:~ ~~u{:~,[ ... :::n~~f~. e R,:01' o (,v.,n. tUg"O.' e Of a ,qu~ nao ! se (A) • • .•..•. " o" • • ....... ; 

Al'L lliS. Pata efeito de aplicação da leSifJ.ação a.nterlOl', &.indo. fm '"' I 
vigor, as expressões "vencimentos" ,e "vencimentos .e .cants.;enb" U:!H! l.:e-! '. Pru(!{J.\ EspecWtj {> P-, nc.~ I:' 
!{ ~ ·da C'orre.?pOn1leiU, .l"(:;-l)EctlVsmen.e, .alls cOnc.eiWs .cl1: sâ1do" e "venCl- 1 Asprram<> Of!.' l O - ... !:.., . h 
ll1entos" úCfffiid~ neste Códi<Yo. I, .... ;l, ~.a, U.Iv';: _tar~n a ....... , ...... , ........ ! 

• '. te i Cadete e J\..spirdnr.e do ~.wJlnQ MO .... ~ ..... " ............. ! 
Art. 1S6. Os pro:\'elltos de oLcial":tr.eneraJ, Quando na inatit'ld~d.e !l0l Cadete e .Aspirante ... , ..... , ........ ,..... ..... . ...•• ! 

pô;;to de M~rec.hal ou 1.'f,J\~:,v~,l&loie, serão calctllados tom,aorjo-se, oçl1no i;;ôl!il.:) Aluno de E'~cola de F01'llH'17·ao de Bo:I.!";;ento .·0.'.'. , ...... L 
hase o .. 'c.lor <:.G.r.r..e.:.P(ndí.'l,J.t~ 11,0 sôld-o dI)" pô&to de Oeuel'al~dew.Exerclto, UrCre.s~, Aluno de .bscOkt Pl'(>9<l"'(·~c'hl de C,a.c!.e]:es e Co?eglQ C\'(.1\,<\! .... i, 
c~do de 20% ·(1.'lnte por .cent-o). I Aprend1z-:.\1arini1fllro ""'.' t 

Art. U17. As -cvi1tJ.·l))i.I.lÇ(ta~ pa.ra. a. Peru;ão :MJ:Uer. de qne pata o ar- J 
Ugo 3~ e p.ru;ágrafo 211 .(!.a. Lei n~ 3.765. de 4 de maio d~ 1960. serão igua\.~ I 
a 1 I um) dia c m-e.i..o do soldO, an·edonda.das ero. cn,weirOs, para a.~ impor· j 
tft.nc~.s intedia.tam-ente superioreg. quaisqueI que sejam il.'5 frnç~,:; de cen·'1 
tavos. 

Art. 188. Juntamente com o presente Código. entra em vlgor a Tttbe- ; 
la de sóltio constante do A.Llexo II. 1 

parágrafo único. Os veucimentos, .u..s tOêenizaçôef), os proventos e de .. \ 
nHt.i.s di.reJ.tes f.erão deVidO~, nl~ forma dêste Código, a pi1l'Lir de 19 de abr.l 
<le 1064. 

-~-------

ANEXO n 

--------

poS'to OU GR.ADUhÇAO 

Art. 189. Fica autorizado o poder Executivo a abrir, pelo MInistério da 
FaZenda o crédito espc.c!al de Cr$ 220.·úOO.«lO . ..ooo,oa {dummtos" e vinte biwl 
lhôcs de' cl'uz~iros) para. nte~J~er ~ <iesp0Ei3..S aecp!1'eutes <::a aplicação dês~ 
te CódlgO. no corren1le Xel·.ClClO. - 1. U!1.c{l)J.s~Gel'~·fj;J:. 

Art. 190 .. 0 militar qUe já tenha oom-plett'Ldo().s qüinqüêni.os de q~e tr~ .. I • • \ 

ta o a.rt. 16 :fm'á jus. a contar óa d~t.a da. "lg~nc:~ ô:sta .lei:.8 Gra.t:.ftcaçao I uenerat .. <1e-F.xerr.l:o, Al1nlrs.n~:.e-de-E;;"Q.·~a,ctrb T'?!!:'l,t..e-B:·i'J'u-\ 
oe 'TeD1P c.J.e Senr.iC9 COl'!"~sJ,1ondellt.e aOS qümqueruos e~el>l ... am-ente cum~ nelro..., ...... , .. , .. , .. , ...... " .......... , .... o ••• , 

prid03. sem dIreiLo à .rctrcatividade: ~; GeJle.1'al-de-01V~i'o50. V!,;;p·,"'\.Jnur~nve. 1vi;tJ0:-yUri.veu'lfC ...... i 
Art. 191. .As diS:PQsições c!êste Céctlgl) a sere.,l'll reg-uta,dfl5 ,por Ato do Ge.ueral-de-Brigft.da. COl1tlf.-.\lm;ronre, Bnga.(~tJJ'o .......... 1 

Poder :Exe.c~t!-V? Sê-lo~ã() dentrQ de 12{) ~cent.o e t,ttnt.eJ dla~ a conta,r da I . I 
,c.nía dll vlgencla (leste. lei. . 2. ú/lC.llis guperu>res .' 

.Art. 192. A p:n·t.ir da entt·ád\1. em vigor déste Códigu fiCftm abolidas 1 II 
tôdas as val)tag~, .g1'a.ti~icações. ,aàiclOna s. ac~escimos e dema:s comple· 1 Coronel, Ca.pi-t{lo.:de-Mar-€-Cuel'ra .. , .............. , ........ j 
melltQS que l1êle nuo estejam .prevlstos. o.... l' i'-e~en~e-C01:0?el. Ca..p~tão-de-·F'ragatn . ....... ! 

parágrafo únic!>. Exootuamwse do djs,p"-soo .nest~ artigo as diárias preMI Me,for. cnpltao-dC-C0l1!etc. , ...... " ....... ,. .... ::::::::::::1 
vist.~s na Lei n9 4.Q19, de 2Q -de dezembro de ~961, que .não 'poderão, c~mtudo, . _ 
excede.r às quantias que, no. COTI'eS'pQndência. ele cada. pôsw ou graduação, 3, L:tpllacs c Ohcla1s Sul;alten1t}s 
estejam fendo pC!'cebidas pelOs militares antes da vig~a!.a dêst>t'l Có(Ugo. I 

Art. 793. A partir d!1 vigência- dêste CÓcUgo ficam rcvQgados a Lei nú-, Capttão. c.api~áo·';'f;'nente . ,.... . ...... ~ ,. . .... .,··,,· .. ··1 
fim'O 1 316. de 1951, e tOOOJ 00 d!spo.c;itivos de leis, decretoa-leis, <1.ecl'ctoo t-'r1melrO""'l'enente ................. , ..................... ·1 
avisos e pOl'tal'ias qt1e contrariem a matér:.a, nele regula<l{l, •. bem como as segunuo-Tenente • • ..... , ........ .', .... :...... ., ......••. ! 
Leis nun.uos 2.116, de 1!l53 2.283, de 1954, e 2.734. de 19&6. I 

Fnràgmfo ('..nico. Flc:'.m também revogadas as Leis números 4.009, de 4 SufJ/enentes SlLbojtCiais e sargentO!l 
1~fJ2, 4.242, óe 1003, \que se referem -aos mimares. I SUbteJ?-ente, SUiJOtiClRl . •··• .. ······,··,·····,,··· .... · ... ··1 

PrlD1eU'o E.argento .....•.•• , ..••.•...•. , ..... , ..... , .....•. ,.! 
ANEXO I ::iegunQo~SargeI1to • . ., .........•...•... , .... , .... , ......... 1 

E:"(lcUOrtomento Vertical Tercelro"Sargento ....... o ••••••••• ', ..................... ·,1 

PóSTOOU GRbDUAÇAO \ 
-J 

I. 

Gen~;~~d~~X~l~!.t~: .. ~~:.~~~ t.c:.~~~~:~.~ ... ~.e~~~ :~~~~~~~~ l 
uenentHle-un:1.3a.I). V.lce-Alnlll·ante, M~jQ).'w.Brlgadell'O .•.••.•• 1 
Generul de l31'i.e"aàól, Cüntl:a-Almirante. BrigadeírQ .•.•.•••• 

2. OflCl.O,.iS Super1ore,f 

Coronel, C.~p1tãc-de-Mal-e-Gue.rra .....••••.•.••.•••.•.••.•• 
'l'enente-Coronel. C.apitãç)-ãe-ll'rng~.. ' ............... , ........• 
Major, C.'\1.pftàú~e~CQn-eta . . ......•. ....:... _~'·"t.t.· .. • ... .ui ... ,. .... u.r1 

3. Cil,Piilies e Oju.:zaf.a Sul.>alte:rRi6f I 

Cnpitá.o, Capitão-Tenente •••• ~., ••••••••• , ••••••••••••• , .•• , 
l'rln).clro ... ·renen~ • " ........... , ..... , .....•.• '" ......... . 
SegunClO-'l'etlente • ~ ••. , ....•..•.•....••.•••••••••••••••• , 

. •. Sublen."t.... Su/)Q!Jciªi, • Sargentoa ! 
8ubt.enente. St\boi!elal • . •.•.• ~ ................................ i 

12.00 
11.~ 
IMO 

1.50 
6.7~ 
60U 

6. I 
cabo e Ta.lfelro-Mor ' ............... ,., ....... , ....... , ... 1 
.Marinheiro, SOldado, l'"lJ)"ilt'iro Naval € Tai.!eiro de 11,\ C!a'lse! 

especlttlíza<tOs . . .... ,., •...•. , .. , .. , .••.... ', .... . .•. ) 
MarinheIro. So.Ciaao •. F"Jr.;Uet.ro Nova! e ralfeiro ~Q H Classel 

não e.spectal1.zados, SPldado de H .classe (A) ....... .,.,1 
Marinheiro, f:.oldh(lO, Fnzüeiro Naval e Taifelro de :1'i1' ClflSsel 

eSpec1af.1Za<105 • ..,." , .••.••• , •••••• , •••• ,· ••.•• •• •• ·., •• 1 
Marinheil'o. Soldóldo. fi'uv~elro N'al"al e Tuifei.ro de !F' ClaSSe! 

Gn!~~ e~~~~~~.~ .. ~~l~~~~ .. ~~. ~. ~~~~.e .. :~~" ~"~[~~~~ 
13. CUbos 4 'soldadas nno engajados I 

{)~bo ...................................................... 1 

SOl~~d~A~~ld~~~ .. ~.e~:.u.t.a .. ,~~~.~~' .. ~.~~.~~ .. de ... ~~~ '~:~~l 
t 7. Pr.aça$ E$pectatlj e ... lt:1I.Cs 

Aspirante a Otlc'iol, Gua1·da-Marinha. .•.••••• , ••..•.•.•••••• 
, t;.a.(tete e A,.<;pltaDt.e do lL.tim.o ano ••.•.••••••••••••••• ; ....... / 

Cadete: e Aspir3.nte ....... 'o •••• : •••••••• ,., ................. .. 
Aluno de F..5cOla d.e For!'~f-r:ao de sargento ••.•••. , ....•••••• 
Aluno de Eo;;coJo. PreJ:A:.l'!E.t6rla de cadetes e Colégio NavaJ. •• 1 
Aprend1l?i"'Ml1rtnn~!1'o • • .•••• , .• , •..••••••••••••••.•••••••••• 1 

1 

220 

14~ 

I CO 

Q 10 

ii 50 
1} fi;") 
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VAI.OR 
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18P ;~uu '11 
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141 60!' e'1 
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115 DOr 00 
W5 OO{l ü\t 
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S4.00i)W 

46 20000 

37.SW.OO 

28 !oom 
21 000 Q(l 
12.6OU,00 

21 000'00 

8.;00 Da 

115 5OU.00 
12.600QO 
8.4OUOO 
6.:roo.OU 
4.2OU.W 
3.10D.00 

.t~rUl.le.ll.'Q-Só\rgento • . ...... ' ..... , •••.•.••• , ••••.•....•..••.. , 
tieg11nd.o-Etargent.o • , ...... ,' .....•••••.• , , •.•••.•.• , ••.. , , .! 

·J:en::en:o-Sargento. t ••••••••• ·,.·,··.,.· •••• •• ,.~,., ._ • .!,:-~'.) 
As COmll'Sões de CvnstJtWgão e Justiça., d6 Segurel'l.ç~ :-facio.. 

nat e de Finill1Çafl: 
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= , 
Parecer la<) futuro parecer conclmj-'o deste ór-IVel. que, C,ada categoria (~ prOf,i3s10-1 

Nn u 1964 IgãO 5ôbre a mes!m~. na.2S tenha o seU próprio ill,stitUtc de 
. v2, de Sala das COlUlssoes. em 23 de abl'il previdêncIa, oC:la.l. li"'3ta é a tenl3én-!' Ao Art'go lI!. onde se: lê: 

Da -(;0m .:lUto de Ec~nomla, só . . "d.e 19':;4, - 'Nmirio de Moraes. Pl'€· tela nL,;da dâ leglSlação pi:evídenciá- "de .... uma localidade para Ourla" 
lHe u P/ojeto de et a amara rdente. - Jose. FellctaltO, Rtlato!'. - \rifl brasileiri;1, 
-,L". '<-/0 l<rl, de ltIo3 Inn!lfé!O Atílio Foitfaua. - lrinen BOrnl!G-wcn. 4. t>ada a relevânc:a da matérIa,' Lew-Se; 
7.-, .. ~3, na qlmurd que CUíF' \Adolpl1o Franco, - Melo Braga. ent:'etanto" faltal,11-IlOoS Elementos de \ '·pa!·:). Bi"a.silia ou de En\sEia" 
S!.f.'l-g l~encuo de d~rellos uctUúnet- ____ o ordem técnica. pa,1'3' um pronuncJa- 1 :---' _ • , 
_f'r;.i. O.'ip,oSiO de consu);w ti t1lxas ' meu ,0 1l11HS pcr!Qlto e t'líato. Sel'l:;I.·1 . A C\.. .. J:li~sao de Qon3r~Lmçao e JU.'5-
!f:'1!cne.ras? e:1:êéTÕãa~cre,l-o Pareceres deSejâv{!l, aSSUl1, 5",\l~e-SSçmo~ ap:'cxl-! t~ÇH, no; parecer i~ic:al, só.;rc. o pro-. 
':.,(t e-u.c.al. para lT/lportaçao de, AI mndamente q\uJ Sel'la o .lmln·êlO de! J",O. t-e .... eu Goml:!nta!'lOS em torno d.a 
jJ~ü.Jl!!.:.11..':na ,para 7ãbrwúçaêrde \ r'lS, 93 e 94, de 1~b4 s:guradü" do ~AP1'l.IEPA, a fim de! ~xtE'l:.~~.J.O, no (mUitar,. ~o dÜ'ti~o qJ;e 
jrJfif~;.!-'I.!!::.1l!1n1l e_re;:,'PcG'to'ous mU- Nv 93. DE 19-64 pGjermo;~ apreCHll'- o a.spert~ atuarial; ... !iU ;:,e c{jucede ao clvll, ,cc aS_ao em 
te.THi.S''PTfmas,. - da que.stao, uma vez qUe, no caso,' I' qUe le~lbr.cu que a materja era da. 

R
; ato;; Da Comissão de Constit.uioio e trlltar...se,la de uma contr~buiçã{) du- compete,nela e.speciflca da Comis ao 

Sr. Jo..-::é Felicinpº, / JuSflêa sóUre' o Pro'-e7ti "(lê' L':é-Cifó pJa. de tienlço PúblIco Civil, a qual ela-
O tJroj ~to cOllc-eCie, pêlo prazõ de, 36 S'é1ii"( rJ numc} o D. e 1<;"32, que 5. Por ti-stas razões. ent€ndemos: vorou a emenda nÚlll€rQ 1, c';ntenóo 

tn~s;:.;;. ~€nçá9 aos JID:;JOS .. OS de imp ..... l'- cnu o InstltutJ d>'< APOSC1H'.dol/a ID d('!va ser leiterad-a a diligênCla./ aQuUI. medida, que recebeu. por ';lnal. 
ta:;,!!, e de CínsUltl'0, mantlda a taXa i' P.ll o s dos Med!eos e ProJllh ao l\1111::.tél'!o dJ Trabalho e PreVI· ;>lcno apOlO da Comlssão de S€gurflfl-
Oe d~,:::p::':G.w aúu.me~lO para importa~ s~onai8 afins. dênola SDcml sôbre a convemêncla e \a NOclOnal. 
çaJ aoS' e~U.pame~to~ de produçao, CylU Relator: Sr. loPOrtunldnde ctn p:cpo~~çâo e sôbl'e o Nada 11/l, do ponto de Vl.s~a estnto 
OS r:ôsp<oc.:\'os sottrE S:llentes e ferra. - Lourival Fontes ::,eu asptc~,{) ~t\::a1'i3.i, da cJn"tltuc OnallQade e JUl'1Qictànd~ 
nlent2,s. di'stlnuuos às mdú3ü·ja.':. de 1. Trata-Se dt' pl'OjeLO (ie lei. de 24" Uiva seI' .solicitada a audlénc_i.;t. que pC3'.:a lllvalldar a refEnda em!:':'.~ 
:rab.r.caçZa te filmes VIrgens. pm'a ti- alit,.OI':,a,dO nobl';,r Senadol' NOgU,eiru da Id.J COD.se!ho ~~C,JnilJ ae Medlcl_.a, da, o .tn€sn:o oco. rendo no tOc!lnte à. 

.... <lo.:; co:; 1 r.~, 1J..:;1ll cc,.rw pa.a pr~dução Gama, et'UHúl,. iJ ... Jl~l~~thO aI; iil_,;.:._~l- através do MinlstêrlO da Saúd[!, pe- EmenDa numero 2 (C.S,P,C,j e à,s.. 
de Ina:ena. -pr.l.mus IndiSpensáveis ti. ,adOl'la. e Pensões dos Medico,,; e Pl'()- d;ndo~lhes esclal'ecimentos sôbl'e () Emendas núm.eros 3 e 4, de plcnal'lo .. 
lan.lc;"ç.::.O de fllmt's virgens, . ~ ns~iona'$ Alin, s ',IAPME'?A), ... om Ee· númcr? existente dOS, pr:ofissionnis I e, a:'L,:.m entendendo, SC+:l)C1.3 pe;a a,pr.o-

A c~nt;:::$üo Ci~:::-e.s fail~re.s, todavia, de na Capital Federal I:! ação em tàdu áOl'angldas pela proposição e pareceI vaçao das mesmas .. 
.s€gu_~(.iO OUt.l(J dlspo·,tiV::J da proposl- o território Nac:onaL com a fina)) .. óbre à sua conveniêncr3, . Sala dl.!..5 Comissões, em 4 de s:n,enl-
çdu .. Qtpsnderâ da api'ovaçao dos pro- ,<jade de ,. assegurat' eos sem seguradO!) ítste é o nosso parecer preliminar. I b.ro de 1963, -. MiltOn campos, Pfe-

da 11:·::l.U~trla C:uerna:;"graf ca. velS dê manlltençao, po,' mO::.Í\'O de roCmbro de 1963. - Ruy carne.ro, r~t"l. -- Josaphat MGrtn}w. - E!.V-
je:,os lO{.;uEtriaL Pó'jo Grupo Executivo e ,depenc.'2Iltt..j Ci;i. lU~lú.s m"<"~iJ:;;~!.a. Sab das Cumi5s6es, em 13 de ~Q-ISld:.l;;e, - Jefferson de Agu.a

r
, Ré-

Úo::, lavare., flS;;:U1S ;>.revlstQS na pro- idade' .uv8nçac:Ja .. in::;.a.pJ.cidade, umpJ Pl'esldentc, ~ Walfredo Gm'gel. Re- rIC.? Reze![de, -: Edmundo t..-·Vl. -
p:X:l-ão fOlam sOButadOs ao Congres. de serviço, prisão ou morte daquele latoI, -_ ... Ranl. G'ulJertl. - Eur1lJo Wuson Con~F'h;es. - Stlv~tre Peri-
oS( (J('lo Pode: EX2cutn.J. llt!a\'es de de quem, r.lt'pend:am econômicamente Re2..ende, -' Jlll,Q Leite. 1 eles. - Lob:"f.O da Silucu

a
, - HezcrrO-

men ~\:?;enl a:'SlnU!la amda pelQ Pre. \ assim com6"a pl'estaç3..o de serVlço~ Neto. { 
::;id{nte JâniO Quadros, enUdda, em 2 !que Visem à proLeção de sua~.'aúde' e I NQ 9t1". DE 1964 
de ago.':>t.c de 1861, conc-:Jr:am p3.r~ o ~eu bem estar", Parecel'es I 

Nc a.e:t do f<..xfCUtJ"O. o pl'O.:!eSSO 2,.p Instituto dOS Mêd;cos. lnte· N 9".96 e 97" "e' 1964 12~, ÇomfsBão-il.e~tt1Jica e.úQ11= 
telaci~r:.ado cúm o assunto fOI Sl/SC> grado no reg:ma jurídico da Lej nú- S. oJ. • u ......fP C/vi, ~ob/'e o Prozelo de 'Lei dO' 
tado por uma E."ps:~àó àe Motivos lUero 3 30'r, de 1960 t:utj"',) 1'1" terâ _~~l~_míllle:L:c.t-1ã __ Ae 1%') ll]Le.. 

Qrigülâ.rla do Gn.:.'po Execud ..... Q da In- como segurados ogl'igatóriDs todos os _11!0f..q,~~nJ!l.çgQ.J1j}.-3-e.rVjJj,Q.!: .... ,l1li-
dúsr.ria Clm~nl3:togrhfjc3. na qual fie médicos. dentistas. fal·macêut1co. ve. Da ~tL-ÇlmL ou autcirauico da. 

J>,oc<rou demon",',r com dados estu. terináríos e eU"nneiras lcg'olmem, JJJlliíJl, 
Us.!:!c", e Hl~ ..... Jl ... \l/';>" OUBa!:>, H co;." hab:lit~d;:s a. eXel'eel; a profiSSão n6 
ve!1;~nc;~ ça .. ncti:d~l, pa.is, excluido..s ú.') scrvidore.:; civis e 

R3lator: Sr, Silvestre ? 'ícle.s 

O doc.ument:J em a!}l'ê~{} chama a. lU~litaf(s da União. do, Estados, Mu
aU~ç.;tO p~ra o lalo ue qUe .. ' "(:011- :licípios e TelTitónG.5. bem como os 
sumo b . .asi:eirQ de f"jme. v1l'gens, L.'l.n- de aut..arqu'·Js e f'~ti\'erem sujeitos 
ta p3fa fQ_og.at:a an,nemato~l'af~a, a l'çg,mes proprios de previdência Rel~ttOl" '='1' Jef'"€lS0 d A Ira' 
"Comu pata r&.lo X. e t~t~llll€nte ba:. ~art, 3'1), - . ~ . .. n e .. g 1 1. 
.ser,d() 1':31 ím.!,Ol'taçãQ, d:spendend{j..) 3. As d':::PO"'::;c.cs 110- projeto têm o, ~ Ret;:;rna. a Conus.'são de constitui-
BraSil cerca d: US: 5,'OJ'!.voo,oo- (cin· ar .. 1P3r<J, do preceit:J. comido no a,rüo-o I çaQ e .)ust 6, para qUe se , ' 
CD lJl~ll?ôe:s de dólares) por ano" na 1157, inciso XVI. da Con:títuição. '" :;óbre ~I1Iendas oferecídas, o ' 
aqUl.:;:çao dêsse matel'1u), 4. A ·Pl'oposição. convém acentL"ar de- Lia do Senado nÚml:!fO 15. de 

Al!ás ~ diz alD a o d 'e~co.nt.ra-se l:edj~ida em têrmos de baú q~e p:'~'iÍl]e a ren~oçá~ dE: SerVl~?r 
que E.Zt.nmos àIUdl~d~ _ 0~U~~~~7ss~ t~cmca lfgJslatlva, nada havendo, bhco clV:l (,\',' autarqmco da Umao. 
na fabricaçâo PC füme v~r<>"m' P31" amda, que l~le p~ss~ ,ser arguido do O Projeto r~~ebetl quatr~ eme~ .,:,-s: 
não man~fest ('na }';- .1.0\ i' pcnto de \'l.sta JI~nd!co e constau- dua.s na Canus lia de SerViço pubhco 

.~ se l. ::r- ap s o pon o \ ~ c:onal CiVIl e duas em Pl-enârio, 
V:.,ta econônuco ;>lea poupança de '" -
divisas es~ang.ei!'D.s' mflS e principal- 5, E~ ,fa~ do €~I?osto, opmnnto,s As etnénd.as são as .seguintes: 
mente do ponto de ,'ista social e da pela 8Plo,aça~ d~ J.:l1~Jeto ... 
.8aúde públIca, pOis permitirá uma ut:- Sal? das C~1Í.':soe.', em 15 ~ ju- -Emenda n

9 
1 (C,SP.CJ 

A vista de ter recebido cmfn~a en1 
)::lenáriO, volta ao est.udo ~esta Co
mis!:ão o Proj~oo de Ui dO SenadO 
númem 15, de 1962, que proíbe a re
moção .do ~el:vidar público c,v!! l:1 
autárqUlco da União, 
~s emenuas, de números 3 e 4. são, 

resp~çt~Tflmente. de autoria, dos Um
trfS Senadores JCão Agripino -e Me.m' 
de Sá, 

A c()1endn número :3 visa a dar no.,;!. 
t'eàação ~10 artigo 117 do projeto, com 
o objetivo de limitar a amp.itude do 
me-'ll1:lO. nos têl'mos d8s re. tl'i.çõf!S qüe 
~stabe~ece . 

Assim. a medida CCYt5Ubst9i.le',:;.ctil, 
no artg'io l~ não se et'etiv8rja;~ ér\~·O 
ocorresse uina das ~eguinte,'5' hipót;e. 

iizaçãO. em ma:or' escala de produto ~ho ue 1962, MtltOl1 campos. Pre_ Acre..scente-f"e ao AftígO 19 o seguiu-
1ndisp",n.sável aos hospit.ais e casas de sldente. :-. [..ounvlll Fonte~, Re}utor. te pará,g:rafo único; à .saúde do pa's A' di.s"o a - A/ramo Lopes. - Meneds P.men- ~ R.I se no prazo e3t".:'\tla8,nà0.:J:'E" 
~envalvim~nt~' d./e~togr~tia1l1/0~in~:· leI. - ~e1TL de S~'.- Eerivaldo Viei- .... r.al"âgra~o t1n:co. "O disposto nest.€ a) se no pl'a·zo de 3 Od:ns, não ao 

~es: ~ 

m{lta6r~f .. a brasilei.-a..s, propiciará. ro.. - ~lr:estre Pencles, anlgo apllca<e, em ~empo de prl9-. ao l'equere"Se o dônjugc não 1',,;mov:t1(~· 
. servidor r.nilita.r", '~u tl:al1s!e.rido; 

A Camara, ao aprov~r o pro1eto ..N?_94, DE 19')4 b) náo houves.:.e, na locaH:h.àt- il;..l ~ 
introduziu modít:caçóes no texto que - Emenda 'ú~ (C·iP,CJ qt;'e fOi transferido, ó:rgão, re~a~'tíçi.i) 
l'EceJ;wl'a do Executivo, restringindo a JJJL_C2llHWlQ_cIeJ&oi§.lacãQ So- ' amp,.tud d d'd 'I ' t cial 8QrPe Q Projeto dt!...Lei do ""e- Redija-se assim o artigo 2<;1: ou ser~'lço auxníur da rep.al"i-.çãD h. 

11 e as me 1 <1<5 ne e prevlS as. ,,1lUao "",'v~ero t:. ..1 .. 19""/~ Ue -'ela A!' 2 .. d' . que pertença o outro cônjuge; 
. Os a!gt..-mento" aduzidos pelO Grupo _ ~".- _ Il. ~ u"'."', r ·;go \>, H~ lSPOS1ÇÕes dest.a lej 
Executw() da Indúst;-ja Clnemato<"J'I'>. ~ o 11Utituto 'de A s ntadona' e vigoram a partir de 21 de abril de c) se a remoção ou tf(l.nSfL'f,~nc. . .). 
fIca, em favol" d", )'Snlç'o [orlnula'da'" PenY22s._dos ·}l;!édicos eyror"issiQ- 1~60". fÔ"'se deCOrrente da mut\(1):,:a cl.G /Íl'-

.. '" ~ ;.o. 'lIa' A {"'!" IJ'ão, repa:'Uçáo Ou serviço, ;-' :não hI~l'. 
ino ptoje:,o, são conVlll,;:.en.\.e.s, P,.,....,er~ _IS", •. _. E/n",""a,. /t" 3 o ~ ,vu manecesse, na localidade de Ol"!g!:1D 
6e-ia n1es.lno acreí5ccntar que, v.::.to Relat~:r; 91'. Walf!·.edq Gurgeh, do.:; mesmos, serViço ou reiJartiyá:l dt! 
." problema de um ponto de vista que SUbstítua-~e o AJ't, lO. pelo seguin- tai, órgãos, 
~nsl'dere ex"lus,','"mellte os l'nt,e,',,;. .. aoes O Pt'-ojeto de H::i ora cib exame, .apre- te: ' -"'..... ....... ....,,_ (,' ta . Como se _Observa, as l-e.str:çó"s :111-
.. ...:cnicos, .ultll!'a" e SO",'a)'8 do pa;Q. .... En do pelO llu.st!'e senadOr Noguei. 11 t l' - ' 'VC ~...... ..." d G' _",r, . A l'emoça{) OU transfel'en~ mo~tas na emenda são de' tal' ordrta 
Impossível 's','á 1.a"0 reconhecer .,.,~ ... ra a ama, C!'la o Instituto de A:po. , ~4 t d . - ma do serv:dor pÚ,hlico civil ou au- que, certo" tornariam inócuo o pWje. 
tne.smo a urgência" da r ... edida em tela. Srren"/'l ?Tla, e pc~nsoe..; ·dos Médicos e tál'quioo da Umão, casado, com H~l'· to. oblitenmdo, assim, .os Lu.$ Ilêle 
. 'l'ods:via, largo espa.ço de tempo de- o SSlOna,s A'tm3 (LI\PMEPAJ. COm VirlOl' púpHco chrfl ou aut.árquico, tatu- colimados. ~ 
eOTreu de. de que a MenSagem do E:-:€- ~rsonalidad€; iurfd:ca própria, inte- bém da União. de uma localidade A enwnda núnlerQ 4. por se::! ~'ez.· 
cutivo soJ!c:tnndo a m, fdjda foI em,'tl', grado no regime da Lei número 3.807 " ' ' l' - ' ' da e fatos novos, de di~erentes eat,.. de 19UO sede na Capítal Federal e Ptnr:~ ... OU!lU; lmp.lca na r~moç·ao ou t3mbérn é restritiva, pai, !un:t,z, fi. 

.a"~ D 't"d t jl-ó" raU.';J.crenCla do D-utl'O conjuge 11(1 finalidade do projete. a.penas aO;" cu· 
gorlas,. muito vieram a modificar nês- ,..a em '" I;) o err ~ l'lD naCIOnal. . pl'aZO de trinta (3(1) ~ dias sa.lvõ; $Os de remoção de BrasiUa oU para, 

; ~e p~l'ic-d-o Q quad!o g~ral do p3..m. e'r~1 o~' '~j O I~Pr;:,EP~. COn!Ol ~~ . ?i.s~,Z. a) se. no pl'azO 'acima indicado,' não Bras1lifl, quando, na realid 3.de, embo
;~rtlCular no qUI:! diz rCfOpeito à .s1tua- l~,gO 3. t~lá Cvttlo ?:gula.'l',~ (1 .. ,1.1- a. rEquerer o cônjuge não l'emov!do ta a justWcaçâo do meS.l1Q f8ça r~' 
fÇão econ.ômico-fil1ancsir.a. _Assim, pela ge.tÓ~lOS t09-_os os méd, ... os. dentls.t,5, ou transferido' ferência .. a Brasília, o seu esplr:to é 
~~Cil'cun.stância mesmo da prüpos:çã.o·ter farmacêuticos, vet€-l'inru'jOS e enfe!'- b - " .' outro, bl1sc~' ndo alcançar. em 
~p1.plicaçóe.; fina.nceiras, será aport:uno meiro~ legalmente habilitados a exer- . ) na.? ~OUV€l" n~. ~O~~i~~~~'. ~p~r~ geral. todo (} instituto da re-
em nosso entender conhecer a" atual cer' a. profiSSão no paioS, excetuados 0!1--de fo~ ::r:'tnsférid?~ Órga?! r-:p'~~~l- 'Ir'"",,", 

~', jção do M, iiIhSteriQ -da Fazenda ~A OS servidores civis e militares da çao ou seI VIÇO, amnhar é!0 saVlçO â!' na hipó'te3e que fDcallza. 
o a.Munto.. .::;v- União, do& EstadoS, Munidpícs e Ter- que ~rtença ~ outro cÔllJUge; do expo~to. opin:. pela re~ 

\:
. '.~'r emendas numerr, 3 e 4, 

'!'.~' ' .. _ ,. ,_ •• ' rl\IU !OS, 1?em .oomo OS de autarqu1.as c) se a remoção ou transferência 
f' opemoo, .PQ1S, seja o Jll'oteto .001- qt'e eStiverem suJejLc.s a. l-egimes pró-- 11ft! decorrente da :.transfuência.. ,€:à. 

fi 
lm1 á4-1-13$tcia àquele Míl'llStéri-o, prios de prevídêMf,ae órgão, repart.içA.o ou: serViço, e. não 

. _8. que o prOOU1l;C1llfllento QUe- a $, ReaJm.ent.e, .oh iod-os oe pontOB permaneeer na. localidade, de ,origem 
,; inM\a ii!eoreilwia. de ,:Bl8ta.~ l'iet ~ialmente no que ~))e t\() as~ ~ do mesmo,. órgão •. ret»\J'ticão 
~ ~_!. ~ ~_~ ~ I!!."'" ... iM dA 'i\*tM, t -~A, 0'1l ..,.,,!~o. ' 

I 

• 

das, CCt.l1!sSÕ'eS, em 25 de f)f· 
.tembro .de 1963, - Sigetreda [-'aç11e
co" ·.Presidente., _ Sllve.stre Pé'fieles, 
PelRtor, :- ,A19,vsio de carvalho. 
EIi'1l1.undo r,e1ri, 
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N9 g.z pE lf!64 I g:l. -e o- odt:Q de 17 de novembrQ de. lhorar o rendLmento da cultura do Al't. 39 Anualmente o Orçamen'o 
Da ComiSsãO de Sq}uranca Nu. 1961 ,aD Senhor Franco MO~1toro. I t·rigo? da Un:ão conSignará à SPVEA, Eltl'8~ 

cwnal.. sóbre o PTf2jeto de Lei do At~. 8!ra, e!~tretan.;): n~~1 con ta c) Q~(\l o Lnanciamento po).1' he..;- 'lés do Mmí.<;tério da Fazenda, o \' .. 1. ... 

senado nümCro 15. (le 1962 UC do p,~,:;':.S? .ne.1hum plODt1.JC,~mento tare feho pelo Banco do Bra611? lar da dot'J-;ii.o tf'.::ultante da pe ... C"l" 
_jlTQTbe'-ãr~i~õFqQJIQ .. .<:el'vI(iftr..1..u,! d;_ Mmlsteno dO Tl'8balho ::.o~ll'c o . d) Quais as faci1!diÚs de fnHtn- tag~n: pl";'"v~st!l n.: art. 199 ,da CO\1,~ 
.QU.c2----PlP!L~º\L __ a...uJã~Ul.fO_'_-(tu I :i\~~un!~; •... ~ 'c,~ CHl.ment'?s p,'lra eqUlp3.rr...:ntos 9g~·.~ r.lt~ça~, ~estacando p.arce.a J 00<-11 
JlJl.iU,9.,. . L Sugll:J , po~s, ,~~e e,~ta ~oml S:lO ~O~'I colas feltc.s pelo Banco do) Bra.sJl e I p.ata. ~'lS!e:? düs d~.3pe~a.s gi';':.t:,s l e 

~a, .mals t..l[Ia. CZ, a !:ol CllUr a ~lJdl_- qual a coopc,'ação Que o Milllst"\"i<l !a,~~.1Ul,<tt'1çaO,.f>, vara de.:.pe.':>:t6 '1P Ir:~ 
Rcla ;cr: Sr: Atilio Fontana, enCla. ~o 1, .... Lmtro. sem. :;\ _ qual nflO. e d,). Agr1cultura está dandJ aos tl'itl-I ~<;;~1.>1~1€..:1tO, to/'l)~ pt::r~e!ll HU"" I"m p, ~ .. 
A vista de tt:-r recebido duas emEll, con\'eniel1~e qu~ ~ Conlls ao de LegIS-\ cultores: l--o.,qao a ârell antazol11ca de cad::t lV:~ 

das em plmá!'ío, volta ao estudo des- a:;ão SOC1?.! rlecltia a 'c,pe1to da rns'- e) Como está sendo ds~!'ibukl() o d.a(~e g~'opohtlca, conimme <i OC!,ln ~ 
ta C~müsão o Projeto'de Lei do se. teria, tngo n2.c~onal ao smo,nl1Js e se o." taçao tI'aç~:i~ 11? rut, 21' da L'\_PU~ 
nado número 15, de 1962, que pl'oibe g o nroso parecer_ lavrado;es estão recebendo o j-Wlel_'l mero 1.B06, -:e ti de Ja.neIro de 1;}.->3 
a. remoção do servidor públiCO C:vU Sala das Sessôe:::-, em 29 de lovem- ro das suas c~lheltns na ocas i~ da As Jll portanc ~ al,nLlll'11~ ti. l'<lja 
OU autàl'{'uico da União, br'V de 11'>32. - Ll1lla Tel:tCLra, Pre. entl'e"'"a ao Banco d~ BrasIl' un_d~de geopolltlca. regIOnal se,.i..u 

'I ~ldmte Vivaldo Ltma \o.lelatol _ o 'emp.egactaS em objetlvos que \'!sem a 
As emendas de números 3 e 4, 'sãO, ~ebastló.o-Archel' _ Me;e~~s P,me,.1- d f} ~ed a_€'6t

d
oca

t
gem e o tra1131~~or~elpesqJsa~> e so:ução de pt'(tble,l1~ 013 

respeet!V~Uni;nt-e, de aut':l'ia dos ih};· teZ _ Ru CaT1l"'zro a plO usao e 1'1gO naCIona e,-;tao aHmpTlwção, saúd.e, Labltaç.h ab ....... 
tre-" Senadores João Agripino e Mern' Y "'. scnd0c. teltos em boas cond.ções; ~eç.[lJ('nto de ilgU:t, t'<:f,Otoji, ed'l .. H',-l.O, 
d,e Sã. \ N° 99 DE 19tH g} ,ove todos os mOInhos estão cun:- e:l€'n:":..I, luz, tlu1Lip(lrtes, conl'Jn'~ l~ 

A de numero 3 visa a dar nova l'e· prmCio a po'tana da n11stura dI' m,- lçces, POltos, n,,\'egal1l1dade c..e v . .'!~. 
dl'lçao 110 artigo lâ do ptoje~o> eSta- lho - rüspa ou. sOja na fabrlce.ç:ã,o I poy<?ament.o, pecuária, 8ilvlctútllr3~ 
belecendo linuwçÓ'es no campo 'de su' far.nha de t:'lgO; I atlv:dade;i agrfco~a.s, organizrção ,-:,j-
a.p:icaç:1o. s€gu:Jdo as quais a l'emoção hl Qual a ;\tU..ll' m\stura de ,11i- cio-eC<l:J.ômica e outros cuja Lna Hh:.-
não poder:a efetivar-se :oI" mo :mp.e· lho I'aSpü ou éoja com Uigo na fa- ,de seja promover o apovelt.am:::n:o o 
wento das seguimes eondiçõcs: I bricação do pão? I' ap_moamcnto, a exp10ação, íl. 01clll;~ 

G) .se, no p_uzo de 30 (lias, não a i) Q..:nH o pl'€ÇO atual pago aos za~tlo e a de{e:OQ drls riquezas aatu-
rEquerer o cônjuge não l'emovdo 01..; tl'lticultores por tonelada de tngo ;'aI~ C!,a re:?;ião, be~ como a im9-',"tn-
tJan fuido; I nacionai? ' ~açao de C'mpreendlmentos e SfTl';C(1.,· 

1)) não houv(~, na. IQ~a1id,ade 1?~Tal j) Quando será regUI.ame,nt3dP o! básico~ ,pura o ~de~enV,O:Vime:l~_; ,'da 
que fOI transfendo, orgao, repartlç-t:::, n9 52.100, de 10.6.1963, ,!ue! Amazoma e com,e~uente e~eva('ao ,:'0 
0'.1 :;.erviço auxili::u' do servlço a quO' as Quotas de trl""O dos I r: ivel e das cond:çoes gerais d~' \':ca 
pertença a outi-o ~córt!u~e; e , RElatol Sr. lVyaloo L1IDa,. I molrn05 ao plantlQ do c€:I'e31, no! :1as.su:J,5 J1~·pl1\:çoes. 

C) se a remo-yao ou tlansfClêncla \ _~, 1 paÍf. I Alt 4<;1 A Supel'mte!ldênc:n do Pi.~-

órgão. repal'tlçao ou serv ço, e na:3- LaceIda ajJ.e entou o ples~nte p.o- Ju~tl).cacao. ZÔUla elabo1ara e ate qu'nte 15' ,.:,~ 
tôr de-cgrlente ~ da tl'an~felêncUJ. ~e li,';\) 19<)0 ,0 cndí..) i")('pu,tado Car.os I ~', _ no de VtllOl"zação Econõnuca da Atn 't~ 

f.ervlço do mesmo órgão, ,epal trçf, Jeto de 1el_ lcv
d
o8ando. àO~S a-ri,Ig:,~;1 l'ela lmportâncla que o tl'lO'Q eu- ante~ d~ l~lCio de caca' exel~cl~llo"j~.: 

ou serVIço', ccnsolldaçao as L€·s o a \:rõ Ct>1'l'l na alJmenrnção do PQV; e no I BanCen'!) d·l Umão, EubmctRlá no Po ... 
A frutnda de númelo 4, por sUa vez j I ~pl.ov~da pelo Del!l~tci:~3 n~, dI· I bah .. 'nço de pag~ment-os do paIs nun-I der Execu,H'o, para.- aprovarão n,e~ 

llmlt.a'O lllstltuto da remoça0 pre~l,) 402, dI' la de ma o ~ d 'Iq 'ta ca E"erâo demals da palte dos 0"0- dUU1te d!:cteto, o Plano de Ap:'cado 
visto no p1'oJ€to, a;>enas às h1poe eSlzl~m l'e~p'2,to a ComlS5ao o mpos vernantes, os cu.dados com " p~o. de q~le tra'.a. esta le1, com a ... eSp"{;l_ 
VIncUladas a BraSl! 8. I SU1dlC~J. D t d . ;;t d dução dêsse cerea1. flcaçoes relatIvas a cada umdrloê ~~o-

Como se obscl"'u. as emendas ~n·1 A Cama~a das ep~ a os. e.s U }fl- Uma série de provid-êncjas íe'·ais. pohtlCa, em ~onform:dade com o d,,.,
volvem " ',,"uações qn-e dizem respe1to do a mate~!~. ampl.oll-:.l de fo!n~., a Q"a, existente' dest;ua-se J'u..<;ta'n~nte posto 'nos 3.l"tlgOS anteriores, 
e~dU-;'vamente ao ãmbito de exame ab:ange-r vaI lOS aspectos do dn~' .ca- " • . ~' . '- .. ' ' 
da dm" a Com: ~ão ti" Serviço Pú.blJ. ·lismo b1'H'Leu',), dcu:.nnmado a ex~ ~ defes;) desc~ 'plo~uçao, bem como Art. 59 Uma vez pubUcacb 'j dc-

Ci :j' "l~ " <:" aD'f stou na t:ncão da tetenda ';Olmssão do Jm- a {>ua eomerclallzaçao. eret.o aprocaíó:r!o o Tribull".t li.e (;c;~-
:péc~el, 1~c6~en~aa.;~o ma ;~a rejei- I pôÚü Sind cal e da Comissão Técnka. <? presente reqUel'!lllento ~em o tas fará o l'i>~ ptro' do .... crédilo=> oJ'~'a~ 
âo ' , i (l.e orientação SmdlCal. rev~rt.endú o:, obJetJvo de colher mfo'maçoes que mentários (~e$::"n.ado~ à Supf'~'inL:'n~ 

ç N' u t oe po's à Se'l,rnnça r(::"u,r.~o'i arreca<ip.àos c \:10 ImpfJsto melhor possam Ol:!entar os n0.551.'> dência. do Pla'10 de Valorizado D~') .. 
c q e 3.:l" 1 , "', d' , t ab Ih" C" 1,"" UI ' r.l'm:~a da Ama'7'j.'llil.. \ , 1 d h' qu examlllD nes 'injlca. i às entidóldes sin lCalS que es- r a vS ... m Te çau au ass 1,.0. 

sas pl'op:.:-sicôes de plenário, l'uzáo p~clflca. . .~~ ""', ' .' l rt. 6 8;.1 lei entrará em \-':'1,'1' 
,saCl.cna. na a a e I. r -I ... ' Sal" das Se"o'eS em 27 d. "bri' A , t 
pe;a qual prêrel'lnlos adotnr o pon~o 2. I?flda [t,~ r(:eVànc:u ql1 e o pTOJe~ de 1964, - Jose Ermmo de jylorae~, na ~_~ta ~e_ ',ua pu~i:c,\~ã?, revJJtldJ.s 
de vista da Comis. ão de Scrvic:o PU' I to e~\,o{)lve, 1:~el.e17te ~ ~!.ma reforma J1 SR PRESIDENTU; 9.') CI'~,.IS1Ç0f.1", em :0 ll.lD,r.O. 
bl'co Civil _ que ê. no caso, ti. ma·, no slstelTla s,~ljlcal b1H,;,lJe,rO, o _ Se~ . ' I J st'fi' f' • 

nl'feSrR fi.)' técnic.a _ cpmando, tam.' nado .S,O!i~ltOt;, já. !?~T dtvers>is vezes, . O requer:mento, que acaba. de ser . li ,t C!l.H ,l . 
b' \1 e'e'c-o do emendas de! a audlenclu do Mlnlstro do 1rabalho. lldo, nao depen~e de aP?I~rnento. O artIgo ~93 da. CO~E::V;1\ão da 
~m, ,P: ~ r i.z.:: plo ~l'iO 'Até o presente mQmento, e~tl'et.an!o, n~m de .del.bel'açao. do PLenano. Sf'- República. manda. reservar importân-

nu..lTl~,..l. " e .... J. '1 embnra d~àe 1959 tenha SIdo felta. ra~ dfpOl~ fie. publtcado, despachado leia não mfel'imo 2. 3','ó Gil,. rend~ t1'i .. 
a.a.~" G&" ,:,o:-nissõe!', em 22 de abnl a s:Jíicita5,Go aO. Mmisté,rio. nenhuma pe;a Pl'es:denc:a. , butãria da ['nHi.;) pal'a ser ap~'cada. 

àe 'nG:J. - zac~r-ta.s Assuçao. ?rf'3I- [·espo·ta nos fm .€'?can:mhadn. Quer VAi ser lidQ projeto de le:, de au- durante prazo n~n l1;tellOi de vi~'!.te 
o~t{' ___ A. Fontano , Re)ator. -, no~ p.1recer que l;.() nuo tenha ocoy~ (Ol'ía do S1' Edmundo Levi anos, num pla~'? destlnado a pn':UQ-
10:-(> Gll1Qtiir.t1 d .. - Raul GlUbert, I !'iào pOl' fal:<:l de wç,nicos naquele . . ver o dese~vu:Hmento da Amf:ZÔl1i~l 

:'irgª.o. . É lído, apoiado e vai àp, Com.is- 2. A LeI r.9 ! $06. Ijr, 6 de June';'o 
. OOes de ConstituU;ão e Justiça, ac de 1953 insthü:} a SUDerintt.:ndénch 

Pareceres 3, Enc::mt~·;;'-5€. 110 p.nt.anto. à tren· Economia c de l<"'inança~J o 5e- do p:ano de Valori7.ação Econemica 
90 99 d 1964 te- da. Pasta do Tràbalho, atualmente. guinte: da Amazônia (SPVEA), trac>:lndo, em 

rlS, ? e ,e _ ü~~ Dustre colega. o Senador Amaury linhas gerais, a estrutura e' a. final: .. 
N'! De DE 19tH SUVfl., -r:emos a certeza de ,que Sua dade do nõvc· órgão de açáo e co-

Excelp-ncla, saberá dar a deVIda aten- mandamento, por igual. em t:)cn. a 
:;áo o senado e, à nos:a boa vontade área obl'engid::t na sua conce:tl1açãQ, 
em _ c.::laboral' na proe\U'a de uma 60- 3. Entretanto, decorrida maioS de 
111\0.0 para o angust!ante problema déca.da doa, Vigência. da SUa lei 

. .5ir.dica:, orgânica, a SPVEA) exceção feita do 
4, As ~t11. somos dI' !lareC€l' que, "primeiro plano quinquen·a.l" 0955,). 

mai" uma rezo sem duvida a úitin13, O çong:e'E..s~ N:.iCl.onul decref..e.: não apl'esent-ou ou pós em execução 

I ,<;e:,':t- oU,vido o Minl:;ud,'~ do Trabalho qualquer esquema de tcabalho a que, 
, '! ArL 19 Os recursos de que trata e 'IA 'd d t' C j ,'" P"~V' dtnClrr Soclal som'e a conven· m cvn vrffil r. e- a -e com a onst -o a~·t;, 199 da Constituiçáo da Repú- i' - d !ta d 'I éncia da pr,,;posiçáo 0:<'< çm exan;t€', bHca seràv np;1cados pela. Sl.lperln~ Ulçao, se eVf~ ou possa c mar e 
Sal:: dat. C6mi:::~õ%, f'tL 24 de julho Plano ou ace1t.u COU10 Plano ele Va-

Relator: S;', Vivaldo L:''11a d" 1°6'3, _ j-lv111do L!7na. Pre..,iden. tendência do Plano de ValorizaçãO lorização ECQnõmica da Amazônia, _ " ;] Económ:ca <ta Amazônl.a. (SPVEA) 
J pru~nte projeto de L(>~ da Cá,: te .e R;l!:ltor. - Al.l~Õ!tiO C?,'ZrOSa' m~diante. um, p13no ~e, objetivos ge- 4. Mas, não ·:)bst~nte e&s'a real e 

mvr<l, R-,re~entadv em 1935 pe:o ent:iOl Le:t~ l\elo .. -::--; HertV(!/M VI', raIS, reg1Q!,l')IS, .setúna'13 e locaIs, a tl'emenda deficiêncIa, Q.. SPVEA es-
ceputado Cmlos Lacerda, ent;c cu- Loo«u dú S11t c,ra. curto ou a longo prazo, conforme & tende seus tentáculos de super-orga-
tra.s mpdJd;l..s, propõe a ctincão do n S~. PRE-SrDE~TE; natureza, tl.-:- pecUJ~<!r.ldades. a CQ'1\'e- fiÍ.':;mo por sôbm tôda a vasta l'egifto; 
Fund S~cial Sindj~al e da OGmis iio ..., ' - ''; r niênckl, e a destina.ção dos Be1'l':çl)S etr' com!o um rSxlôbre-POdel' regiOnal!, e5-
do Imp::':ito Sindical pela s\';'-pl'es<;50 Esta fmaa a .eüura ,do expedJ~n.e. que pre'.:r;ndr- execmar ou que lhe fo- angu a, as 1 !l·, qUi\Ge ttl1iqu: a (OS 

dos artigos 5S0, 594, 59-3, 596 f' 597 da sõ~~e u. Me;,:·3,. requenmento ~ue vaI rem protlostos e que apresentem p"O~ governos das unidades geopolít~c% 
Con~ida"'ão dp. Leis do Tra.balho, 'st.l' IlL<O. babilidade de formar, fortalecer ou mcluidns na sal exteJ;lSão jurisd\c~o-

Em p:lr-ccfr datado de 30 de setem
b:ô de lf:59 o Senador Souza N"aves 
sugeriu que, "tl'i1 tando~sc de ex"in· 
ção de um ó"gáo público", fÕ~" e ou
vido, ant<"s af' Qualquer decisão por 
rnrt.e d ',,'_e é«g-ão o Min'stério do 
Traba'ho. 

l!: lido o s~gt-l:in\,e': assegurar bases para o d-eserJ\'L!vi- na1. E as.sitn, além de ine f ic1ente. 
~ m~_t.o . imediato <lU subseqüente da vem atentando. estensiva ou subr.'e-

.R1lguerimento n9 90, de 1964 
Requeremos à Mesa, sejam solici

tadas ao Ministério da .1\griC:lltlH'a, 
às seguintes informações: 

reg1aO. l>ticiamente, ,contra a autonomia e a 

Dois oficios foram exp.Edld-a.~ no ti
tular daquela PasW, conforme as có
piru;. Que in:::truem o processo: um da
tado de 6 de out.tl:bro de 1%9. ende· 
Jl!Ç8.do ao !vUntstro Fernando Nóbre-

, .' 

a) Qual a ál'ea prevista p!\ra plert
tação do trigo ê.ste ano nQ pa,:,!\uá, 
Santa Ca.tarin(\ e RiO qramle do 
Sul? 

b) Quais as varied.acJ.es nova,s cria
das neste-s EstadOli que poderão JJle-

Art, 29 A Supel'inte-nâência do pla- organização fedm'-a.tiva d06 Estados
no de Valorização Econômica da Ama- membros daquela. região, em mator 
zônia emprege.l'á os recursOs a que se cu menor grau, na. dependência das 
rftere o artigo anterior somente der ~ menos ou mais amiStosas relações 
tro da' área. amazônica d~limita.d~"' 11() entre o poder central - a que ela 
art, 2(1 da. Lei ni} 1.806, de. 6 de ja~ se\'Ve e represent.a - e os pooeres 
neiro de 1953, e o fará. em harmonia lOCais, a que deyerie hannonizar~Be. 
c-om c.':i. governos loca.is, dir€'tame-nte 5, Tio un.sive1 tem &ido nação 
ou medlOnte convêniO, Rcôrdo ou e.on- am~u1-nlladora. da SPVEA sôbre os 
tato com entidades púb:leaa'ou »lU" pv&rnos da. restão aalo.,zbnica, qnrt 
ticw..r .. , ~,~ ~, _~, "l"!'e,O<I de ,,,''''-

./ 

• 
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, 
àqueles princípios de resguardo da or... são; pleiteou1 então, o relevamento rendo em benefícIos deles históricos 
dem jurídica e constitucional. dai prescrição, de sorte Que se lhe "habeas corpus'} ao Supremo Tribuw 

Houve um momento - sabem·no restauras.se () dtreito perdido. Ore· nal F'ederal. Embora protegido pelas 
todos, nesta Casa e fora dela.,- em lator do pedido opinou con~ràrlamenw imunidades parlamen:, ares, a audaeia 
qne a atitude do Governador da Quo .. te, s,ob Q fundamento de que, na ior. do advogado custou-lhO;! a prisão. 
/lIabasa proibindo a realização, ali. de ma da Constituição, todos eram [Ai entretanto. Sl'8. S€l1ra<i'ores,. é 
um cOngresso de objetivOs políticos, iguais perante a Lei, E acrescentou que o grande homem <te lutas se reve
fêz com que vários deputados que que, por lsso mesIT~, não era po.ssi~ leu n,a plenitude (te suas virtud'Cs, 
lll'estigjavam a sítuação politica fe~ veI fazer distinções que prejudicas .. prêso, a. Câmara canced~u 8utoriza
'deral, solLcitassem do PJl.esidente a sem fi. regl'e. da igualdade, Na Co~ çã.u pMa que () p:r{)C~.so S'~ fizesse, e 
medida cOrl'êti-va do que considera,. missão de Just.iç.:l, JtlOO Mangabeira o processo se faria perante o Trlbtl
va.m um abuso. E 6. verdade hist-6l'iw pediu vi~,ta do processo, e, dois dias nal de segur.ança NacionaL 

eontrado jus:ti/.;a, ,apez.ar de t-D~ 
e.ssa,~ c-ovardias trJUmph.antc<:, llf.O 
cedi, não elmlOfeci, não 1,raag:gij 
não ce.s,f;ci de falar, de prol.es1ar, 
de l'equerel" na defesa cta L:ber ... 
da.de. <lo Di:eito, da De!l:Q.~:'ac;a 
t, da Lei. 
Dell~m~ a nature7 ... 1 a flbr3. r:j., 

da rcs'stê,1c:a e lia lut1. D'::::,)lJ. 
me com um~ ir. tensa vida su~}jec .. 
U\'a. O.~ gOzos nto.1t::'t'ia:.<; CJ ?)";'<; .. 

têllCi13, não tem pOder sobre mim. 
Nuncr', me senti mais UVft' tltl (pe 
na ig;10ffi111ia desta prisão 

ca é que o Presidente se não cedeu, depois, apresentou .seu voto, Ne~s:1 Na *prisão, João Mangabe.1J'a rece
qu:s ceder, para atender aos seus amiw I )~ça memorável, examinou o ClSO beu a no~iflcação de Que dereria. de
gos, pedju~lhes. poré_m, que fôssem . ..i"m si mesmo, para mostJal' flI injw'i .. fender-s'e. Fê-lo? Não, Senhor presl- PJ;-,a a ~;ua honra e para a tr:tr.r..Ü'",; 
obt~l' do Ministro João IVIangabe-il'a g iüci.dade do p?-l'ecer do relator, Val dente, O homem se revelou na. 1nte- lldade de lOua consciênc\\. 110 .(\';) ~f>
decisão em que se fundamemas.'lc o otdiante, porem: deixa os limjtes es~ gridaâe de seu valOr moraL na ex· O'uinte fiO da sna Hberdde. pat '!::-'!_ 
alo do Govêrno, r-reitos do Direito decadente e ~,e al~ pansão de sua cora~em civlca, ~ão unfJ.n:me do Supremo T,':b~;r.·:J) 

DUrilnte horas, Deputados amigos ~e:. ao que êle mesmo ,'hamarIa os Ao Ofício do Tribunal qe segu:-ança Mlli1ar vi<:it"al'a-o o Minj$tro Edt:lli.!l-
do Govêrno forcejaram por fazer {'.,Jm L"iqW.s descmnpados do inter':''isse na .. Naeiona!, respor:d'fu ll;'stes tênnüs I do Lis...q, entio Pre.sldmte <lo Zllp. t'~ 
que () Ministro, de pensament-o C~9." cional. Prt.S'8f1. a e"aminar o fato em qUe valem repetidas para liçào às ge- mo Tribun,ü Federal. Recol'dall~:) e:'~ 
ramente socialJ.sta, aceitasse a orren w rações presentes e flr\lrfls: se fat-O, êle disze anos depo:~, na 33. 
taçáo p21"" nl;a.~ o Govêrno Fed.:'~.a, face da evolução d·a ordem jurídica h' d t Ule la a ' o· 

~ ., B '11 n mUI do centu ti "Ri 2 d 'one' o d.e 193" la, Quan (I cs a. o a 'o. v ,acs :-intel'Vle.sse llJ (+uanabara, de mane':"r3 no 1'3., e {} 1, - an o as o, e J''''~ Ir I, tenta anos de idade, que gun.'"ca',"n 
que se r,~e:;;'llrR'!SC a realização n.J injustlç!1S decorrentc& da ordem C.l~ Exml:t S1', Pre.~ídente do TribU. aquela visitl COmO,1..Ullt\ das Jemb1·3.n. 
congre:s.:;o ;Jco:bido, pit3JIi",ta, de.::llnante, Obsenra entâ", l'lal de segurança NacionaI. ças mais ca-l"$.s de sua vida o E c!~":a-

E o velho Minístro, safrendo jun- .~'e .a regra. da 11":Jaldade perante :l.. .. 'rou, nB,s homenagens. que recebl.l de 
~() ~os amIgo.!", dizia~lhe.s () que em ~ei não p.)de tl'acl:r-se num mesmo Devolvo a V, Ex!} os pu.PB,lS que ~Ua terra r.ataI, com refercuc:a l\(}S 

.. 'i'eguida ret;uzíu a têrmo, num expe- t!'atamento pa:,a pe-.::.so~ ~ocial e me foram envta-ti,os pelu '!l'lounal magistra-d.os: "Nunca os aêulei ,:o;no 
dieute ao president.e <la República: econ6n1icamente desiguais. O princt~ de Segurança, ?o .qual nao r-eco- advOg,~dO; muito menos como réu", 

Nilo lhes pos::o atende:', O Gcyer- pio de qUe t.cdos são iguais perante nheço cQmpetencl:1 lega! ~ara Deixando':\. prisão, retomou sua ca-
nador~da Guancba!'a procedeu de a .lei - acelltuCu há-de ser cald.o e processar-roê, por (!0l1S1d'~rawlo deira na Cámo.ra dO,.;; Deputad.-'.i- 'e 
a:-tt1o com a Constituição e a LeI, sallgl'lo.. Caldo para 03 a11êrnicos, lnsbtllido contra O- text.o expr-e.s~ cauEticou €;-n ~ào mt.'n· memorável clt",. 
Nao há moth'o de ordem jurídica, ~angl'ia p·ara O", pletórico's, A justiça B() dos artigos 81, e 113 da Cons- curso a fnqucza. dos Deput:lào~ que, 
política ou moral que justiflque Q que no Pais, Me aquéle momento, tituição, e -C(jffi-o Um atentando! cedendo ao j:J~é"r dltatOl':al dcminnu-
interven"ão naquele Estapo, E' o que huvb fido a justiça dos rIcos e po- escandaloso cont:·,fl a homa da I t(" haviam- concedido ljccnça uarA. 
l11es p8S~O dizer, em respeito à minha tenta-clGs, preci;"lVa transforma.~·~E€ n~,a culi!lr~ ju:·idi~,a . . e 00: prin~ prender par:amcn1ares Inocent~3 e 
-co1U'c1encia, às lY":nhas convicções ju- na justlça dos pObres e dos oprimi. Clp:OS eSsencl2.s a cJv1hzaçao hu- proce.ssá-lo~ por crimes Que não h'l-
"'íd:ctts e politicas, em re~Q"uardo do dos, Nem era posdvel que uma Casa ma.na, I viam praticado, Disse, numa t1pú-,. 

~ d prec-ent"nte d povo neo-as <; Aliás &ó um Tribunal de "c::m- I trote candente, que, se est~veQ.:::e nl~ ~argo quc OCUpD e do dever de leal- :: l'e - C) o,: ~ o ~ . ~ "" .s~e vicção livre" p~der:fI. ter rccebidojl qUfla Casa na dia, em que ela f6J"l. 
dade que ten)1o p':U9 cOm o PreStden- o ~e~evam,:r;~O,.,1:l pre_cr~Gao àqu;l'J. a de:mnc:a in::p fi com que o visitada. pe'o então Minij-..tl'o d~ ,la~-
'te de quem sou :;'uxllilal', ,Inval .. dn" p,.c"ta.m qU~ r:~o reque.eu P 'd ' 

E a intprvenc,á() n{io se fêz. ~"'''S ~ó< o l'econ,.:''''c:mento .do. ô,l:rel(,.() no l?rfl.?G procurador criminal, co!Jr:n.do o t.iça, teria pedido aO xe<;! ente \'~ 
~"...... ~ I t n d d crime p~pet:'sti'o a 23 de março I Câmara destIlC8..'i~? d()~s g\l·)rdas (~O 

:nâo se fêz p01'Que Q Ministro J()5.o c:r <:' o per t"Sl .a, ma: POr 19no· pe:o Ministro da JU.:<.tiça .. "apon~ serviço que pusessem o atrevido C')~ 
H:mg&bei:'D. nüo era um ~.el Vo tIo i""~nc·,1., po;'q' e o E.::t~p.do nao lhe ha- ta como co-réu d:a R:v-olu~f.o de cada aba:xo. 
Pr('sjdent~ nem dE' ~eu'\ ami~os, mas' V1.rt, C:~do a. rdllcaçao ao que est&.'vJ 27 de novembro" um hom~m C.Jn- I Nr.o se l'mitou a is.."'o. porém. Pr0. 
um €,'::c;':::vo da legalidade e da COl1S~ I cbl':g~d? '. tra o qual só DleJa supmtos fa~ I 50, p:'o\!essado e célnderta-do co-mo ('J. 
t,tuição. 1 ... 0 t;nn:no d3 .le:i.tul:a d~s'l~ d.o- tos, posteriores aque:a cata; (a~ muni.eta, ou pa.rticipante de mov:me':l-

~A,incJ. :l2;O!'a, no tLmutto dh2~c, cnn-:<;:l1t~ ~- e fiqUI o ,smtct17o c<:~ tos aQ.solutamentc f:nc~n e l'e~ul- to comuni~ta, comparecia p~J'(1nle .1-
e-ti .... revc:ucioJla:io5, VÍlll..:J-lo dltap~" de deI;; ma,:~:,,,, n1tu~'.aJ<. Q.~ quem nso tant::s d~ d::poimen m ante-da.,a- ! Câmara com () p:'cótí"6!O (:e q'.i2m h'\-
}::.'lolk::), ao representante d:> ~eu I r-:::de rrVlver. de. lffimOY1.s0. as t?al?w dos de agentes de polícia, como I' v;a sido absol\'ido "pela Sup~emü ('ô':-
P[!.rt~do. nE'~ta Casa, o Senador AH~I Vl'·;:l,'; ~:). '2.rc':;)~é' Jur!s~g, -:- a C-omlssa.o tud,o .s~ dE'lll.'lnst"ou na. d'etes:a te Militar, Nãü se acp-vardàu, ent:-.c-
ré-:jo V:>lnna., que vot!i$se, Oolra Presj~ de J~:tJç'a. pCl.' unarumldade, vale dj· feita. perant.e fi Câmara o Que os tanto,. na hor ... " do perJ.g'o, quanGo rE'. 
d::nte d.\ ·'R:;públlca, no G~nel"Jl Cas- zer l:1<~hl"l.ve com o ~voto d.o re1?ttor. memhi'o3 do Tribunal conhecem' conqu:.:;tou a !l)el'do.de, para rCNg::cr 
telo Branco, Não o cD~h~cia; nco I niY~?:a o; iI",;:~to de ~'Jao Mangl.bel.r2" mas. so~!'e~uCo. fatos que &e fôs~ seus princíp~os. R~Pêt~u, naque!e mo-
e!'~, co::~("qUentemcnte rlêle um in~ . E~ 3.r.; 1d,~ as, ,p,).e~m, eram àquela sem ahsohttamente vel'dadeir()~ ment-o, conceito.! e palavras que aq1Li 
t~m:), L:JLlv:::s~-::e, por~m n3.S ínfor·! p.D-Ca. ç~ns.der:ctas ta~ ayanç.a~as q,:e não constituiriam jamais nenhum uma v~z já tive oportl.Ulidad.e ':,ie reM 
m,lções lí.'CEn:d':lS, de qU~ .'ôe trata.va.' ~ Pl'~:u:-nte ,(.a, R('publl~,.'l ln.erferlU crime. E' Que tOC~5 êles se refe- produzU". HenONu suS-s conv:cç~:s de 
(]<> um nüIttnr qne lnv."s·';.... n p·c I Jl'nto à COnlc.s::ao de Fmanças do rem <> "'hab~a'~ C01"P"S" inlpe.l'a- homem de pen.)amento soctal1s.:.1. e ~ ..... _. '- t,,,.::\ :{ • ~ l-onodO e o p""ecco na·o ve'o a de'o "" ! d 1 Sidf!:r..Cli\. da Rep. úblic.1. s~beria dar ,,,. '" .., ... p,o:: "-"'" . . . ,,',H;':~ do em fa,vor de pac:en~f.s presos; pondero\; qUE'", cem a.que a ~c ar:I(:aJ. 
di.;n:drd" ao Peder Civil te Zi,té ~e .. "c, ."'.1:._ ..... cem fi. vrtorla c.~ e impetrador.;, 11,ão a juh~2s de em- não se exaltassem 03 con;un,ls,hs n'E'Ul 

F'''a QOi"e'mina-c05o 1 '] :le" ... :e\'~lUçaD, o C:Cl0 CoI) Senado D{lquela p,reitada. mas a magistrad(),s.. de sr; PTe.ocupa.s~em OS ca.p.talls.as ,.,y~_ 
f \~:> < t - . . .... ',(,e, a c:'l.~ ~ p_r-

I 
Le1·'slatur'2, verdad~. t~l como a COll.o:;tituição C:<lllanos, :É que, pal:a ele, a e.sq!l~~'Oa 

• ",~O,1, ~Cql!Cl, d:.ante do a~Q~ do Co- f€st:.:va ccmo m.::mbro dlJtGol'êmo, €1'3 beira", VIoleta. [to verme,ho, e por !s,SQ Sll~-
(tií; :l~er;. e co~pr.eensl\"e" nau fo·e mo- Qt:..'em C::''J.1 tarnanho vh;Oi' E€' mItnj~ determinou, (as, J João Manga-j é, como um a.l'c!)~ü'ls, qne vana do 

m;.l do ~,UD·emo da Revoluçaa que \,:) luta.cor innnclvel quando colocado . tentou que esquerda era Ma!'x no ",Ma-
sll-p~ndf'u, POr de.:!: anos, 05 dire:to..:;ll nps JUS f!:; da opcstçâo E' que se E assim n;pel:ndo. assim, nno .se _ nifesto Comun!stt.", como LeitO xrrr 
p.!JI~t;:.c.::.s .d!J seu tHho, Dr. Fonnw:co ve de seu" nàmil'ãveis ct:t"CUl'SOS na' defendeu, por ato seu, per.ante o Tl'i~ na "Rerum Novnum", ou o P~dre 
~Hnac.}K!f'-J.. . Câmül'a F0d-~ror, il pnrtlr de 1935, bur..al de Segurança Nacional. Ducatrillo-n, da Ordem dos Dom:nl-

P8de imn:~'lnar·se qu~nto i:en.r. :\inà:'l, hoje, P'ü1' exemplo, p:x!-e se!' O pro~~w, pon"illl, :prosseguiu, e canos, nas divers.a,~ manife.=;taçõf> .. r.; Gue 
CllSr~tc.? a êss-e vi:Jho Jut!!.a.or repnnll: I lido cemo 1)['<:,<\ d~ nDtãveJ vaJOI' Qra- João Mang-abeira. foi condenado pc .. fazia contra as lnjustiças do reg!me 
o s2nt:::mentu paterno pua mant~r ,"l. I r.tr~o, .iut"[d'co e politico, {) di('cw'so los ·'juí?es de empreitada", pe:o tri.- capitalista,. 
g;:avp dec'-.sUo polHica, anul1c.:·,da, df I ('.cm fjne comh:lteu Veto de Pl'esi<len~ bunai de exceção. Como sentil"a ql!e 
púbIlr-ü, ao !,ep~e~entrmte de 5eu pex- :e Getúlio Vl1rgns ao aumento d1).<; ci- não haVia pos~ibil:dade de ·reconqui.'l~ 
tiQ."J, Fê-Iv, p~:~m, taLvez como úl~ vI<; ao mesmo tempo em que se con- ta:- a integridade de seus direito::., 
t:n'.o <:;l'l'mde e::·~np.;o de ~un vida r.:Ü~' ceó':a al:QnQ aos mDitures, . atr.avés do apêlo ao Supremo Trihuw 
b~:.-:a, d&do !lO próprio filho e à Na· fi'" f' 1 à I" '" t d nal Federal, cujos jufzf>s havia então 
çaJ p':p'a to"nal' ~1·3.1'0 que as de-",'''e'''s E:l,<l0. e j(> que;_ ? ... n~amcn o e considerado covardes, dil'igiu*se G) 
d ' , .. '''t'· d

V 

1 ••.. ' ,- p~'O,eção 803 fraco;;, eIe salIentava que Supremo Tr"Ulnal MI'lI'tar ,- fa,À e u,nt pc.: :1CO, ~ UJll 1{;mem n:I.Ole- fi. demc::::wi'Ll não .<:e pode decorar, lIJ ,Zll'. '.-

n1"n~f' p0.lJt:co" r:.ao pcrto;:m <er d0c.ni- neln e' r!l.z..-.é,'el q 'e llO seu qua..l",-..o, 10, lançou, simu'tâneamente, um m.a w 

n"das p 11 V"<JO n"'m 1 ...... ,.. u. , u. tlifesto à Nação dando aos $'Cus c<iIl1-
.", , .e. _ <,'.. , • m~sm(l pe U se d',<:t:n-:1;am o-S funcionário num pa- ~idadãos e, part:cularment'.?o ao". .seus 

pt.a p'~'x:::o, nem mesmo, p::!la ~an, _ricia o C mel'n1O pU"l'iato, conterráneQ~ o conl1e;;.ment-o S~2'lro 
ta P.:J .. ':<'o de um 'Pai. d,f1.DlE' do fll,ho I Ma~ já àqm'12 tempo, o homem de de que estav<a srnoo vltl!11(l de tef>""iw 
fe, l,d:1 ncs s;us du:eHçs. f'le, pO:em, II pen"3:ment;) so::alieta se havia afirw vel inj11sVça, 
M~lm pr.cceo,u t>::La que .a. sua \·e· maco límp:dftmente na. t€.união da Como aquêle oficio ao TL'ibu!l~l de 
lhJce, dOlrr-:1a de ~al1tas Vlto:las .• so.: min01':a quI" então se fbem. sob a Segurallça. ê2~e mD.n~le..<:;to é teit;u da 
br2tu~"J n.:> scfnn:Ento. nao fo,;;<e I ~l'es::'l.énc;a de Artur Bel'nardes, Sem prisãol onde ainda permaneceu por 
m~nt?n.: da PfJr um JU]~31!1ento ~ue:i! I (;,:>1 11 ~e d2'liQar, saU~ntou contu<io, meses, Neste manifesto, valem. por 
RI' ton;-._ p'.ldes<.e c:JllS.d::-r31' d1taco:-m que tê -mos participaria da luta igual relell1brad,as, como lição p[\r~ 
]):l'r ult'imenb p:3~oal e p:ivado tia Q1.);).':Cã0, Não o faria. c'enb:o do as geraçõt>s ~tUill" e futuras, €.st~s pa~ 
P(-lo çDTçue _ ê5~e~ medo de Pl:OC':C.?~' es Po' ~-:1~:C!".;:H:O de op.Qr~se a tudo ~avras que só f!~ura'9 ré'present!'.th'a'3 
era d.~ ",U,l t:3d:ç:o: o p:c;;~dlmente qU'3 O Cí:;rkno ap:e5ent-asse, só por são capazes de e.s.Cl'evcr, sobretut,;Q na 
do h::-n~m q;w j:u!.l.U''; t.:ubeou r-'::' S(:r g:Jvé.-n{l. E:a um homem. p'IenR- a.dversíd.ade: 
dlvu[fir, Pind'il QU2nd') llinc'Jhio a U13!'. e f:(l aé:':S pr!:1cípios, consei'ente- "Iniquamente eondemnado. tC'_ 
SiU_l1ÇÕ~ P'JUUca'5 gQvem::tn13:1tais o m:nt,:! p:'('o à defesa de um ideário nho pma dos que me condemna~ 

No 8c:1:::.<10. tntrc 1~2J e 19S0, (,iui- que c:nst:tuia a norma de SUa atu- ra.m, COmo deve ser infeliz .o ho~ 
t'·,. em favcr da viúv:t de um gUlll'- 2CfrO juríd,:ca e política. mem cuja formação lhe permite, 
d~-civil, voto que rep:e< en~a, na Ris·, . Por l::':w mesmo, quando oobreve10 t\ .sob qualquer motivo. a. conde:m-
t6ria jurídica. e p.oliUc.a àêste País, crise ti'e 35 - e tantos entraram em na.ção de um !nnocentel Deus que 
um dcs documentes marcantes do pânico - João M~ngabeira assume, lhe,<:l perdôe. De mim, estou tran. 
!pensamento renovado" e progl'essista., espon-tâneamente, a def-esa de jorna· quilo, 
!Pobre guarda-civil faleceu, a viúva listas, bancári<liS operários, estudan.. Preso ha quatorze meses Mrtt 
perdeu o p:'azo de requerer a. pen- te/) pro..fessÔ:l:es univel'!SJ.t~ reque- ter commettido crime. nem en~ 

• 

Homem de esquerda. hom€m de 
pensamento socialista. ê:e se p~'oc!2.~ 
mava para acentuar que o era., I!O:1~ 
tudo, dent.ro da. ordem rigorosamente 
democrática. 

Essa.c; teses que sustentott àquela 
éP<HX\ C011duzir.am-no a fundar ,{ es_ 
ouerda democrát:ca e o Partido Su~ 
~ '.lista, depois do resta.bclec:mento 
... t lega-Udade çonstltucional, em ~g~,í), 
O h:Jmem irredutivel, fiel a si ml~~" 
m.o e"aos seus idMi,s, criou o Part·ido 
sob o lema "Socialismo e Libe~dac.e". 

Dentro dêsse lema. fiel (1.- êle, m»1'~ 
re aos oitenta e qu~tro anos de !d.ft~ 
de. Coroando, porém, sua fidelid"ne
a êsse.s princíp:,os, fé_~ queztão de d~~ 
monstrar, pela prática, a. seg'/J!'fn:Gl 
de sUas cony:.ções, Por ism e (PC, 
contrarío.ndo int~rêsscs ft{>liticJs, di
vergindo de amigos, não se suo:nü'L! 1 
a .acGl1selhar a intervenção no E-L:l_ 
do da. Guanabara. N!ío podia ffl~ê~lo 
rarqu.e a Co-n.stítuiç;1o n5..o o perm:t:a. 
Náo podia fa.zê.-!o pONtUe e. CC!1ctitui .. 
ção não o permitia. U·:;.o podia fazê .. 
lo pol'que fi, tra-dição de :"!.-eu pensa
mento não o a'Utorl~ .. va fi, trair-se. 
Sustentou s-~:lnpl'e como norma. a.quilo 
Q"ue reduziu a um pr·imorQSo eoncej~o 
ao discu~o com q';:.e 1~z " ektgio de 
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!Ruy_, 1:l~rbo.sa.. Uo. c.eut..:nárlo de seu 
lna.$c,meJ.lto, em 194~. na Câmara das 
Depu~Ç.d:as: 

o mais alto momento do DIrei
ta e (11\ JU5t::;a. nu Demo.::raci~ li 
qlundo: um G!J'i:}~~W, digno'de um 
1'.0':0 livre, ou um Jujz digno de 
seu tacerdóc.lo, cohre cem a tute
la tia liberdade um 1njmigo ~di~ 
('.j1:~O na P::-O}):l.ga.nda. de U-.'1'..a idé~8. 
Gdl=d'l. " 

QU;:In a~~ prB::t0u, e porque 
U.:._ ~'n P.i,'!.:,-JU scú ... u. ná:) podi.a. trair 
u tll 11i.33n10, vm2;B.uJo-se ae adversá-
L.(·~. cTt.tanrlo r.ó Poder, ' 

:..:~ <f CSi.r!tC;~rno não () abate'!l o 
F.::.~r não o cOilfund;u, Nêle estêve\ 
e d.:}~- se taí,)stou com 8. dignidade 
P· .... ;l '.a. lIe um vel'dadciro homem pu
b11C'.j, .li;~e aliás o d:.s<;e quando r""'
l::m.tl.rantio. f.Z'~e de- Cotegipe, salien
t.oa .Que I.aC1J _ era ser mini-.stro; In.ti
to.}, :mbec.s. ja o haViam sido. O di. 
!~C!] ~~a de:xar de o s!'l" Da hota certa, 

li: c.e sôu!:>,9 à(>jx;1:r de ser no. b:Q~'O 
ce:'iQ. Quando. entre a Stul e a CQn~ 
dU~!l do GD .. ~érn() de que .-"artid':l"ra 
a illvergência se crivu. não duvidou' 
um jr-~~~nt8 em trocar a perma.nên. 
t'~1~ no t:0der pe.!r3. t:ranqüHidade de
:S~:l ~nsc}ência,. Dê'e se. afaste'J, mas 
.b~l.gJe~ Ó O~V!U jam~ls denegrir a 
lLn:a. c.o Presldente a que serviu. llem 
d?lntl-l' sitn~~õi';') :.te qUe houveS:;em 
11,1.;·~.c.p-ado companhtdra seus de Oo~ 
Vê/nt>. • 

Ao, inye.s de· trair-se. fel;: que3mo. 
l),::s Utt:lU.a:5 lpr.:r$ é!.~ .que esté ... ~ à. 
t:-eme~ do !'-Jlini5térlO, de· reve:.ar rt sua 
lnd~pt-n(têneia. re'lai{ltndo dua,\ ,X)l'~ 
tarms qu~ ~fu-:nitia.:n q~1.e aLLtorid:l,i~s 
}.;~1icH\.S incompetente", p.rocedessem a 
l:}o/c~ e 3-preensões de UvróS e pu_ 
~ ~caç()e3, Quem for~ou a mentali_ 
(~>lde, CD!llD êle t()rmo;,;. a sua, ao <:'3 .... 
1?,-, 0·05 ~ Hieals jurídicos e Iio amor à 
hberdaue, não :PQuerla, d(:ixar Que a. 
sua ,1?d~p~nâ~nCJa sucumbisse ao p§ .. 
SQ Clt' '>lOlen_ClaS policiais. 

Cheg<lu. assim .. pata sua tl'':lnqüi .. 
Uda.1e e para. honra do -Brasil, a-ru oi
tenta ~ quatro- anos. de idade, 'lom 
.irredutlvel ttde!.:'ila.de aas princlpías 
que Q empolgaram desde a mocida~ 
Cl.e, ~). l!!~Q de E.uy. A.'lâs. quando pa
ranrn:o (lOS bacharéis pela. F':.lCuldade
de D;J'eito da. BalUa. em 1944, êle !he,s 
relemo-~'Ou sua partida daquela- C!lSa 
as dM11us~es ~o~tiàG.s. a,q injustH;~ 
as pretençoes. DIE'Se~lh€s, porém, qUl'. 
à~ue1a altura. se Os cabelos encane. 
Clam, se as 1acl\r; se ellrUgava!n se o 
CO!'PO enfraquecia, (} e.5.pírito contin.lll~ 
ya <! mesmo, a mesma (\ flanta do.I;. 
l~f-a.s da juventude. E potque as" 
srm pe!~necc-u. Srs Senadore-..s.,. O 
octogem:.:no, c<:tm:htIJido 110 fl;s.icQ.. man
teve admirável <:::lareza. e vi"'or de 
idéia..,> até os ultimQs. imtantes. 

Alguns anos atl·â.,s:, rmW-a c<m .... euçãO 
da Esquerda Dunocrãtica. vOltnu~s(' 
exatamente para a. 'l!<lcidade. ta.:.:en
d.o-J1e éste apêl0 ooml?veute: ' ~ 

"Mocidade flamante da vids.! 
Vós tois o sul cta terra. 

A Vós confia a pât::ia o seu des
tino e o seu futur-o. Conllfd em 
·nós que vos amamos. Os 110-'" 
m~ns ·da. minha. geraçã6 :estãf) a 
srur pela parta da morte, úlh:m
do-vos. com cal'inh(} e oom espe
rança, a vós que entrais ca;ttan ... 
d:> e coroados de rpsa,s pela pór~ 
bco da vioo, 'Preparai.vos para 
empullhar a bandeira. que h"'Je 
desfl'aldaI9-OS, Vós ld€s ser a vo~ 
de um novo mundo, de uma de .. 
moe::-acia nova, gerada nas en .. 
tranhas dador, De511l'ezai os l'ea..,. 
cionârios, os retrógadas, os re .. 
tardados. Quebr"ai Q6 velhos mol .. 
desl carcomid(),S. Alijai as v:lhas 
ânforas, que elas não supor~
riam o fermentar do vinho nove) 
da vida. Dí'rruooj 00 fnls,>s 1(10· 
los, Dst:'Uí 00 preoonceitos ab .. 
surd)..<t e OS privilégios eadu~'lS, 
Pklsmai com V4)Ssas. mã.os- V()~--;o.s. 
destinos. Formai em nOSS'as ti ... 
leiras. que S30 \1ooses. Entrentaj 
tnmqullos o futuro prbmlssor que 
já almre1a. Nada deterá a. 1'.:>5" 

JIARlO DO CONGRESSO NAClONAL (Seção 11) Abríf de 1;'0'1 

.sa nl.archa. A 
.i-Spera.n.ça v:J,1 
V\l$ sorr-i" ~ 

fé VQS ilum.ina, • traçou, com mes.tria "e em plnjelatIa.s 1 ntual. e traçet os rumO!;. para os $eus 
a~llQ, a. Vitória vig-orotas. o nerfil de Jo~o M.angabel- O-mig~·s, par~ 03 !:;tUS correligionárIOS, 

-ra. ê%e out:tl ba-hmo ilu:;~;~e, Que FaZIa- ca:'oda\ti~ como s-? fô:s~ um 
JOãO Mangabeira tinha, assim, a gozcu d;l 'sua. anürode: o na<~re Ss- crlstâo tias [.:lmltlva9 ems, A .&U:l 

vtrtude de renovar o VIgor das ideilU nadol' JQ.ss:Pha~ Marmbo. mão. e.sque~'::l~ n§.o sab.a, o .Jtue 'l milo 
ou, pelos menas, de conservâ.tas na Não estou em c~mdiçõM l.'Ie fslür. ' d~l'i}ta havia dl:!trHruid.:>. 
integrrdade dos tt..as da. juventadE:. particulannente hoj? do "ÇU~tl) extra· S-el que multa gente hoje, e.stã cho .. 

por .iSSO, ainda nQ fim de 19.63~ Uã.:;} ordinAdo que j}a,ssou "a:',2 i\. r~"iio rundo a falta de J~ão Man:&a~.}.!\t. 
podendo c:;mparecer à salenidaue de da marte. .:> Lembro-m~ d~. QUf" 'quanda D~PU· 
formatura d<>s Bacharéis em Dueita - Sr. PJ',:sidante, João Man:;abe!l'a, t/3-ao estadual n:,c-ebi um telegrama 

Fa ld d d Bah· para mim, foi' um s2n~o. AqreJa dêle "venha ao Ri.o~ preciso :ala\:-
l~~~ hcru~~f\;€:dO, ~es m~nd~~ ~~ cultura verdadeiramente oo':~v.:'-l C.'3- lhe,"' FuI. D:ese êle: "Auréti·), o 
sngem de Agxadecim::.nto. que. é, ao tal',) a ser-v-lço do .!"o!:red.:;re:::, dos . partid() está ame.aeoado de cerrai:' flS 
mesmo tempo, oPQrtuna lição de i\l- injustiç'ldos .. JoãD Man;abel-:ra foi um pc~tas; se não c.QnsegUir Cf'lll m.l 
tos ,ensinamentos, bom, na acepção mais t:om,D!etn da t'le}t:r~s. ou um Deputai:ll> fed~NI. ,Q 

"Deus vos a.benç!)e", disse. .. 
lhes", Não tem outra1; pala\"Tas 
o ancH't{) para' vos agradec..e.r Q 

hal<l SQli4:" com que lhe cl:cun· 
daiS a fronte encanecioo.. 

E, ad~ante, despertando o e5i)Írlto 
d()s jovens para a luta inevltá-'lel; 

"Estruturas. fiações, conceitos 
<Jocoletos não podem imperür o 
surto estuante da vida. Sómente 
por artjfíc~os ta:.s é passível. por 
exemplo. assegurar os OS tlittito-s 
da. 1100500- hml'.ana e et;Sa,5 for
DM]â.velS SOCIedades anõutmf\s, 
fantisadas de pesooas jurÍ!Uca.s, 
que eslJoliam todas os homens e 
t:::dos Os povos, tléSenvolvidos, em 
de:ienVolv!mento ou subde.seXl';Ql
vídos. Mas, sobretudQ. os dQtt:; 
ultimDs . .. 

E' lhes deu a lição que aos jovens 
fC'i, por sinal, a. última de sua viuJ. 
glo:-io.sa: 

"Contra tudo isso tende6 de lU
tar; e segundo ·vossa defln~ção\ 
"peJa. Liberdade e pela }ustjça 
SociaL" Tendes assim, ~ lutar 
contra a. reaçilo e contra- os te~·' 
cionárl0s. d.escobertos ou mu5C3.
l'ados. Contra I}S que se npres(>n
tem de peito aberto, lutando p~
los priVilégios das classes domi
nantes, ~ ruM sobretudo. cont.r.l. ÔS 

falsos aJl6stolQS, contra os "se
cutc,:'OZ caiados", que .se cUzem 
homens de esqlH~l'da ou defen-S(). 
l'e:', "da JustJça S::lclal" > contan
to que não se lhe sameace D mi
nimo da. riqueza que possuem e 
muitas vêze.s ilicitamente srlqut-
rlda. ' 

D:2em-se traQalhistas. soo!ahs
t&5_ e até comuu16U:1s nas rodas 
da grafinagem a qu epertenc{'l)) 
e que os conhece, mas se lhes to
tais em qualquer dos seus rnte
rêsse econômicos, tiram -incont1-
nente a pele de cordeiro que ve.Ci
til\'Ull e surgem com:) tlgus fe. 
rozes" . 

Oontra os. tig':,es ferozes, oS d_esco
bertos e os ocultos, lutou, como se 
vê, da mocidade à velhice. 

Ferido deflntivamente pela. marte, 
ela o alcança transqüll? e consc~entE' 
de sl mesmo.· 

Resta-nos. aos que ficamos, sohre .. 
utdo aOS baianos. e:rn ':lome dos auai~ 
particularmente falo, ·neste instâme, 
laz~r~lbe a justiça que merece, Se 
era. dlfíeil traçar-lhe o perfil, Elir.da 
malB o será reduzi-lo a um~ expres •. 
são que oom posas rep:esentar a 
grandeza de sua vld,.l. de sua cUl
tura, de suas srngulares vlrturle.s trio .. 
raia. Prefjro, por - isso. valer .. me do 
seu própriQ talento e devolver ~lóds 
de sua pers<JllnUdede aquelas pala
vra.s lapidares com que êle ex.aJ..t'~,u a 
grande· existência de Ruy: "Sua 
gló:-Ia é SUa vida., e sua Vida é a unt
dade de seus ato3," (Muito vem,) 
Mufto bem! palmas pro!onç/tda.s:) 

Q: SR. PRESIDENTE' 

Tem l\ pghwra o nobre SCllr.ldol' 
Aurélio Vianna.::" 

º §R AtrnEL'O VIANA: 

palavm .. Intocável na sua 'cc!!duta, partídQ cle-sap.are~erá. Gostaria de 
, ública ou PlrtieU'l.lr, saber t:e você o SEguinte: qt.las ais 

A exceção dos sá)n::dos e d(}ln!n'!.~3, suas. ll'--'l5Si bilidades para. te-elegcr .. se 
geralmente eu conversa'f'), cem ~'êle Deputar.:o estd.dual? -- "Dr. Jc.R~O 
t-odD.9 Os dias. Na ruo de JatT:!1ro. rês,Çondt. ~ 90%", - "E de ~leJ"'" 
bat:fa~lhe à porta M c:nc,.> e me:'.l. se. De1>utado federal"? - "91)% de 
seis, seis e meia d'l manhft, e era o posslb!1:idade contrária". ti Então. vã.
melhor momento ~P.lm. trc~ar Idéies. nrrlscSllT ncs ll}S~, »' 
ouvindo muito m:iÍs do qlt:'! fa!9.nda. Falü'Va. êle acs seu amigcs: <'P-vSSO 
como amigo, E naquela m'lhh.js eu. e:.tntar com l\U~élio em tOtlas .~.s hü" 
aprendia, _lItJs pés do mestre, rn.uit~'"s, l"a$; é um amlgO de todos as m(.I

das lições que_ transmitia, à t.arde. mentos", 
da. tribun-l d,:l' C1\mara nos SZrniO!M - "Como está de finanças?" -
Deputados, SOb-::-e DirEito Const1t.u· perguntoU-p1e. 
cion2..1, já não erf\ () Del.1rttido Au!'êUo - "Tenho vinte mll cruzeiros V-;1..fil 
Viann~ quem falaV·l. Se':1th-se q~'e a camp:mha." Naquele temp(>, há
havkt, por trãs dêle. um pa~er mUlto do~e ou catorze anos .. , 
maior, uma cultura poder~,'\. -- ~E de quanto ma~s prec:&'I.l'!a'~' 

Alem de possuir .:!U!tUi{l. vastO" -- ":t>n.~ completar umilS cem n:il 
como bem o deUlcnstrau o nobre Se- cêduIM, eu preciSarm de mais um 
nador Josaphat Marinho. JQi!o ll.l,n- dez mil cruzeir~s." 
~~b.eira pos.s.uif\,. intuiç.ão marav!lho<:.a. N-aque..le tempo .. valia nluito. 
Er,~ o sexb s..entidc. E no m!.)menta. 
como que advinhando o que' vlri~ e. Asshn fuí eleito, pela pr-imeira, ,"'(;20 

acontecer, êle troçava O~ rumos oue- Depl.itau{) Federal. COlb. aquéM.3 Q.;Z 
nós:, OS· Seus amigos d!l:::W<;;, S~~Ula· l11H CrlJZeli'Os que recei:>i de tm'p~i<s~ 
mos. Como pr~viu a criq!! q\'e culm~" hnlO eto meu nmJgo, Pres!demB (lO 
nou com a. d'a-rrocad~ do, Ont'~:,nQ meu p..:tl't.t:lO, e que qua:ndo !ui j,;ltiQt .. 
J{lão Gaulart. Dia apó.s di..:t Cbnl"!er.. ver já estavam rt-sgataaes. 
sando ccmtgo. alertavu·me p?!'a () Da últlma v~z em que eu lhe nZia 
que e.st'9.va para acontp.cer. E ar,on~ algumgs pergunt9:s sobre o.. s.tua,;ão 
teceu, sem -que se tivesse surpreen~ o:asUelra. êie me respondeu: 
dido. - "Aurél.o, penso n,;:,s;te pais." 

LembrQ-_me de que há algun.s. m85e,S, - "C:>mo Vt10 mterpreuu·, pr" Joto 
llln ~rupo de moÇos _ ~ ali se enC\ln~ ao sua D'CSIÇão. em f'.1ce do que 3,.-; ... n .. 
tre.vam -al~uns parhJ~1ental'es ~ o teceu. COm seu f~lho. a. quem o se .. 
p!'oeutou: "Prctesso! Jo:i-O Mat!q.<\~O- nhor tJIm-O ama 1" 
ta, esli-l- situação n~() pude nf!rdU1,·a.r", - '<Penso, antro de tudo, !lc .. te 
Eranl 'Quase todos €,}es ))i\rtid-ário,s da Pais". 
sitw"ão que find-ou. "pr('el~_m05 O seu pen.samcnto se'mpre vógad'o 
tom,Br \'ma atituóe lmed.i.'ü~"" No para o Brasil, pEl!!':l as c1a!SSes :jl.H'''' ... las; 
grupo haviam. a1v,una matxis~a~, ou para ll.::i a.ssalanaQú,t;, p-;tra Os que, se .. 
que a$lm se :t>r<lclamal1fun, Üifull.. . 

Então, J<lã.o Mang\\!)'~ir-a lhes re!t..; N;3, a.n~-epenutt~ma v~z. int~l'r:::m'" 
pondeu à consulta: "~lo agõ"j aOS: peu sua pàle.stra comigo ~rl!5 .'llt'~: 
marxistas, aquêle$' au:: o silo nu chorava. 
pensam Que conso9;uirnm ~b:o~'Vt'r o ,sr. p~"eSídente, creio qur:: nin?'U,;l)l, 
r.ensamento marr;.sttl. Pm'que muHO.s n~t~ PaiS, ü,,"pois de 1), laiá e fl. 
penoom que ,c.;ão titarxíst!'ls, m~s nunc~ .ihos. está seuci.nda mais a t~lta w~ 
-passaram dq nrlmeiJ'B. páQ;!u'l do João Màngabôra do que quem vos 
,(O Capital". Marx, p1'Qcuradr> por fat,J, 
um grupD que em' dese-sp-êro neti11,- 'he l'·oi um tele;tama .\if:U -;j.ue tue íit; .. 
"paio para um movl>nmtn revo;.-eo- c.dtu aceltJ.r minha cand:.datura, pf.
nárl0, respondeu: «:Revolu,:,~o não é la Guanabara. RNgi, durante uns 
brincadeira: Cem revOlucân r,ao se quatro me6es. Já estava em ca,nr:;fl-
brinctl,"! E discorreu: - "Nã,o h0,ve-rt- nha 113. minha terra, Souberam c;.lle 
do c<mdi<tões .!ócio·ee,onômicas, a<; só um homem poderlll demovcr'\l!~: 
r'evolUções não ~c:lodern; l}Odfm surg:tr Jcão- Mangabeira.· Prell'4rru'.'am o te
~olpe.s, quarteladas, movím"nt{)s ar~ leg-tama, que êlc assinou. . 
mados. jamais revoluqáe.q~ Os homt'11-'S Quantia- o Partid'o $(J-CiaÍ1sta s:;::
fabrjcam gol?es, Qual'te'aQ.<:I,s e m-ovi~ gíu, -o ca~pD estava t~mado. O or.~w 
mentos:. ~jamaj~ rev{)tu~ões". f'ariudo OU era g<;tullsta maIS {,ue 

E .!lQuêle grupo bl11xOll !\ oobs.-:a: t:r-.'tbalhist-a, ou partidl.'tt\o do ~lrl~S" 
não sabia. corno Qrl~ument6r diante tes mais que comunista, Nilo h:tn:;. 'vez 
daquela lógica férrea, de MO. de Jo1i para' o partído SQCiatiGta, Bras1le:::J, 
Man~nbeira. E não sei se a.l~llfl~ r';on~ Mas aquela vontade fb:reQ, co";:(:,i ... 
tinmirnrn pensando QUe pOlj,el'i'lID nuaVa- lua-rtel.-.:mdo: sei do seu p,~D,: 
fazer revoluções. Não sei. tau'h-ém, "E' sarnento, que não- revelo- ag:o~a; Fel 
a sua revolução fraca&ou n.nt,f''> de das co.nclusões a que cl1eg~ra •. Que 
naséer, Foi: Um Jn~om!rr;:of>ndi-io: p não pO&SQ rev!:!lar ,agora.! ?flP .:;c,ore 
piedo$mente. misericord;os!>tyl<>nte ?-1" o Pe.rtjôo So::-:alista Brasiletro, C8 .. 
sorrIa _ "Aurélio, prud~ncI\\, e11lJ:- mo demacrat,J., mas sõbre o P1t:l~-:> 
líbrio"'! Sõmente há o,ual-r~'\ ou c',nr:o So.cialista. 
dias êle me d:isse as razó:.><:;. e não . ~ste Faís e.'itfHla c';}b-~l'to de !.uJ.o. 
me di.:;se tôdas el~s, que o ll"v.'p·fnn tmje, c\)m e. llCJtiCla da n\"Gl'te da 
a, como, PrE'siden'tJ~ da part,'po s.o- João M·lUgabeu·a. A pD:-itarUt\de 
cla1ista. BlusUelro; determ"n~r f,!nf'\ en re.verenc;tura a sua nleJnórta, 
d~5e aquêle vo.to 0.0 Mnrf"hl'\\ C:l~" Neutra ocasião, nüatei para ( ... r,· 
tenD Branco. Há mom~nto ,\",,"q'\\ fv)'-';:I1' tar p~rti.-cularídad~s. -do E.Oll tlcL1Si/.-
e momento para silenchl:r, Fu Bstavn ntent:>. d·:.\ sua vida. , 
li c$pera. do S{'u pMnl1UCbm(\nt{J. dn - C-oIDQ sabia, J;lerà031' aq\1êle bo .. 
entrevista que êle htl.v!a prmn':'tidn" uleml Sei po~' que aceitoU .::on'l~t,e 
nllnms iorn>1is da. Gu"'-r'-~P:lr~. fwl."\ndo do Sr, JQ.lO Coulart, J(lr~ J(:'.l'.l?!r 

f Sem revisão do ora.dor) - Senha!' "nf§:o jl·l", .'l::it11<\r <'\ n,.~,,'1. !\""J, .. o;-n-, e a. past.a d.::. Just:çB.~ sei ciD:; ~n-)...,;\';:Jf 
P~"'ezidente. senhores Sena_dore s, iria jazer um(l, análl.s-e du cc.njuilf,ura' O~H~ !"I< ~flV'fl.ram a uiJ.:mdoná .. la !la-
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o SR. WALFREDO GURGEL,. 

(NlíD foi revisto pelo orador) 
:;Sr. presidente, nenhuma. ?alat'ra 
'mais seria, nece.iõsária its homenagens 
-que estamos prestando ao Dr. JDão 
'Mangabeira. des:apa'l'ecido, hoje, do 

·,nle:o dc.s vivos, pOlS que, outra.s já OU~ 
vimos, traçando, de maneira "fi:llini~ 
vel. o seu perfil de homem público. 

-de jurista, de político, nasc'das da ad, 
m_1'ar;§o ou da grande amiza,àe q'.lC 
Lhe dedicavam. 

Conh€ci o Dl'. João Mangab~il'a jã 
quase septuagenário na Câm:u':l do" 
Deputadcs. Nem sempre bãtemi'-'i pal
mu -; às Slla.'; idéías, mas sempre rf'~. 
.p~HHmos SU-9. inteligência e o ardor 
. com que defendia seus pl'in,:,.~;Ji0S. 
Fra sua palavra v bl'ante que Chal.!1&. 
va a atenção de todo o Plenário da 
ç:,{.;'a CaSa do Congres.so. 

Há n1" . .d~a.=; facetas admiráve.is na 
~ SU::t vidoJ, Como repl'eSenta,llte do Par

t:cio Soc1al Democrático e Sac~ràote 
·(.;1 Igreja- Católica, quero l·f!,'l~_aJta:. 

- ... -:. C:na delas: o DT. JrOão ~...ran<Tabaira 
não foi um agnóStico; .acxooit~Vo. êle 
'€h{ Deus. 

Ouvimos a depoimento do noore Se~ 
n:::.dor Josaphat Murinho, Disse Slla 
Ex'! 9u.e, escreven,do João Man~a;Je;ra. 
acs JUlZeS que o condenaram, \.\,)m~~ 
çou C9m palawas admiráveis rtP. Sf'n~ 
tl1..,;. ':!'i&.!ão: '"que Deus lhes pet'dôe 
'como eu lhes perdoo". E. quando con: 
\'!dad-o' à têsta de diploruaçâD da tu!'
ma de. ba~harelandos da Bahia . ...;ume~ 
çeu com a saudação cristão: l'Que 
iDe:l.$ Os abençoe". 

Por iSto, Sr. Presidente, sinto-me 
'completamente- à vontade para, ne05ta 
h.ora, em ncme do llieu Partido, asso
'c.al'.me às homenaiens póstumas 01'3-
p:'estadas ao Dr, Jo§..o Mauaa::'.:-ll·a 

O Sr" Ruy Carnmro _ 'Permit~ 
V, Exa. um 6pal"te? (Assentimento 
do orndor) - Falando V, Exa. em 
1l0.:ne do Patrido Social Democrático 
-est,:~ria eu dispensado de falar sôbre 
~ flgura dêste gr&:nde brasileiro dêste 
'~á.bio que acaba. de desa.parecer: Mas,. 
V, E.'Ca. há de permitir que eu 
interrompa. sua oração pam soli;;:Hal' 
Q,u3 a ela incorpore o meu pesar 

... :... ·~lllcero pelo passumento do Dr. João 
M8.ugabelro, Há longos anos, sempre 
me distingUiu João .Mallga.beita, o 
moço pobre QUe era, o político mo~ 
'dpstü de .lã do Nordeste, ram suas 
t.~fnçbes. Tratava~me como se eu 
rÓ':"!t uma. grande figura. E.,;sa o.tjt·.I~ 
C.e g'enerc..sa pa.ra. comigo do sábio que 
hüje fechou os olhos! no Rio rl~ .la" 
nE~iro, é que me faz interromper o dl,s. 
cur:õo de V, Ex!} com êste· apartr
Não pcderia eu deixar de dlMr ai. 
gumlls palavra"" mesmo através de 
aparte singelo. acêrca do grande ho
mem que o Hrasil acaba de perder, 
Quando o nobte Senador Vascol1celo.,> 
'l'õrre.s, ninda, em dúv.'da, vela manhã. 
me transmitiu a notícia da ?t'o/ável 
morte do Presidente do P,S,B., Jentl 
profundo abalo. Estimava.o muJto 
}Jreci.s.amente pela maneira, ca';'.'itlnt~ 
e afetjva. com que, repito, fui tra~ado 
!lar êle e per Dona laíá Mangabe;ta 
tJnJa santa que ~eJl1pre o acomoa·:1hou. 
ded cadamente, COmo acaba de <.te~la-' 
:tal' o nobre Senador AuréliQ Y'~n!l 
enimandO-o. assistinf.k).o dl'.sveJUlü~ 
ll1ent.e--..., e ~stiril"11ando-O na sua Ilri
lh3.nte e, notável vida pública, 

.. '-. A BahJa, que tem tido tão eminen_ 

profundo da. Const.ituição brasileira, o 
homem de bme _ como bem disse o 
Senador Aurélio Vianna - amigo dos 
homem que só levantava. a voz em 
defesa. da. .1egalida.de, que orientava 
seus amigos com aprumo e sr.J.:nida.
de, visando acima de tudo a felici~ 
dade de nossa Pátria, 

Por tudo isso. ::ir, Pl'seidente, o Pa.r
tido Soeia) Democrático partici~l\, co
mov:<io, das homenagens -que nesta 
hora o Senado presta ao ilustre ora... 
sileiro desa.parecido; o Partido &>.:13.1 
Democrátíco a&Socia-.se, 'na. pes,,;oa do 
Senador Aurélio .Viana. ao :Jartid'J que 
êle d·rigia e que hoje está privado 
dos seus conselhos. da sUa orientação, 
do seu saber. O partido Soc~al De. 
moe ~Atico s01idariza-se com a ·:família 
do of ~tinta, nesta hora .de dor e de 
saucH.d,e, (Muito bem). 

o Im. PitESIDE"''''': 
Tem a palavra· Q 

JOSe Ermll'io. 
nobre Senador 

O SR. JOSf: EmURIO: 

(Sem. revisão do orador) - Senht'r 
Presldente e S1:s. Senadores. tive a 
honra de pertencer ao Minist.ério do 
q·Jal era M.nistro oa Justiça o Or, 
João Mang'abeira, Muita.,s vê:::es eha~ 
mado para dar a sUa opini:io, sempre 
com a sua inteligência, COm a sua 
coesão vencia os ,cbstácul~ e trazia 
cla.ridade para, algGctI pont.o difícil 
em que nos encontrássemos, 

Lembro..me de ,uma vez em que um 
das lideres do Govêrno foi chQmJldo 
a dar seu parecer. Dêle jmediatlOlen
te di~cl)l'dou o ilustre Ministro João 
Mangabeira cujo ponto de vist·;;!. f<t: 
o que prevaleceu na reunlão. Lsto 
porque, apesar da, idade. nãQ perdeu 
a:" sua. clarividência. Sempre e:::tudQu 
os problemas na,-ciona.is com aa r!Dbo, 
jamaís deixando a inju~tiça vencer- a 
real dade da vida, E assim morreu, 
aos 8-1 anos, ainda lutando por um 
Brasil. melhor, e tenho a certo;Zd. tt~ 
que para isto êle muito con-':Qrre:.l, 
lMuito bem), 

.0 SR. PRESIDEüTE; 

A Mesa. une..,s.e às comovÍ{1as 110m'.! 

:.~~;~~;~~~!.hlôiLJ~f.".ao" pergunto, tembêm, " V. E,'<II.; se emendas poderiam 5tH" ofereCldas, ( 
"f'1L,W<1 . Sr. PresIdent.e, esta mat-éria.. qué 

J~~~I~~;~i~~~~~ teve urgente na. Cânlarm 

1963, (las Comissões 
ção e Justiça. e de F'inMlças. 

EME~TIJA 1\\1 1 

SUaSTtTUTI'fO 

Substitua-se €;I projeto pelo 
te: 

Art. 10 E' -o PO!ler Execllt1vo auto
trf.2íado a fazer," pe10 Min.istério da 
Vl&'Ção e Obras Pbl1c.as _. Depana~ 
meI1to de COl"leios e 'I'elegtafos _ 
.seguintes errJE.sões de ,<;eJo.'l,: 

G,I uma serie cornenlOratlva dafun
dação da Prelazia do Altl) Solimões. 
Munkipio dê São Paulo de Oll';en\!a" 
no Estudo do Pará com a. estamp:;: 
de Pí<> X; , 

b) uma · .... .3érié comemoratIva. da 
f-undação da A.5sG~i$lção Comercial 
do Pará. com kt"dll! em Belém 
mesmo Est.ado-: . , 

Art. 2!} Oada se"le constará de 
qninhent.3'S mil unidades, do valor de 
Cl$ 2,50 (dois cruzeiros e cinqü('nta 
centavos) , " 

Al't. s" Os selo.<; ri que se tefcl'e o 
art~. 1'1 desttiuar_se_ão aoo. serv'ç0S 
postais. comCls e aúreos e serão lan~ 
çados em .rdrculação nos 3 (t,r~) l1".e~ 
ses seguintes à. publicação desta lei. 

Art. 41[ E~ta lei entrará em vigOl· 
na. data' ea sua pubticaçã-o, f·evogadas 
as disposições em contrário, 

Jus(l ficaç!J.o 

O pre&ente substitutivo se desUlla tl 
incluir neste projeto a mat.éria do 
Projeto de Lei do' Senado nQ 4 de 
1960. que autoriza o pCJ{1er Execúth'u 
a emitir selos comemorativos da fun. 
dação da Pl'-elazia do Alto Sollmões, no 
Estado do Pará, 
D~ mant"!lt'2 pretendemcs l'eu:\lt 

numa só d1.W,s pmpcsil;ões. de na.f,u· 
uza idênt.ica, que estão tr~~1~;~:;; 
separadan-'ente, Com Ü~SO se 

dps de igual modo deverA 
t~~la formular esta jndaga.-
çao. V. Exa., eselarecess& 

~~f:'~~~~t ao item primeiro df - se a: outra Caà 
envIou os autógrafos lU)' 

ou sexta-feira última.. 
pediria V. Exa: 
as por 

se, por dO;S: 

PRESIDENTE: 

ré
tU·genti.<;sln~ 

!\- .M~sa esclal'ece.que os autógra{Mr 
pl'OVemelltes da Câmara <los Depú ... 
'tados, c~egnram ao Senacto <iepoiJ' 
do expedIente da sessão de ~exta~fei .. 
ra ult.ilr!R. Foram lidos ao ~inicjQ-r-g~ 
o ExpedIente desta sessão, 

Quanto à pergImta formulada pelo 
nol)re Senador, S. Exa. mesmo escla .. ~ 
rece, que Q senndo não ada.ptou _ seu 
Reglmen~O )'l.0 Ato Institucional. Ne500 
t.:zs ~ondlçoes. a matéria seguirá 0$ 
trâmItes. n~onnajs, distribuida que foe 
A.s Coml~soes de Constituição e Jlll
~!ça. de Segurança Nacional e de P'i ... 
nanças. a menos que, para, urgêneia 
COlllum dezessete Senadores ou Líde
res,. que pel'façam êsse número are ... 
QI~e:ram. e, par'.l urgência espedaI 
trm!a e quatro 8rs. Senadores nas 
mesmas C~diÇões. . 

O S~. VASCONCELOS TORRgS 
Obrlgado, 

O SI:, PIlESIDEXTIl: 

do Sr, 
melhor ao;:; intt'rê,~"e.s jos. IH"" ,"o" I 
legis1atil'C9 tanlo do Senado com:) da 
Cama,ra,· l'eqne,'imento de t'et,it'ada do 

Sala das Sessóe..o:;, :!7 de abril ·de ~o da Ordem do Dia cuja lei·, 
196-1, _ !tlem de SU. I Sec\'eti\r;"set" feita pelo. SI', Primeir.} 

nagens com que o ilustre Pienáno 
desta Casa exalta. nest.e momenUl a 
figura do extl'Jlordinãrio, do €x.:epcio.. 
nal brasíle.ro João Mangajeira, ora 
desaparecido, e quê pelo s-eu t-alemo, 
por sOla cultura. por .!:UJl ,n:iomável 
fé 'democrática e, indõmHa bravura O SR, PRESIDENTE: 
cívica e, sobretudo, pelo seu t'x~aor- E' 'lido o seguinte .. 
dj~ário a~ol' à causa pública, d<.> que Em dLSCussão o proJeto com o SUb';.j R . • 
f 01 revelaçao ~onsU1nte. pela ,'H ,.Ida ltlut:vo. uwuenmento n - 92. de J 964_ 
empolgante de autêntico homem de (Pause..) Nos têl'UWS do art 274 letla a 'la 
Estado, cobriu,de lourcs, durante ma~.: Não havendo qttem peça a palaVm,! ~egimento rntenlú. 'requéil'o seJa' l~,'~ 
d-e meio século, história do se·~l glo. encerro a d\<::'Cus.são tlrado. da O!·dem do Dia' a Prole! Q. 
rioso Estado e a própria hi.Stóna. do O projeto voltará às comi~ões Cf. de LeI do Senado n I) 9i. de 1963 e 
Estado brasileiro, ___ Jlflffi de se ptonunc!fuem ",óble o :;'11')8- novamente encaminhado à COtlll"<;;~I':' 

COl\IPARECnIU :i\IAlS OS· tHutl,·;) I' de Cnnstltwção e Jlk'ül(!a, a fim .Je 
SENHORES 'SE:\'ADOB.ES O SR V.\SCO:SCEI.OS' TORRES: ('lHe d8.dag as lmplLCações do art, f~.1 

:10 Ato InB!:. t,l1C~Onal ~ôbre c art, m, 
Goldsser Santos - Sr. Presidente. peço 11 pal8.v:'~ ~ L~ 1.1', da Con,,,titllição, ve1"iflq!.1~ 

Vívaldo Lima pela ordem. <!~ amdn p~rmanece a impo2Sibln(!fü.íe 
Zacha::i-as de A$Wnrpção ' 'le ter o Senaco a iniciativa de prO-
MCU1'a Palha u :;;n, PRESIDE~:fl~: l~r{)s' como <?',,"h?, em que não há cria' ... 

, Seba~,tião Archer Tem 8: p;;\lav\'a '-0 nobre SenaôOr :-:ng. i1em aumE'nt-o de despe:':3, , 
Joaquim Parente VaSConcelos '!orre.c;, ,;,a.a d~h, ,Se~<;õE's, 27 de abri! :te 
DinaJ'te Mari~ :: .. , ::'\'(!RLOS 'l'OIÜU:S: 191;.4-. -- GUldo Mondin, 
Jefferson de Agular . () Sr:.. PRESIDENTE: 
Nelson Maculah (Pela ordem, Serh revisão do uru· 
Daniel Krieger dOr) _ Sr, Presídente. consulto a i!:sse requerimento depende Uio.~b. 

V. Exa, se a Câmara dos Depllv:'Hi()~ mente de \'otaç':1o. o SR PRESIDEi'íTE" tes filhos, pel"d~u um dos malore.:\, Q"Jc 
to! o Dr. João Mangabeira, . .1as com 
a Bah:a perdeu também o B'i".ri] {l 

fieu sábio, o chefe e oriell~a;jol' do 
l>artido Socialista Bra.si1eiro, Seu de 
.saparec1mento vaI representar lima 
iacuna profunda para. OS seus corre" 
ligionâri05 e também para. o pais, 

Há uma comunicação a f'azer: 
paora completal· n Comi.ssií:o' Que de
verá assistir à inauguração da a: .... vo_ 
sição Nactonal de Gado em Ub~rf-:.b.\, 
é designado o SI'" Sen-aQor Irine!1 
Bornhausen. 

já ,enviou a esta Casa o projetD re
la-tlvo aQ aumentü de venclmenc-o.s .0 SR. "muco REZE"'DE: 
dos militares., Sr, Pt'esfdf'nte, peço a p.:::tJs':m pu-

Em caso afirmativo, como <) 8e~ rft encam !lhar a votaçf!o, 
nado ainda não ajustou seu Regi p o se 
ment.o 'Intel'n() ao que dctenu na' () - __ PUF,SlVEXTE: 
Ato Institucional, perguntaria. a V, Tf'n1. a pJ.lavr-a o nobre senadOt Eu
E."s. Qual o {'Ho a ser segn 1do 'ne~ja ,rico Rezende. O SR. WALFREDO GURGRL Ca$({ e se poderá ser deferida a qu:at <! Q,. 

,quer um de nós a iniciatlvã de ap .. e- _. ~.! E(ilUfO DEZf4)'QU' 
Passa~se à ordem do Dia. O de~:t-parecimento do Dr, ~João ftan

gabelra constitui uma ~"'\Cuna pl'ofun~ 
'(}!l, 'como muito bem disse o-Senador 
Ruy Carneiro, não rl.penas para o oa,r. 
tido que dirigia., mas para. tôdn A un. 
r.ão brasileira, que nêle l'e1'el'enci:w.a 
O mestre, o profe.5Sol', Q conheced-or 

. Hã uma retificação B: fazer n,) t 't . sen a~' um reQtler.men o de urgência (Para cl2('flmin1inr a votação Sem 
Item 1 do t\Vulso: em vez de votação especIGl pal'a a rápida tl'amitação dJI rez.~i,~ão do oro.ao;·) _ Sr. PreSidente 
em primeiro turno. conforme -consta mntêrta, 51'S, Senai:a.l-re.:;" a matéria regulada 
do espelho, o Projeto de Lei do Se- Como aInda, Q nQSw Reglme:1to nllt; no Projf')--o de lei do ilustre Senado!' 
nado nO? 131, de lS63. ertá em"fáse dI;' se ada.ptou nquele dip~'Gtl1a ed tad':!1 Gmd.o.:;MDndín cuida de diEClpIíno.t' 

! óisclli;Sno em segunào turno. pelo Comando Sup:'en-w da n~\'oru·· \ o I.~;~~mento, constitucionalmellt,? de-

.. 
, 
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terrojnado, em favor do MunicípiO', t lumbl'o urna eiva por menOr que St:
dos Impostos de Consumo e de Ren-I ja, de inconstitucionalidade E:Jll con
das a éle destinados. QlçÕeS de- trincar e invalldar ~e 

Na. Com:$ão de Justiça, fui relator pf-o-jeto que, ae resto. e uma aspl.h.·· 
(l,a proposição, dando voto favorâ- çáo sentidu, proclamada e c;;fend:d« 
velo de vez que, no meu entender. no pehts nos.sa~ :nfelizes Prefeituras Mu
âmbito da conipetênc:a -daqüeie órg{iJ n:ClpaJ.<i. 
técl1Ioo' da. Casa nada:·'tl1!'vava Ou U Sr. Guido 1I1olldtll - Permi~e 
perturbava a aprovaç:}o do proJeto li. EJ\a. uni aparte? . 
J!.'f3.& fi. múifiria. da Comj~são _ maio- O SR. EURICO REZENDE - 1.30-
ria, como sempre, Hu.stre e prelúoiofi' me+nto não poder -conceder :; apal t.e 
- entendeu. de. não perfilbar. meu a V. Exa,. que seria de meu dever e 
Parecer, por ver. na: propo.síçào, 'n· de lneu prazer, porque parece-me qut! 
consatncional:dade manif~sta, e:::;tou encGmjnhando a votMã{) Ma,"-, 

Até hOje' :nobstante haver-me de~ se o Presidente da Casa peqnitir que 
brllçado atentamente };6bt'p, o vene'- V. Exa, contrabandeie o aparte, cr:a
<lo, não e<stou <:Ol!v:ldo, data venia, rei condições favorávels. 
do ,de.~aw dado à quctitão pelos meus O Sr. Gufdo Mondin Quero 
emmentes pn~·e~. " apenas djzel' 'a V, Ex~l. .- que 'esr,à 

.~ Con.st1.twÇ'UO ~€d~r(t,l,.de fato entre a d.SCUESão d~ matérIa' e o e11-
pr?lbe !lO S~nad{) a llUclativa ~, p.r~- ·caminh~mento da. votação, que a ri
je.o~ ,ae lei que ~~rse}11 materl;a fl~ gor acredito nenhuma dessas medi
naI~celra, Tal pr,?1b:ção {>. expre.",~a c das caberia. no C8..'..iO, uma ve~ q-ue Je 
l'~"\~a ;:;:uIPlda nu Ar!. 67, § 1."'. da trata apena.s da. votação do l"t't,ueri
Lel 1'4alor, menio _ quero apenas d1zcr" a V, 

Mas n[\o basta qUe se exam'ne o Bxa. que lhe dou tõda a razâo, co
texto con.stItucionaJ na. wa informa, mo autor do projeto. Acontece qlj:e 
rão lHeral; é preCito que se comp:eE'n~ todo.s os nasso,s Municípios - e atl9 
<iam os objetivos dessa pJ'oibiçêÍo: c quero ,antes de tudo, agradece!' ti 
q ol:)jetivo principal, huclear, talvez iutervenção de V, Exa, em nome 
mesmo exclusivo do Constituinte, toi d,as inúmeras Prefeitu.ras qUe a nó3 
o de reti:'al', da Câmâra Alta, a at:'i- 'se:: diJ'jgiram por telegrama a respei
bulção de c:,:tU<'ar in cialmente, AU~ to dê.::se. projet-o desej!:lffi evident.e
men~o de despes:1S, e com i~so, re~ I ll"\el;1te incluir no seu Orçamc~to ('ssa 
partmdo a~ tareta.;: da cOn1IJetênc:u parcela anual da Rece kl ;10·$ sabe
<10 Congrcs,s,') Nacional. er,r:e a Câ~ mo." que até hoje ul'\o fOe'am pagos 
mara, que tem essa iniciatjva, e 0\ -"equer os saldOS das quows de 1962, 
Senado, que náo ti POS'>U1, ape.<;ar <ias reiteradas p!'o~ne.ssas do 

Sr, P!'e"\i<le'nt.e, o Projeto Gll;d'JIGOVêl":10 da uniãO. 0. que vemos no 
Mcn ln, entretanto, n. ão C9.'JS:l. 11", cu~o, falando a'::-':Jl bL5onhamente, f: 
nhum'l ero.sâo no Orcu:nento públl~ que não se vai cl.'Lür despe,j~s. O que 
co, nbo aument.a de-pesas; apel~gS, ~ se quer é que a União adldnte umu 
€S~:u.~ívr.mente, fixa, em favor dQ,! I parcela da renda anual para cada 
nos<;as comunas., melhores oPO:'ttlH:~ Mllmcipio, para que êles po~&:uu usu 
da.des pa:'a reCeber em as cotas tn- fruir dela para sua.! despc~,'jí. 
butár a.., que lhe~ ,sã.o g'ara'::Itidao; os' • d' r ~ 
ten"ivomentc 'p"lo' Cons-it < ã ' F' _ j Não me a~revo a lf;CU ir a ra2ao 
dera}. ,... ~ u.ç o e do parecer dos der:ta1,s ~emb~'o3 . da 

. COlnl.S.São de Cons~lt\llçao e Ju.stll,'~ 
,-\, q:.rE'sfâó d;\ libúaefto des<;R$ co- rn,as no projeto não há repercus.sJ.o 

tas tem obedecido 'aó álvcdrlO do Pó_ finance'ra o que pode1'ia torná-lo in
der Executivo, que pllga quan'11J constitucional. Entreta:ltO, lamen~à
quer pRgar,· extrapolandQ 'o p:6pl'io vel1nente, basta que se u<õe um yocá
exerclc:o !inanceiro~ ca.U6undo sérh},~' Lula qualquer em matéria de flnan
embanlços e.os planos de obras (> 'em~ Ç8, para. tornar jn~onstitucionai.s os. 
JJreend:me!lto~ tios no,ssos nluofcipios, projetos que aqui apJ'esentamos. Daí, 
e, o que f' p:,or, Sr,. rl'~s~4ente, ,pe:- o recurso que estou tentando 11.11'11 ú 
iurba11(irl ~ avntoncto u bom nome projeto, at.ravés dêste re::uerimpnto e 
das r"1";; tyl.'etettun.s,· '1;ieranl'e' (, para, Õ qual peço o apoio de V. F,x3 

~anco r' 8!'~.l.l: pcront,e a h~ae phr- Estou e.presf'ntando êste requerimento 
.. ~cuhc: d.:- Cl',eo.lto naCIonal, porque, para tentar junto (I, ComiEsão de. 
"la de regra, lU\. tomada. de emp:'f:i5- Constituição e Jusb;a novo exame 
t!mos e flnanc.:iamentos, 06l"tOSSO.S mil. da. matéria. em face, agora, das dL~
'n~C!ipios 0!~,'2c~m., em garantia, li,\: pc~iGões do Ato Insti.t,ucional, E "lJJ1lt 
~~uot.a~<; ,t+rlbutt.,~i~ est.MUIQa.s na p.e,quena. batalha que estou tre;,-:ando, 
C0I.1."i!;ltmqao, ~m ~avor das p.:o~~ com a. esperança de que a Comissã,Q 
unJdades munrc1pals, E como? _ de ConstHuição e Ju.s.tiça, considc· 
pela C0l1.?ii-tu'ção, -pele. Lê!, sobretllflo l'ando quanto de bom pode ~roàu2jr 
pelO' CódlgÇ' da Contabilidade, o .)"0- êste projeto, conclua POI' uma 'declsã<l 
der ExecutlVO dev.e datuar tais l'a" ravorá.vel, porque a de V, Ex:!.. já co
gam~lltos no cOl'I:er do ano· fisoal. ... 1\ nheço. Sou grato - repito - em 
prátIca revela e a(:onse'tha que ê,s.. l1Dme de todos os muntcíp:os que nos 
fie!> compr~mlsso's creditícios. "~S Pl'e- telegrafaram clamando pela aprova
:feituras pOdem set assumi,das 'p:.ll'n, ção da matéria, 
resgate dmante' o eXercíCio 'fjilancei. ' 0". SR. EURICO nEZENDE _ O 
J'O, nob\'e' Senador Ouido Moo.din, comi> 

O r · . ~6à \-,;" ". , 1'lempre, 'pIntou muito bem a S1tua"'ão que az 0;;;- er l!OxecutiYQ? Não M d· , 
lJaga, e, 'qumni'ó Ó fai, if ·de~;s- qe 3,9 quero lzer a S, Exa, qqe er-tJ'O 
decorrido () períOdo f:nahctlro ·den- na gU~l'ra da ~provação do projeto, 
tro do q!-lal, em condições· nbttrl:1is tM.g nao quero Ingressar na guerrilha 
i!' e de til' ?a., ApNvação do seu requel'imenio 
~, vena. er· (Jnr~do- o corupro- mCldeute, porque li o Ato InsUtuc:o~ 

:1111,$0 constituctonal.. de. outorgar llàl _, e quem não o leu neste Pais 
àquelas quota~ aos ,Uluuic.ípios, em' , 
iavC!r dt>s seus com.promisso" .e PJ1J Sr. PresIdente?' Quem não o sent.iu 
oh 1 d ., - nesta. Nação, 81'S, Senadores? _ e 
Ci;~~j~ôrnko~éU desenvolvi:rp.entQ .. ~6- verifico qUe naquele edito revolu(oJo-

~ío, fixou-se a llroibição para a 
Cra, o. prOjeto ,sôbre o QU~, i~{!ido C~lllara e para o Senado. de apresen~ 

êsse requerirtleht-o de retIrada da Ot.~ t·ar projeto . .e, até mesmo, de fOrm\l
de;m do na, h'ão aumenta em um lar emenõa.s que aumentem, de qual. 
cel.t~l seq~r "?!f 'eOtrlçJ'omlssos tinau_ quer fo~a, a: q~e títUlo seja, a Des
c~lros da Unja'! .. E'. um 'l1rojeto, por P~g8. Pública. E um~ da,,, inovações, 
V1a d~ consaquencia. sem 'caráter fl- ,a~uís .. 'vigente nos palSes de chiliza
nanCelto no seu. sentido: .obrígàt.'1.onaI, çao govern?-mental m!lis ad!a~tadl\s 
porque, na .re.a:l~qade. é, tã.cuômente e que infehzmente nao ~Xlstl(~ em 
uma PropoSíçft.o .. quç,.visa.. ,& 'obr,lgar,. nçsso :regime parlamentar, porque o 
t) pa~ament.o daquela respons'Olbilida- ~e~utlvo. por es~a.l: no vértice da .poL 
de fm$lnCelra, asSumida peJo PodeI' lamlde arçament.aTla, é Que deve ser 
Executivo, em virtude d m.andaumto o único juiz, pela sua vivênCia e pela 
con~titudonal. .sue. experíênc!a, capaz de verificar li 

.Não vejo, 81', Pres1d~nte, e êste [;.1} capacidade ~ Er~rio parn suportar 
ID ,'Sentido do meu malogra.<'lo parecer llS gnsoos tmancelros dos. T.rê6 Po
nAo enxergo, não contemplo, não vis. deress. 

o SR, PRES]DJo;lVl'~ 

Tem a. palavra o nobre Sen~('lot' 
VasconceloS" TOl'!'e" , Lembra, entre
tanto. I:!,<ta pre..sidênc·a de que S, Ex~. 
dirSpõe apenas de dO's minutos que e. 

reMa para o término da s~ .. 

i\1as êst1? Ato In,:;'Atuclonal, em na
d .. 1., a. meu "Ver, c(lllceSSa t:enia do 
ilustre Senado!' Guido Mondin, apro
vP,itará ao sen!;;do do seu requerI
mento. Se a, Comissão de Const tui· 
ção e JUstiça julgou inconstítuc.:Qua.1 
a seu p.'ojetQ, porque ve!'sj" n.atérú1 
financell·a, nâJ "ejD como que, dian. 
te da interpret.acão do Ato Institucio· 
nal, a Com!ssão' de Constit.ucição e O SR, VASCONCELOS TOnItE5; 
Justiça vá rever sua dec!SãQ contrá- (Para 'uma comunicação pessoa!) --
ria, já manifestada c(uanto (Nilo foi revisto pelo oradOr) - Se .. 
propos,çuo, Frente ao nhor Presidente, para arremat.ar ê,~te 
COl1.'3tituição, frente às <1J:5J>!lSH;O'" final de :;e~i5tlo Quero, também, tratar 

Ato lnstituclonaL a Jl~:;i~E~~ jrlO problema de um hosp:tal que tem te do prOjeto se m;m-i,;~,,--,;; prendidO, longamente, minha atençBo: 
condições e nas mesmas o Hospital Antônio Pedro, na capital 
do direito examl:lado e Estado do Rio de JanCl1v, 

Por isto. entendo ctUe 
mento, permissa vCllia, é it~t.e hospital, agora func:onundO 
m.e~te inócua com relação à matérb sob o cOntrôle da Univer~:dade Fe
nqUl eU.focada. Qualquer qUe seja " deral do Est.ado do RIo de Janelro, 
h~rme!leu,t ca traçada por aG,l,êle ór- acabou de ser o.quinhoado cOm l.ml a 
gao tecmco da Casa, rela.üramenta verba de seiscentos milhões de cl'uzei-
ao Ato Institucional, a sHuação da atend~'ndo !ts.sim o Sr. Presidente 
~roJetl~ sobreViverá e. mesma, cons- à .~orcitação que 05 un'-
Lm~a~a co mas su~ mesmas car:ac:. as autoridades do F..st8dO 
tensLt<,as, de Janeiro e os representantes 

Não ,haverá nenhum outro campo Ca.:sa e da Câmara dos Depu ... 
abel"!o ~ ~Cdi!lcaçn:e3 daquele pensa- lhe fizeram. 
rr:.en,o. ~-'.:tl!, pela elva de inconstitu_ 
c·onal1dade. traduzida no parecer ven- O pl'OCeMO tralI1itou ràpids.rrlente e 
cedor, da Comi~sãc de Justiça. já agora., pelo AviFo n9 723 e.nv'ndo 

ASS1U1, 8~'. Pr~'{ldente, por verificar em 24 de s.hrU próximo passadO, o S:
tlue o RequeLmento teria _ Se apro- nhor Ministro da Educação sC}!C;tOtl 
lado, _ apena:-:," o dom de prClongar a do seu colega. da Fazenda um ad'ün· 
tl~~ma. >10 prOjeto prefiro que a ma- tamento de duzentos milhões de cn:
~er'a ~e,la ceC':dida. desde já, até por~ zeiros para set' credit.ado à Unh'er,~l-
11111! nau devemos mtume~cer a pautá dade do E.::1>3do do Rio de Jane:ro. no 
O{lS no.'l~ trabalhos com prcjetos cuja sentldo de que aqtlêle hespJtal votte 
cundenaçao JJ.r e6tiÍ- assenta.da e cuja • funcionar totolmentf', já qUe du.'s 
exu'eroa unção já..se encontra· na -sua das suas pa.l·tcs já estão f\\nC1onanclé>: 
yjzinhal'l&a .e. nas .. s.uas cercanias. o Pr<>nto-SO\:!.ol'l'ú e, a Maternidade. 
~ Se o projeto ~exu de ser - rejeitado N~ 
~", Pl'€slde.n.t,e, q1,Je o sej? hOje,. PDis I :~~';ca~O~~~l~~;~l1~~ me parece qlle tem('s número lia Ca-
~u. Se nã'o !lá numero _ ('onforme 
insinua V: Exa .. com a. cohco!'d:lnC',ia 
do ilustre Senador' OUldO Mondlm _ 
os último..'l parOxismos da matél'ia aln
da poderâc prolongal'-~ 1'91' mals 24 
horas at.Cndencto a.ssim,.a est.a espécie 
de mas?qu4>ll10 do ilustra scua-dor 
rarrQupl,lha. {Muito bem) • , 

.0 SR. PRESIDEYTU· 

De:Xa de ser votaClo o requerImen.to tribuna, veemente 
por O hikver o quorum legal, da Fazenda, para 

~t.ft (!3gotada a,- matéria da Ordem ' o quanto antes, 
Dia. Há, oJnda. oradores ln."'crJtos. o AvisO que f,eu COlega, Ministro dtt 

O SR, l.:URICO REZENDE'. Educação lhe env)OU no dia 24, a fim 
a Unil'ersldade, e, portanto, o 

<Pela ordem) -:- <Sem re'l)isno do It:.~~~:;:.; Antônio Pedro entl'e }medía~ 
arador} - Sr, Presidente, em Virtude na pOSSe daquela quantia, 
da apro"\làção·do requerimento em ho- Sr, Presidente, a:gradeço a V. Exn, 
menagem póstuma, ao Sr. João Man- ter concedido 'êstes dois minl.ltcs, 
gabejra. o expediente da presente .5e,s_ uma comun"cnção muito impor-
sáo foi dedicado à exaltação daquela, para o meu E'5ta-<lo, <Muito 
memória glori~a.; Ent.ã.o, ~rg'unto a 
V. Exa. se ntio seria. o caso de trans~ 
pormos. ;to inscriçãQ .doo oradores para O SR.. PRESllJE~TE: 
o lxpedl.ente da pt'Q}Çiroa. sessão. 

Q SR Plm&DENTf: Nada mais havendo que traLar, vou 
f5 R.egill1ento é Cpte5r'30, Só admite J ~~~ó;~:~ a sessão designando panl: f\ 

a hipõtese figurada. pOr V. Exa, quan_ J I a seguinte 

ORm:M' DO DIA 

oessã.o de 23 de abril de 1964 
lTêl'ça·feirS,) 

},1a.t.él'la em F:egime de Urgência. 

1 

do a sessão é suspen.sa, Ne.ste caso, tal 
como qUlmdo um orador OéU~ o tem
Po do Expediente, Os demais que .se 
havJam insCI'ito para aquela mesma 
hora "passam a figurar como oradores 
para fala.rem depois da ordem do Dia, 
NeS,'33,s condições, vou dar a palavra 
aos oradCres iru:critos na hora do Ex~ 
pedi ente, o pr1melro dos quais é o 
nobre Senador Eurico Rezende, a 
quem consulto se deseja. falar nesta 
oportunldaae, 

Votação, em turno único, do Pro~ 
de Re'olução nl? 6, de 1964, ·que 

o Regimento Interno do Se
,!-;~-_.J/:~~~~;·~(em regime r.e Ul'gêr.cja, nos 

do art. 326. n9 5-C, do Regi
menw InternQ, em vIrtude do Reque
rimento nl?' 72-tl4, aprovado na ses
são de 16 do mês em curso), tendo 
Pa,receres (profe1'idos oralmente na 
susã,o de 17 do ,·orrente) - dBt Cõ
missão de Constituição e Justiça, fa
vorável ao Projeto, e à», emendas 
TIS. 1 e 2, e oferecendo sube~enda à. 
de n~ i: - da. Comissão Dlretora, 
fa.von\vel ao projet.o, As emenda-s nú
meros 1 e 2 e à wbemenda. nO 3 e de

umtl comunlcação pess,o". <te l,..onUJ'Ki~e:nw 4U. 

• 
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mesmas Comis.~ões "sóbre as em~llda·, 
de f'leuál'io, de ns. 4 a 46. 

, M",t;,~la em ·Tramitação Normal 

2 

Discussão, em primeiro turno -
(a;pi'6ctaçâo pl"'eliminar da OOl1Etitu
ciónalidade nas tênno3 do art. 265- do 
Regimento Interno). do Projeto de 
Lei do Senado nQ 97, de 1963. de au~ 
torla. do SI'. Senador Quido Moudín, 

que estabelece nonn..l.S para i\. entrega 
-oo~ municípios tia. parte dos in:zpOS
tas de consumo e de renda a ~le.s des
tintldos, tendo Parecer sob n9 891. 'de 
1963, d!.1 'Comissão 'de 'constitu1çÍlo -e 
Justiça, pe1.'\ ínc<lnstituciona1iàaàe, 
Conl voto em ;separado 0.0 Sr. Se-na .. 
tiO}; Emito Rezende, 
, Está. .encerrada a ~e~úo. 

iLcva1ticn;e a sessão âs 13 hmi\S e 
50 '1ltin1Jtos.J • 

-~---..,--

SECRETARIA iI!)() SENADO f.'EDE~UL 
,Ato 'tio I ' ·Seoretário 

PORTARIA N? 21, DE 1961. 

NOME I Me 
I 

10. Hélio AU:,justa da Silvei!," ...... , .. " .....•..••...•.•••..•... ) 87. 
21. Otto'l\,ld,Ys ......... , •.•...•.....•.•••...••... ,.I ........... t- Si', 
4,-2. LL'il ,dI;! 11.1.,:~'edo UOIUt'S •••••••• : •••••••••••• <.- ••••••••••••• ,! 8~ 
13', José Pedru ·f.t.icânwTa .................... ·, ••.•....•..•.•.•.• 1· 8~, 
1 'i. Gvnçillo d,;: .:v:c,o ArúClJo .h.tdd$ .' •.....••• ::-:-•• , ••. o' •••••••• ! '8'1,1 
15. Arnhll!..i0 u~.ç.:)r jiiJckbar ., .....• ,., .••.••.••.•• "0 ... o • " ••• ,) 8'" 
16. Jairc f:);;;[O',)",'l Mattos .................................. ~ ... 1 :õ1.: 
17. João dá f.....u.!:ii V:::!u';;O •••• : ••.••.•.•• · ••••••••••• , ••••••••••. 1 ~r),~ 
18, Jese P<::"C.,-.1 •••••••••••••• , ••••••••••••••••••••• : ••• , •••••• J ,9" 
J-9, .rv19nol~j ~"I.:.,Slas N;;;scimento •.•.....•••. ~ ••••••••.•..• : ...•. ( 75.: 
20, 'Ouof!'C -An''';',!; de freitas ..........•....•.•••••••.. : ....• , .•.. ; 7S,~ 
21. Ant0l1!O Ct'ucsto P-ill':::oW~cy .•.•••••••••••••••••••• "; ••••••••• !. 73,: 
22. }arZl1:C P~'l"rira d~~ Souza .. -•••.•. ', ..•••.•.•.••• , •••••.•••.•. -•. f ,7-3,{ 
23. JQáo A:.\"redo dr. S.ilveIra •• , •• , ••.••••••••••••• -."' ••••••••••• ) 'b9:/ 

i\:láno uc I\1do fr~nco ....... '. " ....•.•.••••• : •.•.••.•. 0 •••••• 1 '67,( 

~_~IZ5. 
26, 
27. 
,!g, 
29. 

AntoniO Cardos{J , .. " ••••••..•..•. o ••••••• o~.o ••• , ••••••• ,.,.j ~6" 
\1 ,r'<l\ :~dyiet". d.:'! LiflJét ••••••••• ~ T' o ••••••••••••• ~ ••• ~ ••••••••• -1 S9J 
Ptt)[;!I;:!I','::o Pif?S d~ üli~eira , ................. 0 ••••••••••••••• --\ ~O,(, 
·A'!'milnd,~ Bi,~f.'o jQ6 'SaiHos ••• '.' , ••••.•••••• , •••••••••••• , ••• ) 45,~ 
)o-ilqu;rn ·Lour'Cn'lo'·Ptihc •••••••••••• ;., •••••••••• , ••••••••• __ 1 43.2 
loãQ L·~tlj'{'nf,,;ô da Sl~\'a ......... , .. ,. o •••••••••••••••••••••• -.1 -io.s 
AlltOn:O d~ SCu;;á França •. , •• _" ..••. , .••••••• , o ............. / 5,0 

flêsultauo ,F:in"àl('por <(lI'dem àe ciassiiícaçao) da pr()Va .pàra 
Auxiliar de 'Secretaria 'Substi-lutoda SeGl'etarm ,do Senado 

i 
'NOME I M.dia 

I ---------_. ~._._-~-'--~ 
I· 

'1. Hélio .~~ .Pa$$o~ _ •..•.. , .............................. , .. · ... 1 
,;!. Oscar ,fannha ·Neto ......................... , .............. j 
3. ·Hâ1io 'Chaves' .............................•.•.. , •........ ·-1 
~. LUiz 'Carlos -Homem-da C(;lSW .•....... , .•• " .• ~" .•.• ·•••• •• 1 

.'- '5. 1Alr<inio 'Ca'V<1lcanti MetI.Q ]'tinio( -.. ' + •• , • , •••••• , •••••••••• ~ , I 

. ·6, .Alda "Ürt<g •........ , ... -........ ,.,. , ... , .... , ... ····· .... 1 
7 •. Pa~lo ,Roberw ,Pcnído Ayre.5 ..•. ,., .•••••• _ •• '., • . •• .. ~·· .• ·1 
8. -Arua.ldo Gomes .. , .•................ · .. ,· .••.•• ···., .. ··.,·1 
9. ~enny tLeire 'Oliveira ....•....•.. , .•.•..•.• , ••••..•..•.•..••. ~ 

10. ,.3asiho ,oa 'Costà ......•.........• ; ...••. , .•.. '.' .....•..•. , ·1 
11. 'LY~i3 'CaiHitj'{jQ F:.albo •....• , .....•..•. , •••... : ...••• , •. , ·".1 
12. l!lir 'Si!l:r~t;,o , .•• , ••••• · •• ·:-.· •• -· •• ·••• •• · .•••. ···.·_··, •• , •. 1 
1.3. Jose RoD.trto Ifranklin , .......•...... :.,., .•...•. , ....... , .. ! 
14. José 'Ger\-'á~jo Torres Phrpnt~ .. · .•.....• ·., .. ·.···,··::· ..... 1 
J.5 . . JÚQO ~"~<'otJÕl 'Cavalctlnt~ ....•........•... "0 , ••••••••••••••••• I 
.16 • .Ivo Tei.xc.1i'tt -C;í.::o ........................ : ....... ~ •.••••••••••• \ 
17. LO!.lrival ttlgonal dos Sãl:1.tOS •.•. : ....... -.••••.• ~,'''' ........ / 
18. ,Léda l'.:>rteira da Ro<;:ha · ........ · .......... :.· .. .,.· ... · ... 1 
1'9. Ne!íy 'Card(')$o de Souza Mdlo ...................... o ........ 1 
20. fJZlda OSlilS de 1vlit'a:là...: ......•......•... ~ .,., .... , •. ,. ,,0 •• 1 
:2L doei Mouteir.:> Heutlm , ..... ~ ............ , ....... , .. - .. ·,. .. ·f 
22. A1J1áury (;Qn~atírcs Martins .. , ~ ..............•.•........•.•. J 
23. -lldc!onsQ Rebouç-<Is LaC:("t'da •. , .. ,,·.· •••••.••••••••• ·.-.·.· •• 1 
24 • ..f\ct:lar.do Arrtoolo 'Colláe' •............• , , •..• '0 ••• ~ •••••••••• J 
25. IS<Jl:!C f3ân.'oso de P.nho ... : ........... ".,; .................. t 
26. IjClel1i:l Carneiro ·Leite ., .•• " •••.....•...•.•.•. : ...•..•..•..•. 1 
27.;..Hltíln .... de 'I,\bu:<1 Snldanlla ................... " ............. i 
"28. ptQr?v<'ll Vir:ir", de AlmdJa .....•..... , ...................... l 
29. Guilh('1'me '-o~.:al· r nztilli ·De.lla Gll1W~ha ..••••..•••• '., ••••.•. t 
30. AdilsDll' Vianna .!" •• ':' •• ~ •. <~-::- .................... ' ••...... ·.1 

.31. Rnmiro M;mod da Sj~va:··;..·.-~ .. ~ •. ·.: .. ; •..••• ' .. > ••• , •••••• ~ •• I 
I 32. p:gostinto ~':;Jptistà-Le\Je •··•• .. • .. ~·.·;. .... ·,.··; •• ···.~· .•• i· 

33. i'~~1§9n..-6bU\f12ia •..•.. <·.· ...•.••..•. · .......... + ••••• ~·.-••• f 
.. J-4. "1rac:cma Só"r"I."S 'Costa Pereira , .....•••••.•..••••.••••••.•••. 1 

~-~--_. - "';{ 

Secfeta~o P:der41. -27 de abri 1de J%'L _ ' 
8"'11C~1 Ex~mi.nadora: Herculano i?,ay Va~ Lnrncl:ró, P,·csidénte. 

de Barros R'~:J(). - M~l1r';) Cm;:'w Cil'n.pos de, M;:uaes ç C,J~fr·o. 

90,00 
3~,90 
82,90 
~Q6$. 
79,50 
7-1.05 

73.50 
72.95 
72.7S 
72.70 
7Z,4() 
?L20 
70;80 
6S.50 
68,50 
66,45 
·~ó.OS 
63.15 
61.50 
61,,5 
59.20 
57,SO 
55,60 
51.75 
51.65 
53.50 
51.80 
51;45 
SUO 
'5D.5() 
50.35 
i2.25 
37,25 
19,75 

1 ,_.. .... 

Resultado Final (por ordem de ciassi!icação) da' prova para 
Ajudante de Porlaria da S~crttaria dQ\$enaoo Federal 

------~._--_._~._---'--------....... I Média 

. I 
I. L"" M,jjd" ........ , ... " ................... , ........ " .• 1 100,00 
2. m,.clo eCOl") ...•••...• , ........ , .......... " .......... , ••• ! 91.00 
3. N€stor Gom:rs Q0S S;t:tt"os •• ; ... . ' ............................ J 95,00 
1. Cláudio VitHl Rcbo-:..~:;s Lal:,~rdi\ .. , .......... ; .•• IO~ •• \ •••••• , 91.50· 
S. \Valtl.'!r Baptü,;ta I .. ag~ ., ..................................... 1 9050 
6. , R~lmurtrlo José P'ranclscú •..••.•••••• , .•• #, ..... , ....... , ••• t 90.00 
7. Ivan B,,~, ................ " ... " .......... , ............... 1 &8,5() 
~. }o,~t p.H.rü f;a!rs .... , ....•.........•........... : ........ : .. ! t)!3DO 
9. Nd.\':QI1 Cvmc~ dv:. SiJ.nto" ••••.. , .•..... ,· ..... ·, .... ,·.· .. ·.1 .67.50 

, 

José Fr2nd!,lco :!c Ass[s ..................... ; o ••••••••• ; •••• l 1) 
- J._ 

Secret<ma 30 Se:nado F~d{'t'at 27 de abril de ,1964, 

BarIc<1 ·E;nur.in:,dora: 'Hc;"cuüwO Ruv i/ez ·wrrHHl"o. Presld(!nte, -..}\u 
de Bart'o~ f...;,c!Jo. -~ 'Mal:ro ICunha Cat/!,po,J de- À1<.?rae.s e; Cd-5tro. -.,b.''': 

:Resul(.a(jo ,f,ii1fll{por orrlam 'de -classificação) da '1)rova par 
S'ervente :l!e'A(lministração da Secretaria do Senadíl federa 

j 
r. -Edmundo Fcttdra de -J\ndMHc '" .' •• o •••• '" n ••• ' ••••• o •••••• \ 98.30 
2, Jorge ~'liu-.t:l:CS Pereira ., •..••.•••.•••.•••• ~ •••••• ~ •••• " , ..... r 9S,QO 
3. S~ba~t\no l i torêncio Ca .... ~k8"mt •.•• : ••••••••• _" ........ ~ •••••. t 9"(·:60 
'4-, 1.0$é lJ<JJZ dOs Santos ••••• o'., ••• , •••••••••• o •• ,·~ • .o ........... 1 ' 97,00 
5. D~JKrv&1 t . .l0Incs .i'Riüelro •.•••• , •••••••••• .; -•••••• 0_' e'O •• -'t • ~ ••• } 9b,1O 
6, ,Jooé 'Cad?tl?-0 S~bríllho •••••. .< ......••. , .. H H •••••••• , ••••• "1 9i;SO 
7. Be:ncdH\J 'MoreInl ., ••.. , .••...•••.••••••••••• " a ••••• ' ••• , ••• ) 94-;4:0 
S. Antonio FraIl,:tscú da "Sdv-a' ............... : •••••••••.••••••.• ,' 91.00 
9. :Va:Ôenwf Andl'é Piul1.a ......... , ••• ; .......... \ •• " •••••••••• ; 93.40 

,lO; Joti'qu:m ,F~·..rrcira l'çta: ••.•.• , •• · •• ~-•••••.••••••••••• ~, •••••. l .. 93,20 
11, 'M~u,:e1 BeflHlrdíno dl)~ SantQ.$ •••••••••• t •• ~ ,. '" •••• , ••••• 1 ."'"92:~O 
12. ~UI;:; ADííusto 'Pl'lízola ••. , •••• _ ••• ~ ••••••••••••••••••••.•••• i '02,00 
13. Lourinaldo Ab:es l)car',:,sa •.. _ ...• ".#; ••••••••.••••.••.••..•. / 9L8Ó 
/.1', Januii,io Colhn~o 'Caetano Fflhq ", •.•.•• · ••••••••••• u ...... J 91.60 
15. Atrnü' HypóliL"o de Oliveira' •• ,,:, • , ••• : • ' •••• , •• ' •• , •••••••• ' . t 91,'4{) 
16; Abra:háo Barbosa 'fere.&; •••••••.••••••••••••• ,.: •••••.•••••••• j S7.{10 
17. Vktor~('..aclh() Pessoa •• · .•• · ••••..•••.••• ~ •• I·~ .............. ~ •• 84,20 
\8. Jôá,o h'!l'l'l!ira de ,Antod.n:: • o ••••••••• _ •• '" ••••• _.0 •••••• ~ ' •••• t 83.lTO 
.19. A:vdre 1\,o;.:elinó"" Filho -'.: . .'.~ ••••••• oi.-'f;.t •• -:, .... _~ ....... ~ •••••••• I 81+60 

A ar~, Alves ~e ?t-:<:lUl0 o ••• ~ •••• ~_ ... '..r' •• o· •••••• : "" • t " 80.00 
Anto.nlo r1'30a· VleU'3 •••••••••••.•.•••• •••• ,~ ... · ..... # •• ~ .•••• ~ ••• l. 79.00 
,}\.utO!lio Carlos Lope,s ..................... i ••• ~ •• "'" I ,' •••• 1 79.00 

~3. Ormi~do ,Pere-gtino Leite •••••••••••. , ................... ~ •••• • 1 ?3,80 
.:~. JqS& .xlbeit'O 'dos Sn:nto·s •••••• ,: .................... _ •• f ........ ~ 73.00 
-25. Marce~itl() dós Santos Camcno .................... ~ •••• .- ••••• ,J 73,00 

I?~fv:al Gomcg, l<'ibeirô ........................ I ................ .-1 71.00 
MardliQ JOSé dá Silva. .................. o •• -:;, •• :. ;' ..... o ..... 1 71.01}' 
B~e&itQ. f?'Sé Bar"Í'os ••••••••••• ! ....................... ~ .. ~.~~.I 70,00 
Nllto!l Jose ~: ~ouza •• ; ••••.•• , •• , •• ~ •• ~ ••••••• ~ •••• 'I' ... ~ •• i.J 6&.60 
NewtQn Cu~·to::ho. àe Azevedo .............. ~ •• · ••• 'i •• I.' •• , ••• ;f 67.CO 
lsaa.c Freire de -Aralijo Sobrinho .•••••••••• ~ •• " ......... '.-~ .. ~.i 66,20 
~tatde Macbado ••.• -': ••.••••••.• ". " ~" • 10 •••••••••• " ••••• ) 66,00 
Gustavo -de Sótiza ~tbeil'o •• " ••••• ~ .... " •••• " ••••••••• -•• -•• , •. 1 6600 
Veârl.:A"dS- f • " h c.o .ve a .. ll~a .••...... _ •• · •• · ••••••••••••• 1" .......... 1 66,00 
~ aS"ti~a F:rrE'ira do ~asc~met1t? ...... ~ •••••• o !'--!.o ............. 1 64.00 

~lde~lr [0_:_ da Sitvclra .••••.••• " ......... #................ 64,00 
yóao l.orenclo. Cõval~Jlti .... ~ •••• , ••• ,. 0"0" o ••••••• I 10. II.J 63,00 
frlãcio Ferreira Gomes ~ ......... ~ • .o" •••• .o •••• : •• "" t •••• o •••• 1 62.10 
t\rQ_y Frnnr:isco .•...••••• , ••••• ' ••• , ........ ~,- ............ " ••••• f 62,l){) 
luwnal SHva 'Cl'Ir}>a1hó •• #·~,~, •••• ~ ••.•• ~ •• ~ ••• -.I·$· •• · ........... I "60.00 
José E:drnilsoll 'Saro.fV'Q • t •••••• ~ •• o ••••••• ~.",., ~ ............. 1 52,00 
Oroila Jlóst~:é ~~.LíID~ •.•••• ~ ••.••.•••.• '".~ ••••• "' ...... ~ .•••••• 1 fl,OO 
Paulo f"lon:nel() de' ".bLlqueJ'tiu~ • ~ ••• ~ •••• ~.' ._,.............. 41 00 
\V nldrmar l\1prais -dI! Qntft'()z •••••••••••••• '.-................. / 18;00 
roâo Rocha D19.1 •• , o ~"".' •••••••••••••••••. ';~~"""".".". • O 

. I "i 
S-ecrtÚé'(rín do Si!Mdo F{'âetal. 27 di!' abril de 1961. 

Banca R"~1InHli1dot:'c: ~ lfercu!i"1o ]f)1/J Va; C8rn~i:o Prt'sident'!. 
dt' 8.1!""-'1 .lN!,-" . . ~ Mull,!) ClIIdl,1 Cálnp..;! de. tvlor!Jei e Ctlsiró. , 
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ÇOMISSõES PER.MANEN'l'ES 

Preside·l1.te - Moura Andrade ,PSD) 

Vzcc-Presidente - Nogueira da Gama {PTB) 

19 Secretário - D'inarte Mariz (UDN) 
29 Sem'etário - Gilberto Marinllo (PSD) 
39c Secretário _ Adalberto Sena tPTB) . 
49 Secretàrio _ Cattete Pinheiro (PTN) 
19 Suplenté _ Joaquim Pi'aente (UDN) 
2" Suplente - Guido Mondim (PSD, 
39 Suplente - Vasconcellos Tôrres tPTB) 

.REPRESENTAÇÃO PARTIDÁRIA 

PARTIDO SOCIAL OIDiIOCRATICO (PSD) - 22 representante. 

1. JODf: Guiomard _ Ac.-e 12. Antônro Ba.bino - J3allla 
2 Lobão da Silveira _ ParA 13. Jei't'erson de Aguiar - E,. Sant 
3 Eugênio .Ba;rros _ Maranhão 14. GiLberto Mannho - GuanaQ.t4r:. 
4 SebAstião Archer - Mal'anná.') 15. Moura Andl-ade - São Pa.ulo 
6. Vitorino Freire - Maranhão 16. AWio Fontana - Santa Catarina 
6 Sigefredo Pacheco - PiaU1 17. Guido Mondl - R, a. Sul 
'L Menezes Pimentel _ Ceará 18. D.2n€áito VBlladul:es - .M. G<;;ra~ 
8. WUson Gonçalves - Ceará 19. Fillnto MUHer - Mato ar'J~G 
9. Walfredo Gurgel - R.G. Nane 120. Jose f'ehc,.mo - GoiM . 

l!), Ruy Carnelro _ paraíba /2'1. JU.3CellllO Kub1~cbek _ Qoiás 
lI. Le~tc Neto _ Sergipe 22. Pedro Lucovico - Goiá.s 

:PARTIDO TRABALHISTA BRA·S~ElRO (PTB) - 17 representant~, 

BLOCOS PARTIOARIILS 

PSD 22 ~enador(>s 
PTB 11 Sena.doH:~ 

39 
rI _ lrIl n oria 

UDN J1) Sen<l.darf's 
PL - :d Senaaol'e.'!. 

17 

I
IU - BlQcO parlamentar Infiepelld&ntt. .. · 

PSP - :1 Senadol'zs 

PTN - 2 Senadores 
PSB 1 Se:.l:ador 

PR 1 SenodoI' 
MTR 1 Senador 
p~ i SenaNor 

Sem Legenda .2 Se!y~'jt.res 

1<. SelnaOl'es 

L!D~RANCAS 

r - BIOCO-~ 

Ma/o'-ta MinorIa 

• 

Lldel - Barros carval~o tP'Hn 
]. Aâalberto Sena. - Acre 10, Pes~oa de QueJ1'oz - Pernambucc \l;ce Liame$.: 
~ Oscar Passos - Acre 11. .Jose ErmlrlQ - Pernambuco 19 Vtcwnno fi'l't"lre (PSD) 
3 Vivaldo Lima _ Amazonas 112, Silv.:f>tle Pé. teles - Alagoas 'lo José FelIcla.no IPSDI 

Llder _ .1 vDO A~f:pir:o iUDN) 

Vlce,..LíC1clCS; 

4. Edmundo LeV1 - Amseonas 113. Va~cunceios TOrres - R. de Ja_

1

30 Jose GUlOnHl.~d IPSD\ 
5. Artnur Virg!lto _ Amazonas nell'O . 49 Arthllf Vllgj,lO tP1B) 
6 Ancón:() Jucà _ Cea a H Nt'lSon MaculEin - Paraná 5(,1 Bf'lCeJlJ, ~e(o iPTH, 
7 Dlx Hu.'t Rosado _ R G Nurt.e 15 AmaUJY ,::)llva - !-~J'aná 6(,1 \'a.scQncE'JJOs rorres lPTB) 
8 An;emno de F.~uelr€<l'1 _ Pn;.aw<,l 116. Noguelta da Gama - M Ger~,.I':: 

9 Barro, Carvalho - Petna.1l0UCO 17 Bezerra Ne"; - Mato Oro"o BLOCO PARLAMENTAR IIJDEPENDErnE 

lhcm ce Sã rP'lJ 

Rui PalmeIra jUDN~ 

Dan:,..: [{rlEger I L\D~) 

U\'lAO DEMOCRATICA NACIO:-;Al (UON, - 15 representantes Lido' Líno de Matos (j.J'lN) JG.'."phat :';':.tfl,Jlll (,;:1U Jf'J;cr.dn) 
1. Zarh:l.,rlas de As;;,umpçáo - '_'",~á. 9. pad.e Cat:,.zans - S. Paulo \ VlCIJ Uàt'1 u: 
2. J")l,lqulffi Farente -\,- Plaul /lIJ. UC\Olpho Flanco _ ParOllá AUt~llo \'ntnnd I?SBJ 
3 Jo,e Cândido _ Pwul 11. lIlneu So l.h:nlSf'n - S, Catarmo. 
4. D.narte Mnriz _ R O do Norte 12. An ônlo Carl<.s - S Catarrna. I ti - PARTfUCS 
li JlJão Agrlpino - Par~ubu /13. Danle1 KflE'ger - R G. jo Stu 
6 RUI palmeira _ Aiagoas 14 :\1!t'J!1 C-lmpos - M.n,:t.s Geral.S /PARTlúO 
7 EutlCQ Rezende - E Santo 15, LotY.!.b da Co"ta _ Mato U'VSSo(l 

SOCIAL DE:\10CR."nco/ P.ol....RTtDO [,lSZnTADOR (PC) 

IP S .D I Lldcr' Mero ce Sá. a AfOllSQ ArInos - Guano.bar..t\ • j. I 
r ARTIOO LrBERTADOR IPt.)l t.. 2 repl'esentantes 

1. Aloysio de Carvalho _ Bahia 2. MEm de Sá. - R O. do Sul 

PARTtcO TRA'3A.LHlSTA NAc.:IONAL \P'lN) 2 rep~f".senta{]tt:~ 
• 1. Cüt?le ?tnhetro - Pará 2, LlnJ de Mat.os - S. Paulo 

PAR rIDO SOCIAL PROGRE~Sl.sTA (J!SP) - 2 r,o;pre~en!antes 

1. Ra\..l Ü':uberti _ E, Santo 2. M;guel Couto - R. de Janew:> 

PARrtDO SOClAL BRASILEIRO (PSBI - 1 repre1;.entante 

M.OVl:t1ENTO 

1. AUl'ér10 Viallnz. _ Guanflb3ra 

TRABAUUS'IA Rg~OVADUH, IMTRl 

L Aarão S~enbrtlcll -- RIO je Jilntiro 

1 t'ep!'eoon~,a.Jtc 

PAR 1 LUO aEPtJBLlCA~-v IPRI - 1 repr.,;.,:$entanr..e 
1. Júl10 l.,e.te - Serg.p~ 

PARTIDO DEMOCRATA CR:S'lf.) IPVCl - 1 rep:csntante 

1. Aman de M,c'IO - A(agoas 

SE; ',1 LEGENDA 

1 J J-sa phat :"1-:ldnho - Bahía 2, HerUJ,LOO VIeIra - Sergipe 

RESUMO 

~at~~qo :::iO('jfl) Demo.t;ât~co lPSDJ 
P"rtlOO rraOllhlSta NllC101Jo.iJ. (P'l'B) 

Unlí.'lO Dí"Inuc!'atJca l~aCl.)Íléil fUVN I 
!:'dl·t:do l"lberrd.'1t.r iPU 

f' :ntH:io I'fJlj.1li.l·,sta l'hcl')!Ul t PTNI 
p,lfllno B..>eial PrJg e,"",l~ta (P.sPI 

P,u'Udu SJclam·ta 13rasl1-'!·.'o ~PSBJ 
?utldo RepubllC,l',flO {PRI 

Pdl b:..(o l):m)Ocrala Cn.5.ào tPDCJ 
l\IOVIIllí.utu ,[1.Jl1dÜl.Ha Renova0ur (1rlTR> 

&m legenda 

22 
17 
1& 

" 2 

• 1 
1 
1 
1 

I Vwt'-l~1del; A'll,YS;U de Carv'\,ho 
Lide1: Filinto Mdller 

PAR riDO SOCIAl .PR()l.>.HL:::1~:;l.$TA 
Vier' 1~la('lfS: IP ti f'! 

WUsvu Günr;,Lves Lidel; lI1/Q/J e• ('01.t10 
SJgett'ea1) .!?.dC"llH'Q f;('t L~aet. ltJt1J U!ubl.'rt! 
Waltredo GUtge1 

PAK T mo TRA BALHlST A 
lHtA.S lLEmO tP'l')JJ 

Liael: Art-hm VlrglHo 

Bezerra N "-t.~ 
u . .,.;:;al Pllb50S 
AntOOlo J tlca 

UNlAO DEMOCRAT1CA N",crON'J 
'O O N. 

Llde1: DatUCl KI'2cger 

Vice·Uaeles: 

EurICo Rezende 
Adolpno F'ranoo 
PCidre Calaz1'lnS 
Lopes dJ. Cada 

P-A~--l.llV() 1'h ABALH I,::, 1:\ 

Lio.er· Lino 1e Matos 
Vl('e· LHte7' Ca t/.ete P!nhf>iro 

Itl - Partt .... o."; de 1'1: SO 

li.epresetl t<n!'e 
MOVt:\ll!..~'fO TllAPALrJI8T!\ 

rlENOVAUüH d'i'T'P.) 

R~nreH·nLante: Aarvo StemlY~l 'h 

PARU.t,;O DE.:vllWR-\IA Ci!lSU.Q 
;PUt.,'1 

Represêut·ante; Amon de M0'!O 

PARflVO REl-UH1JJCANLl ,pa, 
Reprf:sr·ntanfe: Júlio L~l!.e 

f'AH nuo SUl'1.l\r 1:--' A 
l1H.A},;l.I,gIHU .l-'tn 

Rep. e;:,entanie; A.l~i.~ \ • .10 ,la-. 

ACRICUL TURA 
Presid"ute _ Senador Jme Ermt:"tl (P'TUt 

Vice Pl'cSldente -Senador E·.lgê~.HC BarrO':" (PSDI 

CO,\I~OSlÇAO .' 
Mczoria 

Titu;a:e5 Suplentes 

Eugênio Barro.tl 
JOSé .,FellcianO 

PSD 
1. Attmo Fontana 
2. BenediCl.Q Vblladares 
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Tltularea 

José Ermlrio 
Do.: Hult Rosado 

Tltu1ares 

LopeS ela Josta. 
Amômo Carlo.!; 

TLCula.:res 

Buplent"" 
, , 

1. Melo Braga. 
2. ArgenuNl de Flgu~lredo 

Sup1ent.ea 
MÍ1toria 

\JJ.>N 

1. panIeI Krteger 
2, JOM Agl'lpmo 

Suplentes 

B P ,I. 
Raul Gluberti (PSP), Júlio Leit.e 

Secletano 
Reuntôes 

José Ney Dant,as, 
quinLa.')~fciras. o.a 10 horas. 

CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA 

l?i'pside, ,e _ Milton Cfl.lllpOS IUlJIH . 
Vice Pr9.5;deute Wilson Gonçalves IPSD) 

THuJa!'DS 

Jefferwn de AgulaL'l 
A::HÓnlO tlaloUio 
,Wll~on Gonç.alVE'S 
Ruy Ca:'nelfO 

Erlmundo l"evi 
.BClt'rra Neoo 
A\·thur Vlrgillo 

Alov.sÍo de Cat'valbo 
A ton~1Q Arfnos_ 
1'.1llLon Campus 

(PL) 

cO:\1POSrçAO 

Maiorm. 

PSD 

PTB 

Suplentes 
1. Menezes Pimentel 
:'.. Lelté Net.o 
3. Jose FeüClano 
4. F!1into MUller 

1. Argemiro de Figueiredo 
2. Mero Braga 
3. Oscar Passos 

,.ll:fatOrta 

,úUN, 

1. Daniel Krieger 
2. J\l.a.o Ag:ipmo 

3. Eurico i:tezende 

R p, ,1. 

Jm a phat _Marinho (sem legen~al Aarão Steinbruch (MTR) 

5ecleUlria: "'.l\.~aria Helena Bueno Brandão. 

Reun15ea - q;uattas-felras~ àS 16 boras 

DISTRITO FEDERAL 

Pft'",ld2nte _. Aurério Vianna '(P;3F) 
Vlce·?:'e,!).dente .:...- Pedro LudoVICO íPPE.) 

ÇOMPOSlÇAO 

Titulares Suplentes 

Pedro Ludo', jco 
Fllmlrc Mülle:r 

Oscar Passos' 
Edmundo Levi 

, 

.Mriorta 

PSD 
1. José FeUdano 
2. Vi/aJtreoo Ourgel 

PTB 

1. Melo Braga. 
2, Antómo Jucá

. Mfnona 

fi 1 ,I. 

Aurélio Vianna (PSBl 'Lino de Mattos ,PTN), 

8ec1etd1ia 
Eeu,uó~ 

Jl.Jjif'ta RiheIro dos Santos 

quintas,' feiras, à,s 16 horas 

~CONOMIA 

Prestdente - Leite Neto fFSDl 

Vice-P!esldente '- Jo.sé Ern~i.rio <.PTB) 

COMPOSIÇAO 

MatoTta 

PSD 
Titulares SUblentes 

LeIte Neto 
Atti!1o Fontana 
José FellcianO 

1. Jefferson de AgUlar 
2. Sig'efredo pacheco 
3. sebast1áo Archer 

Jooé EJ;mfr!o 
Melo Braga 

Adolpbo Fra.nco 
Lopes da COsta 
lrineu Bornhausen 

Miguel Couto (PSP) 

1'1'B 

1. Bezerra Neto 
, 2. Oscar PaSS'OS 

Minoria 

UDN 
1. José Când!.do 
2. Zacharias de Assumpçáo 
3, Mem de Sá 'PL) 

B,P,I" 

Aurélio Vilmna (PSB): 

Secret:1'ria - Aracy O'R~illy 
,Reuniões - Quintas-feiras, às 15.30 

EDUCAÇÃO E CULTURA 

presidente -. Menezes PImentel (PSD) 

Vice--Prestdente - padre Calazans (P'I'B). 

TttUlares 
.Mene&eS :tImlC-nt.eJ 
Wa!!re<!o O;u:gel 

Pessoa de QueirOz 
Antônio JUCá 

padre Ca.1azans 
Mom d. Sá ·,PL) 

COMPOSIÇAO 

'Suplentes 
1 Benedicto vallaaares 
2. SlgefredO pacheco 

PTB 

I. Edmundo Levl 
2, Vivaj'do I..ima 

Minoria 

tlDN 

L Afonso ArinO$ 
2, Milton Campos 

'D,P,l, 

Jo.saphat Marinh .... (Sem legenda) Lino de Mattos (PTN) 
Secre.àrm _- Vera AJva.renga Malra 
Reunjócs - Quart.as-felra.s. ê.s 16 noras_ 

~INANÇAS 

Presid,ente - Al'gentiro de Fígueiredo ) PTB) 

Vice .. Presid:ente - Daniel Krieger (UDN) 

• Ti~ulaies 
Vie-torlnO Frelfe 
Lobão da SiJvelra 
Slgefredo Pacheco 
,Wilson Gonçalves 
Leite Neto - , 
Argem1ro de Figueiredo
Bezerra Neto 
pessoa, de Queiroz 

'Alltoruo Jucé. 

iJantel Ktleger . 
Irineu Bornhausen 
Eurico Rezel1de ' . 

Mem de Sá, 

Lino de Mattos ePTNf 
Aurélio Vianna (PSB) 

COMPOSI<;AQ 

Mator,," 
PSD 

Suplente.. 
1. Attl1io Fon;,v,na 
2. J~sé GlllOmard 
3. Eugênio Barros 
4. Menezes Pimentel 
5. Pedro LudoViC<) 

PTB 
1. José Ennfrio 
2. EdmunC10 Levi 
3. MeLo 9:a~a 

4, Osca.r Passos 

Mtnorta 
UDN 

PL 

1. MH-lon Campos 
2. - João Agrip1no 
3. AdOlpho Franco· 

Aloysio de_Carvalho 
E,P,I, 

1. 'Jullo Leli .. 'PRi 
2. Jo-s-a.phat Marinho (8. legenda) 

Secretât1a. - Cid BrUgger 
Reuniões _ Qual'tas-fei.ru; 

LEGISLAÇÁO SÓCIAL 
presidente - Vivaldo Lima IPTB) 

Vioe·Presidente - Walfredo Gurgel lPSD) 

1'itula.re.s: 
Ruy carnEti:fo 
Walfredo Gurgel 

AtUl10 Fonta.na 
Eugênio Barros 

COMPOSrçAO 

Matorm 

PSD 
Suplentes 

1. Leite Neto' 
2. Jo...~ OUl<.>mard 
'3. Sigefr."-clt} Pacheco 
4. Lobão da SllvelIa 



Vivaldo Um:. 
AJlt.õni-o Jueá 

Eurico Reze-llde 
An:ônio c ... ~ ;uô. 

!'TB 
!. F:t.imundo Ll'vi 
1. pússôn de Q\leirC"l; 

J,Ji'Jl()rta 

1. LO!,)!:S da costt" 
" zaci1ft.lill.l3 Ge As,s,lnção 

B P.L 

Allrêllo Vianna \PSU) Aal'§O Stelnbruch J M:TR) 
Ve~'l\ .~Ya.rel'Jga M'.!.f~a . secretárIa -

Reuniões - Terç6s?Íe1ras, as 15 noras 

POllGONO DAS SltCAS , 
'Presidente - Rui Carneiro IPSD) 

Vice-PreszáentrJ - AUl'ê~io Vianna (PSB) 

Titulares 
R 'Jy CarneIro 
S::tss!Jão Al'chel 

cOMPosrçAo 
Malona 

PSD 
. . Saplentes 

1. Sigefredo P,-\ch~co 
2. Lntc !'lHo 

PTB 
D:x-Huit Ro~udo 
Argezmro de Flguclred-o 

1, AntúU'(l J-lcá. 
:1. JDs.é Enn'lf\fl 

João Agripin( 
Jooé CâlldLdo 

}//ltlO1'la 

livN 

L LopéS da C(I,!'la 
2. .>\n tômo Crw /Os 

EP!. 

Jl1l,'Io Leite' rP'!h 
Secre:fá.rin - AHJ.cy O'Reí1ly 

Reuniões - QU3rtas-feira.s, àS 16 heras 

REDAÇÃO 

Pr~1denW - DIX-Bu1t ROS3do IP'l13f 
Vice-Presidente - Antonio Ç:tI . .,los (UUN~ 

, 
TItulare.. 

Wa.!fred'l Gurgel 
Seba.stH\Q Al'chcr 

Oix-Huit nosado 

Antónjo Ca.rlos 

CQ.MPoSrqAC 

Ma/orla. 

PSD 
Bupif'ntes 

I. Lobão da SIJ ~·(lro. 
2 Jose .Fel1cmh.tC 

PTll 

Edmundo Lcv1 

MmcmCl 

UDN 

BUl'ico Rezende 

13.1'1. 

Jo,~aphat Marinho j Sem legendn.) 
S~c!"eLárja - S<l!'3h ll.brnhão 

RELAÇÕES EXTERtORES 

Pr{'!Sldente -
Vice-presidente 

Benedito Vallndg·<>." IPSD' 
_ P~oa de QueirQz lPTB 

Benedicto VlIJRoRres 
Filint-o M,i..iUer 
Meot'zf's p <1ft1fel 
José Quioll1aJ:d 

Pessoa de Qu?iroz 

V;.vaJdJ Lima· 

O;car Pa,S~os 

Antônio C/l.l'k~ 
José Cândido 
RUi paimeit a. 

COMt>OSíÇAO 

M'~ío"'ia 

PSlJ 

PTB 

UDN 

1. RUY CarnE'iro. 
2. i .. elte Neto 
2. VJctorJr.g. F'! eirtc 
4 Wtlson GonçaJ\'ea 

1. Antônio J\lrá: 

2 Argem1'rQ de Flg lelredO 

3 MelO Bl'aga 

Padre Cala2:ane 
3 .João Agriplno 

, 3. M.m d. sa ,p ", 

I 

f&!?t. 

j. .nt1rão Stelncruch IMTRl Uno de M:atloii "PTN) 
Sccte.tttr;o 

Reufl.1ó€S 

João B~w;t:t Ca(",ejon Branc.o. 

Quintas l-eüas~ M )6 hordS. 

SAODS 
PreSidente _ Slj?efl'edo p·?che~n 

Vice-Pl eSJdent~ - J.,}Sé CfindlOo 

Slgetreóo !?!).C'he.co 
Pedru budü~'lCO 

José Cândido 

Raul Giuberti \PSP) 

COMP021ÇAO 

Ha t ')1·ia. 

1'~lJ 

ULN 

1, 'V?Jrtf'{ ': GUt't!el 
2. EugcnLQ .B~u hJ~ 

Lopes da C':J"(a 

(', FI. 

M:gUfl. Couto (PSP) 

SeC1·elartQ 

Reu.nujes 
Edua: do Rui B.r·;:F:sa. 

quinUtSo !e1t3.":;' M 15 h7r!lS. 

SECURAN~,i\ NACI01.AL 

President.e - Zacha,l'ias 
vu::e-?resltlente -- JQsé 

José "Ouiomtl ra 
V1ct.onno Fr?u e 

Silvestre 'Pérlcles 
O~Ca.1 P!l..sso~ 

Irtneu Bornhausen 
Zachada.:s dt! Assumpçâ\ 

de As" ,~l;;:Çfr.O rDDN) 
UUlom8ra PSD/ 

~jfJI orirr.. 

1'80 

1. t~\lY Camtlr-:. 
2 Attilio F0nt.L1a 

PT13 

1. Jos~ Erm.Ü\O 
2. C'J}!wIlult R-usado 

-.ll;llnna 

(:IjN 

1. AdOlpDO ~'l'8t"("\) 

2'. Eurico Roezenci~) 

B P \. 

Au:'élto Vlannl'l. 

ser:r ettiria AleX9nw'o Pfaende. 

.Reunzães- - qU'intoo,. fclras, a! ~1 ho~as, 

SERViÇO PúBLICO CIVIL 

Ipre8lrlente Aloy!'-lo de Cal'raitlo tPU 
Vlce-PreSlden~e - Leite Neto (P:";.DJ 

Titu!ares 

.Leite Neto 
-FilinlO MúlJer 

:Oü::~T{Li1t R~1ssdo 
Silvestre _pencles 

A1oy~,jo de Carvalho 

Aarão Ste!nbr\.\ch <!vITR) 

CO:l1P03lÇAO 

Jll::r.loria 

1 1.) 

PIE 

1, V!ctortnCl Fr~lre 
2, Stgefredo Pn-chrco 

1. Melo Braga 
2. AntônJQ Jucá. 

M .,mla 

Antônio Carl~ 

PL 
Mem de Sá 

·8 P I. 

Miguel C<>UW IPSP); 

8ecr~tdrid - Jo~é Ney Danta9 r 
Reuntõea _ terças- IW'tt.Si· ts ll'.i hora.s,. 
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p.,A_NSPo.RTES, Co.MUNICAÇõES E OBRAS PÚ8L~~~S_t 

TitulRres 

Ell~~;~~t ~f\l'l'OS 

WIlson UOnç<-llVe3 

E~zerra .Neto 

CO).1.."O SIÇAO 

Suplentes 

1)J(l!ria 

PSD 

1. Jef{erson df' Aguü..-r 
2. Jo.se Gu!omarâ 

FTB 

Melo Braga, 

N nOria 

lJD N 

lrjneu Bornhausen 

B P,I. 

Raul Giubertí IPSP) 

~ecr('táno _ Alt'X<l ndre Ptat'llrlet' 

BeU1!Iões _ quartús-fr.irUfi, à.s 16 horas. 

COMISSõES ESl'gCIAlS 
·A) Para Revisão do Projeto que C) Para o estudo dos eleitos 

define e regula a PROTE- da INFLAÇÀO E DA POLiT!-
ÇAO AO DIREITO DO AU- CA rRIBVT AR IA E CAI\' 31AL 
TOR I sôBRE AS EMPR~SAS PRI, 

. criaa~ em virt:~de ~o ReQuertm,etno V ADAS , 

E) Para efetuar'o levantamen
to da PRo.DUÇ.a.o. MINERAL 

. li DO PAIS e es.tudar os meios 
capazes de possibilitar a 
sua industrialização 

~ Críaaa,lm vIrtude do Reque~jme-n
to n" 6(j1J-G3, do Sr. Senador, o.sé 
&rmirio, apf'QvadQ Da sessão de a ae 
setembro de 1963, 

DesIgnada em 19 de setemoro .de 
1963. 

Pro-:"togada em virtude, do '3.CQue. 
rlmenw n Y 1.159-63, do Sr.· SCOd.(10I 
Milton campos. ap-rovado na .sessão 
de 10 de dezembro de 1.963. 

" Membros -9) _ Partidos 

Jo~ !'-'eHctano ~_ PSD. 
AttHl0 F'onr.an~ - PSD. 
l!:ugênlU tit1rr~' - l?SD. 
Jooe: Ermmo tRelator} -
13ezerra Net-O - P·C'S. 
Melu Braga - ?TB 
Lope.s da OOSt-a - UDN. 

J?TB. 

H) Para o estudo, das Mensa
gens do Poder Executivo re
ferentes à REFORMA AO • 
MINISTRATlVA 'i 

CI'!6dá por Iniciativa da' Clm.o.r4 
das Deputados aprovada pelo Sena.do 
em 1.12 1963. 

M.embros (l8) ParUd03 

Senadores: 
Wllson GOnçàlves - PSD. 
LeIte Neto - f'SO. 
Stgeíredo Pacheco - PSD. 
Argemuo ele Flgueltedo _ PTB. 
Edmundo Levi - J?TB 
AdOlpno Franco - UDN. 
João AgrlPllJo - UDN. 
Aurélio Vianna _ PS8 ,.. 
JOSapnat Mannho - Sem tegel':a.; 
DeDut.ados; 

Gusta~'o ca,panema IPresidente} _ 
PSD 

Aderbal Jurema _ PSD. 

Campos tP:esldenteJ I 
L.aerte V\t"Ta - ODN IS1Jb~ti~U.ldO 

pejo eputado Arnaldo rNgucLtaJ •. 

- Heitor DIas - U DN. 

JúliO Lelte tVlcePr.) - PR. Do.u~el de Andrade - PTB. 

Secretano: AUJ{111ar U~gi.UJt.jV(l ArnaldO Cero.ei.ra _ Pti,t>. 

Plr-lO A1exanár~ Marque5 (te A1;;tU-
querque MellQ. . 

Juare2 fávora _ I?DC. 

EwaJdo Pinto _ MTR. 
--------,_ .. _. ,,----

n' 4t1Q ti:.! tio Sl. SenaDO! 1ll.lton I Criada em Vtttude Jo aeq~erlm~D~ 
Camp06, aplovado ctn ~IJ ele J.!L"1eJ'c 1 CO o'" D31·{)::I do"tir Senadu: UOUlleI f Para estudar'a situação dos 
de 1962. . V\eira, aprovado na sessão da :l de } 

COMISSõES ESPECIAIS 
}' ARA O ESTU tiO DE. 
PROJETOS DE ~MEN. 
DAS A CONSTITUIÇÃO' 

D'segoaa. em 22 ele Dovm!>ro de agOSto de 1963. TRANSPORTES MARITI-
190" Designa0. em 8 de agOSto d. 1963. MOS E fERROVIARlgS 

prorrogada att:- 15 de dezembro <te, Prorrogaoa em vtrTUde elo Requert- Crlaaa em Ylrtude do Requer .... 'llsm. 
:1903 em . Vl~.tUll'e do H:equerlffi.eDtc nU·1 mente 0\1 l 16l, de 191:tJ do SeDIlOl f to QY ·152~63 • . ao Sr. senad.or JVbe, I} Projeto de Emenda à. Cons-

",nlert. llJ"J 6l . . ~p:uvaüu em I:.:! de a~"I' Senador Attíll_o E"ootana, apNl'a.10 1 Enlnrlo, apro-vaao n~ se.ssOO de n de í titui ão n q 4/61 
'zemoro oe ,9ü2, em 10 ae dezémoro de 1963.. novembro de 1963. I ç , 

C'-'Olp,eLaaa em 4 de janeiro deI I Membros 15} _ partIdOS' Oest~nada em 1'3 de novem.bro Qe 1 {QUEr' OOSISI)POÔ!- ~IOAlIG~:T::.~g~~n!N. 
19QJ cvru a des.t;!llfH:àu aos :=,t:uo..,rea ... ~ li " 

S.:naaure.::; VilólCl.lnCelUS !one.!'i e AttíllQ Fontana - Presldent-o - 1963, Eleita, em -2'1 de jUnho as 1~61. 
·Ectm\J.oau Levt PSD • Pl'orrQg,âda até 15 da dezembrQ 4e , 

/ José FeJlclano (Vlce-Pt 1 - 1964. em virtude do ~querunentA:l f'rort'oi:aoa: 
?rorrugacta ste 15 de dezemb:'o Qe, PSU n'l t 162-63. do St'. seml-dor JÔj10 _ ate lb de dezembro d~ 19S2 ~ 

19tH em vlrtUOe 00 tit'querlluenL<.o (lU· I Jose . Ermirlc _ Relator _ prB. Leite. aprovado em 10 de dezem.),~o .. ~ 
IDflro ( WI:J ü~ oc. ~I ::ienllc1u! Mepe~ \ ~ de 1962. Requenmento 609-61 apto em 14 .... 
zc~· PlmemfJ ap~uvaac em lá le Oc- Aàolpho F'reoco - UlJN. dezembro d.e 1961. 
-<Ct:.llOfU ue Hl1.i3. , Aureho ·Vianna _ PSD. 'Membros '51 - '-partlo.os _ até 15 de dezembro Oe 19t>3 j)ei.o 

MemOI'OS 47) -' Partldoa Secret.anR: O(tClaJ LegiSlt\U~. AttUJo E'Untana - PSD. Reque:tmento "119-6'G. apr. em 12 d!) 
- <lembrO .de 1962. , 

O!lberw Mar!nhO - PSD. 
MenezC$ t'nnelltel - PtiU. 

~L-a. Julleta Rlbelfo 0.01:. ,saat.v.e. Slgetrt"dO pacheco._ PSO. 
- até 15 de aezembrc de 19ú. otlo 

H.erlbtlIQ« \lleJ.f<\, '- UUS'. O) Para estudo das causas que 
MUttin Campos - \llJ" dificultam a PROOUçaO 
Vasconce~os I'orret' _ P'l B. 
Eomutloo L.VJ - P'fl< ACRo. PECUÁRIA e suas re-J 
.l\~UySl0 de Carvalho - t>L. pe~cu5sões negativas na --ex-

B) Para estudar a situação daI cr:':.·~:!à~irtu~e do ~qu."mOD. 
CASA DA MOEDA I to o' 569-63 do Sr senadOl, JOSé 

I Ermirto aprovada na sessão de UI ce 
Criada em vtrtude do R-equerlmen, agósto, de 1963, 

to 0\1 ô€;i1·6a. do SI. Senado1 Je:ttel- Designaóa em 22 d~ agOSto de 1963 
son de A.gma r. a.provado em H tte 
agôsw ae 1963 DeSIgnada em 28 áe Pro:-rogada. por 1 ano, em rutudt 
agOsto ae 1983. do Req.ller1mento nQ l 197 ~63 010-- Sfo-

Pr~rr<rgaCla ate 14 de março de~. _ nhor . Senador Si\erredO PilChe: 
f90 Olas I em vlrtude do ReQuenmeo.' aprovado em 15' d. dezemhro 
to número 1 160-63, do Sr, seosoo

1
I,.1963. Membros (5) _ Part1~ 

Jefferson 'de Aguiar aprovado em O ' 
ae dezembro de 1963. José fi'êUciano _ PSD. 

Membros <7l - Pattidos Slgetredo Pacheco (VlcePr J 

Jefferson de Agula.-r' IF'resU1e~1t.e _, PSD. 
PSD José Enntrto tPre5ident·e) ('Ta 

WUSOD Gonl;alves - PSD. 

Arthur Virgiho - P'I'B. 

Edmundo Lev\ - ~. 

Adolpho Franco _ UDN. 

EuriCO Rezentte t Vicepres.identel 
UDN, 

Lopes da Q(}sta - UDN. 

Aurélio Vtanna I'Rela!O'r) PSD. 

Seoretáno: Au.xíllar LegtsllltIVO, 
PL~ 10 Alexandre' Marque6 de A1bu
querql1e Mel.lo. 

-. Reuntõeg: 2l!os e •• & rei..ra.s à.s 11-
horas. 

Josaphat Maripl10 - SJl~aen-da. 1 ______ _ 

Jose Ermlr10~ - P'rB, ReQuernoeotcl l 138-63. apr. em 115 d. 
Irmeu BornhauSen _ UUN, Jezemoro de 1963. 

Júl10 L.elte - EJR. I Completada. em 29 de oútubro <&e 
Secr~tário: Animar Leg"l$llltlvc 196~, 16 de malO de 19~3 e 23 de a.m1l 

ElL~10. Alexandre' M, ele A MeLJQ. I nt UtG3, . 
__ Membros fl6) - PartidOS 

C) Para o estudo da situaçãol Jeft.rson de Mu!ar -,PSJ). 
do CENTFIO TÉCNICO DE, 19~,bá~ ~a";,,!v,,,ra '23.do .ortj Il<r 
AERONÁUTICA E DA ESCO- Ruy G.rneu'O _ 1'5D. 
LA DE ENCENHARIA DE 
AERONÁUTICA, DE S JO
SÉ DOS CAMPo.S 

CrIada em virtude' óó aequetimen· 
to D~ '16!S 63, do Sr. Senado!· t?aC1re 
Calazaru;:, aprovado na s:essào je 13 
de novembro de J963. 

DesIgnada: em 13 de novembro de 
1963. 

Prorrogada at~ lEi de dezem'lro de 
1004 em vIrtude do Req~enmeo!io- "'li .. 
mero 1 158-63 d.o sr - SenadoT An>.(t. 
QI<) Jucà, aprovado em 10 de. lezem· 
tiro de 1903, 

Membros 15) ~ partido:! 
Jo.se [i'eliClkno - PSD, 

. Ruy CarneIro - PSD, 
Ant-Onlc Jucâ - ~TB 
Padre CaJ.azans _ lTON. 
Josaphat MarUlho - S legenda, 

BenediCto vallada.res - PSO. 
'Wilson QQnçáives 123 de It.D:ll de::; 

1963' - PSD, 

Daniel Kneger - UDN. , 
Lopes (!~ Oo&ta t29 ae 3utubro do 

W6~) _ Ull!'i, 

Milton CampOS rVice-presidenlieJ 

Henbaldo Vtelra ...;: UUN. 

RUI Palmelt'. _ ODN. 

Sllvestre l?éncJes 123 d.e a:Jt'll 4e 
1963) . 

Bezerra Neto 123 de aoril de 1983). 
- P"I'B. 

Afonso CelsO - PTB. 
Nogueira aa oama - PTB: 
Barros Ca.rvalho _ PTB. -

tPreSl.:len~: 

'Secr.târ'", OfICia! Legls,"~vo, J.'IIEI."O DO N(:l\lEI10 DE HOJE: CR$ 0,10 
PL-u. J. B, CasteJon Branco, ~ 

AlOysiO de Carvalho 
_ PL_ 

I\:iem de Sá - PL, 
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CONGRF/SSO· NACIONAL 
PUESIDÊNCIA 

6- Sessão Conjunta. .... 
ta &e~!ão Leps!ntiva Ordh1áda. 

&" LedslBtura. 

,Em 29 de abril de 1964. às 21 noras e 30 minutos 

Ordem do Dia 3 

• 
Ó 
6 
7 

QRIENTAÇAQ PN']A A VO~ 

Di$pOSitlvo a que se refere 

§ 1" do art, 15. 
Art. 43 e llarágraf~. 
Art. ']0, N. J. (palavras \'eto.da.s). 
§ l Q do jlrt. 55. 
Art. 58 (pa!avra.~ vet.adas) • 
Par3-grafo ú...'11co do Me, fii 
Al:t. i39 Ipalnw-aB vetadas! 
Art. 98 Il sell pG.l'ágra!o. 

SENADO· FEDERAL 
2" SE~S;\O LEG ISLATl V A OHDJNAHlA, 0.\ ;)~ L)~G l:;il,ATL'H,L 

ATA Dê ~ 
DE ABRIL DE 1964 

~Nctt\ DO SR. GlUDO 
MOblllN 

As 14 horas e 30 ffiinuto;s 
8.cham·~ u.-esentes OS SrSo, Sena
tlores: 

Goldwassel' Santos 
José GU!Oll1::lrd 
Oscar Pa.s,."Os 
Vivaldo Vma 
Edmu.1100 Le~'J 
José Cândido 
SigetredoO Pacheco 
,M:eneU5 Pimentel 
WllsQn Q-o-uçgl VCs 
Dinarte Mariz 
Walfredo Gurgel 
Ruy Carneiro 
Argemiro de Figue[t'edo 
João Agripino 
Barros Ce.rva.ho 
Erm!.rio de MoraS' 
Heribalôo Vieira 
Leite Neto 
Josaphat Mnl'inb.o 
Vasconcelos Tôrt'e.g 
Gilberto Marinha 
Benedicto ValJada.r~ 
Flllnoo Müller 
Bezerra Neto 
Nelson Macula1't 
AtlUo Fonta.na. 
Gutcfo. Mondin 
Da.niel Krieger 
14em de Sã - (291. 

Q 58 PRJtsrpIDlw7 c . I 
A llsttl de presença acusa· o cómpa

recw€'llto de 29 srs. senadores. HfI_~ 
vendo nUlUe1." legal, doo1a-ro aberta a 
..sei;:são, 

Vai ser lida nata. 
o Sr, 29 Secretá.rio procede à 

leitura da a~u da se2São arH.erior 
que é seUl rleoo'ie aprovad_!!. 

O $r. 1'1 Secreta.rio lê o se
guint-e 

VSfEDIFY1'F 

Djicias do Sr. Primeiro Secretária 
da Câmara. d~ Deput&dos, de 27 do 
mês em curso: 
. N9 008 - Comunica. haver aquela 
Casa aprovado as emendru do senado 
ao Projet.o de Le1 nQ 1. 664-E-Sfi, na 
Ce.mare e n9 19!hJ7 no Senado) que 
exclui da incidência tiO' lmpôsto de 
renda as impo.rtânclas relativas a-os 
pl'ovento.s de a.po.sents-doria ou refer· 
ma, quando motivadas pelas mOlé."tIas 
cnumerttdas nos itens II e In do ar
·tigo 178, da Lei nl} 1. "lU. de 28 de ou~ 
tubro de 1952 (Estatuto dos Fun.cio~ 
nár10s Públicos Civis da. União). 

Ns. 675 e 675·A -- Pedem retifi-ca.
ções nos autógrafO.'> .referentes ao Pro,,: 
jeto de Lei n ll 1.471·A~M na Câmara 
e n9 26, de 1964, no senado, que ins. 
titui o nóvo Código de Vencimel1 tos 
dos MiUtsre3. 

OfíCio n? 1. 354, de 23 de a.bril, do 
Chefe do Rscalão Avançado do Oab!': 
net-c do Minist.ro ela QueJ'1'I\. 8t'. Ma
jor Jayme Portela de Melo - Comu
moa posse no cargo. 

Parecer n~ 100. de 1964 I o rI'"u,re de revlsm, que. vlEa t. 
umfonruda,d(, da JUl':rspruclénc;a cns& 

DlLQ1.Wh,~<lg~5tM /.os 'l'fibun.!S, é utilizado Nn!r" u",,~ 
Juti~<l..~Q.bI.JL.Q~!"Qj§tg de Lei da decisão de .~wglmda instância e força 
Cdmqm ,u2.....ti7-.-..&..lB63. ~ qliC esta se ma.uifeste mais uma- vez. 
dU\J:5J>_.1lCLCJJmarat,. qt(·e, Çlcr~· .sObre ir. tese Jurídica. oo.ieto da. con
cfW1.tT.....um P9-râgr.ajo_fio, atiig.a...8S.3.. t.rarér.da. permitir a. iUterpOsi-ção de 
d,t2-_Qídfil!J.JiJL~~}.!Lr:::.iJ.:iJ,- revL<;t:l. COZlr.rn julgamento já profe_ 

Rela.tor: _~_Wi1son Monca:yes 
De aut.oria do ilu.stre Deput.adO Bi

la.o P1nto, () ProjE-to de Lei n9 147~õj 
m.-enda acrescer ao art. 853 do Códi
go de Proce..~·o Civil o sfoguinte pará
gra-fo: "§ 39 - DO acórdAo que julgar 
o recurso de re-vlsta não fá admis:sivel 
interpol' nova revista". A matéria. ver .. 
sa., assim. assunto da rnà1s alta im • 
portã.nci·a poara a vida Judiciária dQ 
país. 

A [ev1sta" ao c(mtrário do que a,c.Dn· 
teee oom a. apelação, é recurso de âm
bito restrito, espeeifi~<>. detR-rminado. 
Com eleito, diSpÕe o cit. art. 853 do 
Código de Processo Civil: 

f'conceder~se-ã recl.LfSO de re
vista. nOS casos etn que divergi
rem, em suas decisõ-e-s finais, duas 
ou tnais -Câmaras, Turmas ou 
Grupos - de Câmaras. entre al, 
quanw ao mOdo de interpretar o 
direito em tese. 

Nas mesmos eaooa, será o Te
c-urso extensivo à de<:l.5ão, 11nal 
de qualquer das CâmarM, Tur
mas ou Grupos de Câmaras. que 
contrarIar outro julg9.dQ, também 
flnal, da.. Câm.,. ... · Civei,<; Reuní
w", 

rido em grn.u de revista, é prccrt\.Sti .. 
na!' indefinid.amente o reconhecimenm 
do direito do lltigaJ.lte que foi vito
rioso na causa. e eterntzar as dema.n ... 
das, o que ce'utl'aria o princIpio da 
celeridade, processual que domilla e 
informa o ·Dire1t.o Judiciário. 

A~t:ga o nob.:'e auoor da proposição 
que "col1quanto o Código de prOce&o 
Civil não o permita. nem expressa 
nell1 impllcltamente. 3.< revL,>ta de re ... 
vist.a, o fato é que vedaçã-o formal 
inexisf.e: E dessa. olni..s'sáo vêm abu
sando C'ertos lItigant-rs. interpondo -ré. 
vi,stas de flCórdiios que Julgaram te .. 
vistas. NO DisLr; to Fwt':-ral. o próprio 
Regimento Inte.mo do Tr~bunal de 
Justiça encerra dispOSições segund<l 
as Quais 1sso se IIll. possível". 

Ante o expôs to, a prov1rlênc.ia cons ... 
tante do proJeto' em aprêço. além de 
constitucional e Jurídico, pnrece~no.s 

conveniente. 
Sala Ü COlIÚsilÕO$, em 22 de abril 

de 1964. - Affornto Arinos. Presiden
te. W!/S<m ~az"", Relaoor, Jel!er
son de Aguiar - J.')$(J,p'h-at Marinh.o _ 
BezerrlZ Neto _ Menezes PimenUl. 
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Parecer 11' 101, de 1964 

fH:atol': $1-' Jêff€fSOn de Aguiar 

O prcjHo aU('oi:'iza o Poder Exe
cur.ivo a pl'orr.ovel' a cons:l'ução do 
p:dLo {Ül Fn~uldade do Direito do 
E.::tr.dQ LO E:piritD santo, prevendo a 
.s.b:J'tura G:e crédft-o especial de Cl'$ 
D. OCO. '!IüJ,OD {cinco milhões de cruz~j
te.:;,. (l\em c:::, parcelas compl~menta
l'ê;: no orçf:ment.o. 

A pr;cllldade de Direito do Estádo 
do -.ü.:.pir:,:.o Santo, integra .u Un:ver-
1.:....: Ge Co me.::mo E'stado, post.el'iOl"
m<:YHê cr:I::da e im.talada peJo Q<)
l'ê:J!.C ~ F~Gê!'.f,J. 

O;'P:ejeto é de t9t"(), estando, assim, 
8"p:?lTdo Pt·~{!-s atos leg~lativos peste
fie :~~. 

h'\S dctaçõ€s necessária.s à constru ... 
çiio p:-ecDni~ada; no projeto têm sido 
-rGl~ig'nu::a.5 n~.'$ orçamentos drt Gnião, 
pô.sto n:Io tenha msido utilizadas pelo 
M'nü:tél'io da Educação.' Po~·~m. de
"\'{'~n ser renovadas pela. ballc~da do 
E!'pfrito Sento. no Congl'e1:.EO Nacio
nal, ate q1.1e o Poder Público Fedel:al 
<:ump:'3 a rea lzr.çlo da. obra, jndi.s.
'cutn-e}mt:nte neceEsária à complemeD
t.açio da Unh'el'sidflde du E.s.ado do 
F,spírito Santo, e que importará em 
economla pf-.ra O Erál'ió, COmo redu
'Ção de de.::ptEas com s> pagamento de 
'\'ultcsos e crescentes aluguéis. 

1'.fns o projtto - já superado - não 
.Importará na. soluç:3.o d'Õ probletna, 
que a ·tantos intel'€s.ro. 

Pelo ex,pçsto, opinamt'.s pelo al'qui
l'amento do projeto. 

~éll8 clcs Comis.~ões. em 22 de Abril 
-de 196~. - AllOnso Arinos, Pre~iden
te-. - Jefferson de Aqnir.T, R~l:\tor. 
- Wilson GDnçalves, JosopJwt Mari
nho - ,Menezes Pimentel _ Be,~erra 
lI'e,o~ 

." 
Parccar ,nQ 102, de 1964 

Da Comi"ssiio de COrLstilutcão e 
Just.~·a. sr;Dre Q Projeto de· r m· do 
Scnado 1l'l 17. de 191;,3 que dri 

, n()~a denom;·nacã.o à Estacão 
Ãrjt!fE@'a de lmportacão Aérea 
dC_25o ·paulo e dá outras provi
~41!.cJ!§ ... _ 

Re'utol': ~r." Afonso Arinos. 
O Projeto de Lei do Senc:10 n9 1'r. 

de 1963, da Eer.hor_ Senador Guido 
Mondim, manda chamar Alfând€goll. 
d~ São Paulo à atual Estação Adua
neim de Im:pClrte.ção Aérea daquele 
Estado. subordimmc.o-fl, além disso, 
à. legíslc::.ç:eo geral das alfândegas. 

O pt'ltn":!Íl'o R€la:or nesta ":::omi~sãQ, 
Senhor S€l1t\dot' Eurico Rezende. to
licitou inf')l'H:<?,çõ:::s do Minitsterio da 
F"uzend<:t sóbn~ o Pl"?jeto. 

Ta'is inf-crmações, pedidas por esta 
Conüssfto em Oficio de 3 de oUtl0rQ 
de 1963, se vÍeram não constam dos 
autos. 
'~lm senão, e como considero ne

cessárias essas informs,ções, tendo· em 
vista, scbretudo, esclarecjmcntos do 
Ministério sõbre possíveis encargos 
fmanceiros decorrentes do p:·ojeto. 
:::oiicito: 

ti) que seja reiteràdo o :pedid~ de 
informa.çóes: ou 

õ) c·J,so elas tenham sido remeti.~ 
das. sejam an::x&.das ao prcces.<:o, 
como elemento indispensável à opi
nião do Relator. 

âal~ d[lS Comissões, :.12 de abril de 
1964. - :Wilson Gonçalves, Fr'f iden
te - Aj/onso Ar~JI,.oo, Relator
Jefjerson. de AgUiar - B.ezerra -j\'efo 
- Menezes Pimen.tel - Edmu.nd.o 
1.21'1'- ,~_ .. -

OlARIa DO CONCRi::SSO ú'I~CIONAl ,(Seç!io 11)' Abril de 1964 ' 
.~-,=----~ -~===""~ 

EXPEDIENTE 
.OEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL 

Ol'UtTOR .GIltA''''t. 

ALEERTO DE BRITO PEREIRA 

e"'"i-';. 00 9e:RVJÇO ou pual.lCÂç611i.9 ÇH.". g ..... ç,co Da AI:OAÇ.lO 

MURILO FERREIRA ALVES FLORIANO GUIMARÃES 

DIÁRIO DO CONGRESSO 
SEÇÃO 11 

NACIONAL 

. Imllr,uo nU oficiou ao Ditpartilrnento d9 tmprenu Nllclof\:ll 

sa"a'íLu' 

ASSINATVRilS 

aEPARTIÇó&S E PARTICllLARE8 l'VIICl01U.RIOS 

Capital I Interior 

Semestre ............. . 

Ano . . , .................. . 
Exterior .. _ .... ~~ ..... . 

Cr$ 

Cr$ 

Cr$ 

,50,00 

".011 

Capiu.! ~ lnt.rio. 
S'Dl",'''' ......... ;, Cr' 
Aila . .•.••....••.... Cr' 

EIterior 

. ..•. ~ ... " ........ ,., ... .. 

39,011 

11,00 

- E:Icetuadas- as pari'o e~tl"io:r. qUI urlo ump.re anuais, a. 
.1smaturas p-Oder~se-ãD tomn, 4m qualquor época. pl>r uis meau 
00 um ano'. 

- A fim de possihilitar . .li remessa da "tlotes Icompauhtdol tI. 
eaclarecimento8 quanto ~ sua aplicaç/io, .oBcitamos· daem pref'tr'neia 
,l' remessa por meio de cheque .011 Yala postal. 'Dlitidds • favor do 
Tt:soureiro elo Departamento d~ Impr.nsa~rf,.êioDaL _. -

- Os suplementos às edições doa órg!t)s oficiais urlo fornecidos 
aOl assinantes Ilómente D18diaDte JolicUaçio. 

- O éusto do número atrall,do I'-Ir'" ICrl3cid·o d. Cr$ (),iO t, por 
e.x:trc·icio decorrido •. cobrUJe·jo ma:ia Cr$ 0.50. 

-----'--------:--.-.- , .. _--,-~ 
Parecer nq 103, de 1964 

Da Comissão de Constituição e 
~ustiça. só6r8 Q PTOJ§hL4F'l&f]õ 
§emulo n9 8J!::1l,~.J1.Ijg...10T114-ext~ 
sjt!!.~rv".do)'es dos Tribun,!is 
~eglQ1H!!Üleitora:Lq-4i'§pQ1i!..O_ 
1ft. 79 da Lei n'" 4.067. de iunho 

çe 1962. 

Relator: Sx. Jefferson de Agtlier,_ 

O Projeto coUma a extensão dos 
benefícios resuHal1te do drt. 7'l da Lei 
n? 4,067. de 5 de. junho de 1962, aos 
servidDres dos Tribunul,s Hegiona.is 
Eleitorais. 

A Comis$ão dé constituição e J~s~ 
tíça opinou pela 111constítu:;ionalida~ 
de do Projeto. por infringente do 
art. t\ § 29, da. Constituição Federal, 
eis que, âe.ferindo ·vanta-gen.s finan
ceiras a funclOnúrio..c;, não ocorrera 
lnichüiva dQ' Tribunal competente 
(~recel' n Q 466. de _ (3 de setembro 
de 1963). 

R-ealrnente. o ar"t. 'lI? da Lei citada 
determjna: 

"As lo'üntagens financeiras reSul~ 
tantes da' cla.s..~iüc3ÇãQ de cargos é 
funções e da incorpon~ção do abono 
de Que trata o artiga ant.e1"ior, re
troagiriio a 11;< de j'.lneiro de 1961", 

sugere· esta Presid-êl'lC!a. com Q nlais 
elevado propósito de colaooração com 
Q Congress-o Nacional, se insiram ,no 
Projeto do Exmo. Sr, Senador Aarão 
Steinbruch os seguIntes dispositivos: 

1Q) AbertuN. - concomitan ... 
temente com a concessão do be .. 
nefiCio - do.s créditos com que 
fazer f-ace. à respectiva despesa: 

29) Extensão textual da medi~ 
da aos mativos, também' ampa .. 
rudes peta Lei n~ 3,007, de 19 de 
ju:n.rto de 1961. e, conseqüente" 
mente. pela. que a complementou, 
a de u!,' 4,0-49. de 23 de fevereiro 
de 1962". 

Vê~5e: asaim. que há projeto em 
tramitação na Cámul'',l dCl5 Depu~ 
tado.."i, em virtude de solicitação do 
Poder compe~ente. l'azã() por que 
OpillanlDS que o Projeto, n 9 88-63 
tenh-:l tramitação conjunta com a 
proDos(çíio oritmda da outra Ca~a do 
congresso Nacional, põsto juridico e 
consliitucional. em fa-ce da rQtiCca~ 
ção do· Egrégio Tribunal EleitolXtl do 
Estadll da Guanabara. 

-Sa!a das comissões. em n de abril 
de 1964. - AjJonso Arinos, P,re
sldente _ JCflerson dé A9uiar, Rela~ 
tor - Wilson G<mçalves -- JOsapiúlt 
MarinhO - bIenezes Plme7ltel - Be
-z-errfl Neto. 

Parece{ n' 104, de 1964 

, 

1 
V&lorização do Vale do paraíba, do 
acôrdo com as nOrmas que especiU ... 
ca no projeto de lei do Senado nú-

l mero 103~63 e .conforme l)lanos 'ane-
'xos à. proposição,' . 

No prazo de um ano, deverá Eef 
organizado trabalho geral para o 
aproveitamento do Vale do Pa..raiba... 
atendendo aos seguintes prlncipll.l5~_ , 

a) foment<> da indústria e da 5,grl_ 
cultura; 

b) fomento da im.igt~·ação e con ... 
sequente ooloniw.ção; 

c) exploração das riquezas da Va~ 
te; 

d) educação e &!tüde (al't • .3l)~ { pa .. 
tágrafó único).. . i 

Haverá (> aproveitamento comple ... 
mentar de disponibilidad'e energetJca.. 
que discrimina (art, aço), além dou ... 
tras medidas a cargo dos Minist.3t"l0$ 
da. Agricultura. Viação e Ob:-as PO' ... 
blioo.'s, Saúde e Educação e Cult'.lra..: 

Para a execução d~ plano, o pro ... 
jeto autoriza a abertura de créditó 
eEpecial no total de _ .............. ~ .• ; \ 
Cr$ 64.600.000 .000,00 (.se~senta e qua ... 
tro bilhões e oitocentos milhões d$ 
cruzeiros) illvjdido em quatro (4) .. 
Darcelas iguais e anuaiS de ..•••.•• " I 
Cr$ 16.200.00G,OOO,OO (dezesseis bi. 
lhões e duzentos milhões de cruzei
tas), nos exe:'cícjas de 1963 4\ lS6õ" ; 
além de determinar que o .orçarnento. 
consignara dotações próprias" pa,ra a. 
execução do ·Plano,· a partir de 1967 •. ' 
Operações externas são autQrjz:1dU_' 
até o limite de quatrocento.s mU dó ... 
lares, anualmente. ~: 

Uma. Dh'etoria e uma comiasdo 
Executiva comandariam a execuçã.o 
p~'etell(lida no projet~. com a slJbor_ 
dinaçãa, competência. e constitmção 
que os arts. 6\1 a 99 estabelecem, . ~ 
dumção determinada de 10 anos 
(art. Jl). : " ij 

Depois dê rev~r a concessão de ,Pl't .. 
oridade na obtenção de câmbio e 11-
cença de exportaçãO, assim como de 
isenção de impOstos e taxas aduaneí" 
ras em favor dos equipamentos in
dispemúveis à execução do plano" OI 
projeto p.reve e determina provldên .... 
cias c<>m relação ao registro dos. c;cé,.. 
ditos no Tril:n.uutl de Cant>as, depó .. 
,sito nQ' Banco do Bl'a-sH, e' autoriza 
a util1?-áção do Fundo Naclonal de 
Eletrificação para fazer face às de.s .. 
pesas com a instalação e funl!iona._ 
mento da entidade. Afinal, prescre .. 
ve que'-a atual Oompanhia HidráuU .. 
ca do Vale do Paralba pn.s.sa a .lnte .. 
grM' o Plano; transferindo-.se-lhe pa ... 
trimônio, dil~'eito:;" e obrigações cor .. 
respondentes. 

Sob o ç-onto de vista. fi.uan...:ett'O' •. 
que atenta contra preceito ex.IJl'i..:%O. 
da Constituição (art. 67, ~§ 19 e 29L 
p·orque ao Senado não é outOl'g,ldo o 
dij'cito de iniciativa em cas::lS que. 
tais, o Miní::tério da Fazenda teve, 
ens;;ja de cpinar nestes termos: l 

" . " parec~ oportuno évidrn ... 
dar que ~ sjt.u-<lção notõt'iaulen ..... 
t!f }:n'ecá.-:ia do .. ~esciJro ?-inda se 
traduz em deflclt de c.:lJxa, que. 
até o mês de agô~.to, último. at'ln .. 
gíU a ordem (lê H9,471 mllhõeEJ. 
de cl'Uzell'::s.·' nnfol',nwçno de) 
Sr ,f l\1-lnistro da Fazenda, ut n$~ 
22) . 

O CCl1::elho Nadonal de Aguas e 
Energ:>J. Elétrica por intennédin dfl,. 
sua Divisão Técnica. opinou Gan;.ra_ 

Porém, em virtude de reexa.me de
fêrido pelo plenál'io fOl l":olicitad-a a 
audiência do S<;nhor Presjdente do 
EgrégiO 'Tribunal" Regional Eleit.oral 
do Estado da Gunnatal'a. que, in
formou: 

Dfl ,çomissão de C01tStitult!!lo' a aprovação do projeto, nduzinJa 3S 

•1'~J!usit!i!a~!3!Ó!b~ri~Ti'~~~ª!'fsegUinte5 razões: 
"Releva, acentuar que_ êste Tribu

nal, antec~panda-.se. ao Projeta núme
ro 88-63. citado. encaminhou à. Cà
mara dos Deputados a Mem.age'm 
n'! 10.307. de 11 de dezembt·o de 1962, 
anexa. por cópia. com -que bu.soov, 
também, cOl'l'igü' a falha da aludldu. 
Lei n 9 4.049-G2. 

D~st-a forma, . Pl"I)CU1'tnldo dar ao 
~ob~~ so:uçáQ definH.i\'J. e ·rápi:t!o.. 

" "(,.. cumpre·nos, ainda, {I~. 
cria o PlanQ u&-ál1roliejiqmét"·o EeJ:"va,: que OS pl'ojétcs Ç.5Vf,cH:l.;a~ 
dg En.ergia Hidráulica e ValQri- dcs no "prOsl'sma d.e olJl'asu 

?[!.';_fJJL~'l.JIJe-dJJ RiO PerU/h,] e con.str.nte de anexo estão. c(ttn,' 
a4 outras proFijellciqs 8UfI. concetLu·aç«o .obsoleta; isto e 

. Rf!tator: SI', Jefferson de Atrui<>l' (l Que afirmamos, pOl"que a 'ÓJus .. · 
- - tificaçãó" é lJ..7ISEada em opiniôe3 

que. embOra vaUosfls e I:oücei .. 
tllt1G'JS. datr,tn, Wt sua, !f1.~~l 
de dez o.nos {\trás. 

o 'senador Vnsconcelos ''{'{n'1'f'--S 
pre~en(l,e ver el'iQdo o Plano d-e APYO-\ 
-n~;taIHêuta dl E;l'lerg:a Hidrául:í;i\, e 'I ,. _.. ~ 
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; pronuncia,mento plenário, O: i.r~constitllcionü'l, injuridico, mconr;e~ 1 ção e Julgamentl de Campos aos p .: 
n.sel~o ,adO!OU. as razoe.s do !~eia- 1l1lente e inOpol'~ur:o. municípios de BOUl Jesus de Ita'Ja- ..:ill'eoor n'1 107. de 1964 
t &Cml ece.ndo. I Sa-la das Com~l)es. em 22 de ab:'ll poana, Itape!llu a, São !"idelil J..:ta~ 
. "'Em todo o Projeto de Lei e de 1964. - A/tonso Arlno~, . P:C!'>l- eaé, Concelçã.o de Macnbú e São 
anexos, não é encontrada rde- dente - .Jefferson de Agwar, Rela- João da :Barra., e a de Nova Fribur-
:rênCl& aos ;:esel"valÓrl(}3' ja rc- tor. Wilson Gonçalves - Josaplwt go aos lJ1unjcipjo;:; de Bom Jardim, 
gularização do Alto paraíba., llQS !J1arznh.o - Be?erra r-:eto - Eclmun- Cordeiro, CcntllgalO e Cachoefu'a,s de 
t)t'llS io:mado-res e afluentes: Pa- do Levt - Menezes Pzme1ilel. Macacú. 
'faibana. (paulista), paraWnga, 2, O autor, em sua justifk·ação, es-
,Jaguari e Buquira. Pareceres clarec6 que a CO!!.6olidação das LGts 

Não é considerada Q linho. de N 105 106 J' 964 do Trabalh~ det~nnlna que a d1S-
:trunsmiStS'ão peixoto-Furnas s. e', de tnbuiçã{) da. Jlli,tiÇQ do Trabalho, 
t!:s;:aào do Rio que trará gumde ..NUQL(j.~ nas localidades onde inexistem Jun-
de.safôg9 aos sistemas dêste e da ~a.s à~ conci1iaçã~ e Julga~ento. se-
Ouana6al'a. ])a Comissão de Constitui da Ja felt·a pelos JUl:~ de Dll'eito. 

Os aproveitamentos do It-aboc,. .J.1!:;~I{g{l" sób/:e '0' prgietQ.d~_1 . Em continuação, esclarece o nu-
ipCo,lI1(l.., na. divISa dos futados ti',} S(}.uad,Q lt.! JH)._ de J.OO3-Que-e.s.- tor ser justo que "se procure reool 
\Rio c do EspÚ'ito Santo, não .s.io .!§tlJit:._ tLjlf!i~.L~ ver a. situaçã:.t. dos municípios, cujas 
conside:ado.s com aos possÍvel.S 1;. Gimi:tl,i..a.g(lÇJ __ e_~Jul!L.(F!l!J_n1sL_ d c~usas t.rabu.lhlSto.s levam cOl1Slde-
nll,as de interligação com v"i do C2.mpos e ]>,'o'l:a Priburqo. ra\'cl tempo pa.:a serem apreciarIas" 
Paraíba e os de ESCELSA n',' Relator: Sr. Jos..1phat l\far1nho_ e isto porque, aos Jufzes de Dh·el .. 

ll"Jo SuntJ. Maria.' - to, além da.s que.;tõr.s trabalhistas, 
Enfim, llão é de6tacadn. uma . O. l?l'escnte p:'ojeto estende a ju- estão afetos t.odOS 00 feitos comer~ 

vefoa paroJ.. ~ u1.uüança, de Ire. f1,sdiçao de du~,'l Juntas de Concilt'l- ciui6, cíveis. cri'\l_llais ete., o ql\e 
quJncia do Sistema da. Rio I 'ght ção e J~lgall1cnt{). do Estado do R.o OOOSionn. uma grande sobrecarlJ'a de 

-- de J anelro: ., de 50 para ao elclas por segundo, traballl.'::l. 
() que 'tITia :facilitar a jllte~n~.. a) ~ de OampJs, '(l.OS mun1cJpi·JS 3. Realmente, s5.o prOcc.dentes as 
çáo de "ltusta. área doe Estados to de Bom J~Us C;'6 .Itambapoana, Ita- a.legnçóes invocadru pelo autor. 
R.o e da Gusnaoora ao Conj\lu- p~runa, Sao Pidells, Maoo..é. COlléci- A Consolidação das Leis do Tra
to das grandctl oentrais ..!i.ç:;ri- çao de Macabú c de São JOão da. oolhO, em obl:!diência ao precelto eon
CM do Ri'J Ol'ande e do ;ia Pa. Earra. tich> no § 39 do arl;ig:} 122 d<3. Cmlg-
runá." f lJ) a d~ Nova l"ril:mygo, aos Q1uni- tituição, detcl'm!nou, em .seu a.rtigo 

MinaI. o President.e do Con ...... l'.ll1o. 
I)eln.s razões expostas, dec:úro. <;ef 
.. desfavorá ..... el .ao projeto' :'03-63, 
quanto a motivos de con'ieniêrw,a, e 
ClPortunidade. " 

A EletrObrás - centrais Elét:'\':!~s 
:ara.sileiras S.A. - informou se: de::;· 
favorável a aproyação do proje~o pe
la.. ro.:::;ões ~guintes~ 

c'!J"Ús de Bom J<l,'dlm, Cordeíro 368, que: 
Cantagú:o e Caclloeiras de M.acacà' 
~a just.ific<J.ção d:> projeto, de au: "Nas loc.aHdades não compre .. 

tor,a do llustre Senador Aarão Stei.. endidus na jU:hiOição das Juni-clS 
bruch, arg~lj-,,'w qcu a extensão pro. de ConCillaçf\o e Julgamen~o, os 
po,s.ta. supn!á an~ deficIências apro _ . Juízes de Direí1;o são os ót'gãos 
'i'\lUaS na dlstdbulÇã.o da jmtiça tra- de adlninistraçã;) da Ju.stiça (\0 
balhista nos mun;cipios menciona. T~aba.J,ho, C01.1. .e jurl.sd:.çá? que 
doo.- 'liado 'que os jtiízés de jrreith' lhes for (!cter.ml~l~~a. pela teI .de 
ora respJnsáveis pC!: ela. têm c.\r.f.s-· orgoJJllZ~J.l.O JudIe,h.rI<1- local.' 
sO de encargos. '. 14. Enl seu artigo C5n. a ConsoIÍU.1.-

"'~ão vemos va.ntagem na me... ~. J~u~t~ de Ca;l~pos foi cnad:\ peJo· <.;.f>..ó dn.s Lei~ do 'Trabalho estaiJele .. 
dida do art. 3Q do pl·OjCt.o que dec.c\,o leI n9 5 tU;, de 26 de ouiu· t:eu, a:uda, ÇHW "o. ;UdEdição de ca .. 
V1l1l:111a ao Plano vári-os a.prove_· bro: de, 1~43, A de Nova Ft:lb~r~o, da. Junta de' Conciliação e JulgameJ.1-
tam:)nto.s, situados forl\! do vale. pela leI n· ~.61O, ~e 11 de llgo.<;t<l de to abrnnf>c todo o território da Co .. 
6!.:1·'3. lUUa me>;llda muito c.rús-. 1959 .. Co.m ~ll~i':;t~J:a-o extensiva a,os !n,J.rca e~ q\.\e tem s.cde, podendo, 
Vea. n~umc(PlOs de, Bom Jesu6 e cacho· entretanto. ser estendIda ou rest1'1U-

Outra. medida. que julg3.11106 eIra de l\laC?cu. O'Ida, mediante decl'eto do Pl'esiden-

Relator: Sr. BezelTa Neto. 

1 - Rereste .. se, nã{) resta dúvida' 
~e suma. importância o presente PI'O: 
Jeto de Lei de iniciattva. do ilu;;;tre 
Senad~l' Vasconcelos Tôrres, quanto' 
à mat.eria. nele trat4.da. Uas, n.a ver .. 
dade, o operOSa representante llumi- . 
ne~e incursionou em área que é· 
obJeto· de legislação especiallzada. 
eXlStentc~ a abwrver sua proposição. 
~ --: '1 rata o projeto, no seu arLgo 

prl,melrOI :Ile estabelecer que todos.~ 
.. plOV_(,Ll(\m,entos de €ner~,la h.'dl'á:.i;.i.': 
CF.. nuo lnferior~s à potência de \'iflte 
Jll~ . kw, concedidos, nos t.êrmos do" 
Çótilgo de Aguas. a emprê.'lM priva
aa.s, pú.blicas ou miStas, tenham (lS, 

llntcPrOjE!tos . apresentados, e s t u d EI.

d~ pelo Mllll.~,tério da.s Minas e Enel'_ 
gla, pel() seu órgão competente a 
~iviSão de A~uas. de modo que Q p:o
)cto ~efinl ti vo da. concessão .... ela 
apresent~~do pelo concessionál'Jo jml
tamente com 0_ poder pÚblico centro 
.do quadro. de um planejamento geral 
~e apl'ovmtamento da energia hidráu
lIca da l','!giáo sede da fonte de ener
gia Objeto da concL"l&3ão~ 

3 - Determina, a seguir, que as 
emprêSlls que obtiverem a outorga fi
cam Obrigadas ao pagatnênto oa. 
quanti~ proporcional ao cu.s to da' 
ex~uçao do projeto, a título de in .. 
demzação, pelo <!ispêndio eretnado.~ 
Importar", a cota em dois décimo~., 
par cento do valor do empreendimen
~ e. será paga.. em três parcclas' 
I~UruS, A tal regune ficarão sujeitas 
tod.:'l,s (lS eoncessões e ampliações (,11 
acréscimO!l um anO depois de promu! ... 
gada a lei. 11:\0 aeon.seJh:'l: .... el é pteCOlllZ.1:l,). Si!, os p:'OJ.etos de Códlgos re!ereu- te da Republica." 

na letra d ,ao art. 7'1. A Oiltü fia t~s àJf l'el:lçoes de cmpl'êg;o e a JUS
e a. cassaçao de concessões já tIça do lJ~abalho já. e.sU\'e€sem com 
tem sua t..amItação reguladr, peb cswdo.s adianta<ios no Cong;re~o 

O § 5\1 do artigo 122 da COns~ltU:- ~.- A .seis de novembro do a.Qo 
ção, no ent~nto. det\~~'minou que a pl'OXllllO pas&1.do, .o senho-r pre.sidôl':e 
jurLsd:ção dos órgã:'~; da Jus/,!ça do da CC?mis3:io de constituição e Justiça 
Trabalho seja regulada por lei. ~âo def~rIU PE'did~ C!e diligência fO,r~n.u
ná. c';identemente, obY'igatorieuade ladC' pelo entao Relator. da matena, 
de ser e.:;ra esienção realizada meàt~ ,o oenhor ASenador. EUrICO Rezende. 
ante decreto, p~rd que ,~,OSS? .ouVld? !J Conselho. üe 

lei ord;nál'K"\. \ ~~ sel·:.a de sobreestar-.';e a t.ram< 
Como seria t(1.mbém CQI1.1. Q~ t~çaQ desro pl'op~sição, RecOmc'1na. 

reçurs:.JS do fundo Federal d~> ria fi. med:da, sem prejuízo do exü~ 
Ele,r.ficação que já pO.5suel1.l de..;- 111.\ 0J?ort-uno da sugestão, a conve· 
tlU03 pl'".i:'ixados em lei não C,'(:- 11.1encla de estudo .da matéria no 
mos seja vantajo.so o art.' 14. s:stcma geral da legislação inOV:li]:)· 

As medidas preconizadas pe- 1'a. :r..ressa linha de 'boa política le
los al'tig-os 15 e 16 também não g'lslat1va OPinou a Comissão de JUG
merecem a nossa acolhida f~".J- tJç.a, em mais de um caso, há Ule
râvcl. Cremos que no mon:ento ses j~a~ados. e sua orientação foi 

há todo o interêsse em tortl1- pl'eSLlgracta pelo plenârio do Sena
lecel' a Eletrobrás e não lhe ti- do. 
rru' o conteúdo." Como tal não ocorre, ainda, rum .. 

&'\0 indiscutivelmente procedentes 
..s razões invocad-as c:mtca a ap:·o~':t.
çtw do projeto. pOsto elevados P:0-
pásito;; tenham estimulado seu ilu\:
tre autor, o;; quais, como se VjU, ~I)
derão e estão send, atendidos pelo,~ 
órgãos ex:stenles. 

A lei n Q 3. 9W-A est:l:belf'ceu flue a 
~etl'o.)r:iS .t€.m t;or objeto a 'rt'~l1i
zação ds est.udos, projetos, COlbtl'U

ção e openl~'ões de usinas produto
tas de el1erg.a e linhas de trafió:olU,i3 
são e disÍl'ibUjção de energia 0.ét:':
ca. bem CJm:> a celebração de aC03 
de comercio decorrentes dessas Gt..rl· 
dades." I,Art. 2º). 

A criação doutras entidades eu" 
competlçào com a Eletrobràs, cu!',! 
polít.:ca energétJca divergente, Ci' te
rios técn,cQs opostos e aplioo..çâ.o de 
recurs::s fm:mce:rOS em múltiplos p:a
nos, pulver.zando·os e dl.spersar..,ln-

pre qa.l' andamento às propOSições 
que nao emrem em conflito com a 
Constituição. nem invistam con~l'a a 
ol'dem jmidice. preva!ente. 

E' o que ocorre com êste projeto. 
Nada. obsta seu curso. d::> ponto de 
vista jurídico. Já outras leis, mt~il
sive, como vimos. a que cnou a. Ju.n
ta de Nova Friburgo. admitiram .in .. 
l'isdiçào extensiva a diversos :nunt
cipio..". 

Da. conveniência de dec:,et.ar-se a 
exten:ião proposta dirá a Com,s,5ào 
de Legislação Soclal. 

E' o parecer. 
Sala das Comissões. em 8 de abril 

de 19ti4. - MHton campos. Presi. 
dente -- Josaphat MarinhO. R..>ldnr 
~ Wilson Gonçalves - Jefferson de 
Aguim' - Be~Brra Nelo - Edmlmdo 
[,eVi - Ruy Carneiro. 

)l"\I 10G. DE 1964 

Da Comissão de Le is!aeão 
OCI r o 

Senadq n9 110 de 1963 que es
tendq a ris te - n 

..Dlv.cili..a('ÕO e f,,'r;wmento 
Campos e Nova Friburqo. 

:te 

Relator: Sr. Vivald? Lima. 

os, coot,'a o InterêS6e naclol1::ll, r'IUS' 
titui qU('~1ra frontal do sist·;:mJ l~
ga.} ado~ado para fortalecer e .lO:Jiar 
lfi.deq'l'ldnmente o comando ,1l1,~;-trJo 
qUe a e:1t.dade criada e em j:t>nú ,.. 
!un'::l- :1JlllPOtO tem lY.Jr e"copo atin
gir, e v~m '1t-rJ4"indo. 

Po~' ["'~t,"s f1! wl "menlfl'-;. ? Corn·.",.ofío O pn>s',nte oroieto. de au~o "a do 
-'",.!'cl')r I\''''r~'' Rtf'i!1bnlch. t'M~:vJ(' 
~\ jur1.'ld:çào ctü Jant.z ce Con<.:l'i:a-

de C"" ·,t'I'''f.o t' Justiç') 0')11111 
lejeiç,'lO d] proje,o n" 103-üa, 

O Poder Legislativo é. ass:m, com- A",u~~ ~ -,:-,nelgl.a Eletr;ca, Proced:da 
peteute p.:tra e.st.cnd\~r a jt'e:i.3dição a dlhgencla, enconlre.··ge no proce,:so 
de diver6<lS Juntas (13 COllclliação e f~l rexame o Parecer do ilustre Re
Julgy..lllento a outro." municípiOS cir- rto deslgnadq naquele C?nselho, o 
cunv:zinhos, o q.u~, ~dás, tem sido S 'r:-' o!ullCluelra Ayres. E uma p'e
frequente nos ultImo..<; tempOs. ~: speItáv~l o exame que faz ~~~lê:~ 
,5. A proposiçã.o co;~ltél11. portanto, m ,;?nSe~~eIro, embor~, !lo mellto,. 
medjda oltumcnte Interessante do. os 1:anl:1,., a. inconv?njenc~a, .~o Pro-

t d 
. t ~. I .. Jeto, trate de matér.a esp .... cüICaI"1p.n_ 

pon ~ e V.1S a. s"Cla~ ~OlS, v1S~ a te do âmbito c!a ComIssão de Eco~ 
permItir seJílm .aten.dldas e jl!l~ad.l.s nom1a do Senado fi v'stü dD (lU."" H~ 
de ma~elr~ mftlS ~ r~J:'I~,da e efl~l~::~e, acha expre,>so no' Artigo' 91, item à,; 
as numeias qu .. st?*"~~ traba .. ~.s~a~ do Regiment.o Interno. 
existentes nos ~ef:nç{lS mtU1H:ap1ilS, 5 - Ocol'1'e no entanto que o In· 
pOr parte do ol'gao competente da fOl'n1.e en.viado' pelo Conf€lho de Ag118S 
Justiça do Trabal.h~ e Energla Elétrica, oferece, ao <?'1B-
6. ACili.:tcce, entle~a.(fto. qeu a. ~r'Í- ,.adItar o Projeto \lO que oca a r c
pl'ia Lel n\l 4.610. Gf' 11 de :l~?.s~{) gislação vigente, elementos Dara 'it1b
de 1959, que CtlOU 11 .Junta de \d~- sídio a Um parecer d-':!uegat6r'o 11a 
citiação e Jut:sament:> de Nova Frl- Comissão di' constituição e Ju~t ca. 
burgo, no § 2Q do artigo 19, e.stendell Além de provar fi. sobejo Que o eR
a sua jurisdição aOS r~unicipios de uital {J'J.l'ticu'al'· ,,'em f\ll!indo do'! ,'1_ 
Bom Jardl.m e CachoeIra de MOC,lo- dústria .L' energia,· elétriC9. on.ip de 
cu. pc)r esta razão, Gpl'eSen~;nl\OO há muito foi tl'an.~P'1st.9' 9' fa~e ~'lpjln
en,enda suprimindo o." referid<J6 rnu· Ust3. e esp(~cnladora. c!o neg'lc:l Qa.~ 
nicíp:os da re'ação constBnte da nU.. cláusula ouro f' de acun1uladr}~ !'Ir' "S. 
ne<t b do artigo lQ do projeto. do câmbio 2. feicão e predotnín (1 de -
7, Em face do exposto, n Co.a1issão outl'as idéia, e 'jnfluências. tnl[i! (J 

de LeO'íslacão social op,.l1(l pela 3pro- Parece.r do Conse.lho dos MP"'C~O<; le
\'açáo~àO <tn'::tjeto, c-om a· alterJ.~.10 ga's do 'i",olllem3, em face dos ('.,'a-
constante da seguinte emenda: tuto,,> iá f'Xi3tentes, para assim ,~e 

Emenda nQ 1 __ CLS expres.,:f' 1': 
"Outra. ('OtS3 não m::mda a 1('-' 

gislação \'Ígénte. A Ld núme!o 
2.944. dE! B de nOYE'ml;Jro dI" 1956 .. 
detel'mir.,a, que os Est.ados. o D!s-:: 
tritc Federal e os l\111n'cíp~c::; c.e-.. · 

verão ter oreviamf'nte aO"{ll,'~d'Js 
0<; l'c:,;ppctivos 'plano.~ . de ,;unl'l':' 
mento ~,úbI!CO de ener~ta €té_H 
trica '}l<'ll)m'ado::: etl1 a.·t;· ... ·,··",·~o t: 

com o P~ano Naclonal de Elet1'i ... l~ 
ficação A Lei núme!:o 4.1.5'3, de .-. 

Ao artigo 1'"1, nlínea h: 

Onde se ~ê: "Bom Jardim" e 
CachoeiraS de Macacu'·. 

"e 

S'..Ipr'm:!·se. . 
&Ih das CO!uis5ões em ~4 de ohm 

de 1964 - Vivaldo T.i1'W. ?re.v:en
te _ E110P11."Ín BarrOs - AWl10 f.em.· 
t.'"f11O _ Edmlllldn (,eVIf - tval/;'Cdo 
Gurgcl A.lltonio· carlos. 

1 
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28 de. no"embTo de 1982. I cóm~ 1195. 3', 60 definir o coneeito de menor"l- ~est9.- Unha são tnuiÚ\$ outras tie,;. 
sanções (artigo 8') contra o Es- apren<llz. flcar~ em falta <lo clareza. 0l80eS. que -fazem valer <> artigo eo 
ta.do que não dISpuser de pla]!u. Achamos 1ll'edsa.mente o contrário. e 5eu pRrágrafo, sendo -de notar que 
estadual de eletrifiCação: prevê E -nisto damt\S .. lJalalTa ~ um au-- Ilq~ê~e est..abelece .normas para as 00 ... 
no m-tigo 12 sôbTe a arrecadação torlzado estudioso da fiu:tér1B, o Dr. n:.tlSSO€S de salá.rlOs quanto 80 ~ 
<lo lmpê.s~ n único para ser âpll6 Afonso Caldas Bra.nd~. na sua. ~len... rlO do uWllor. aprendiz •. 
cada ".segundo l)ia.D.õi plurien.ais ta.da. obra. fjOOnso1idaça~,~ ~~.:.s do 5 _ Embora ::espeitentOS 6, opero.. 
de inv€stimento.s, e!.abo.rodos com Trabalt;o. - Interpretada , edl~ao de sidade autorial do senador 'VaBcon
s, colaboração de Eletrobrás na 1962. pagmas 125 ... 126: celas Tôrres,' .r:eoo:ab.ece-se que no 
prod~çãD, transmfssã.o e qist.14" .IlCómo S1.1tgissem duvidas na I pre$eme 'proj~~ lica.· ressaltf1.d~. CO .. 
-bulçao de energia elétrica' ; re.. aplicação do decreto número mo ponto pacIfIco, a oo.racterlstlca da 
com(!nd3;. no artig()~ 21. que "na 30.3.10) de 24 ,de dezembro de - c:u!.Wa.nhs. a- que 5~ propôs :3UR Ex- R lator S B rra. N to 
ela.l~()raçao e ex:ecuç~o (lOS planos 1951,que fixou nOl'as tSQelf4':! d.e Celel1<;13, de, em. l~~eros proj~tos f! : r. eze e. "\ ~ 
naCl()nais de energIa ... Utr1ca, a Eàlário .. mInimo quanto a.o dire~- da lel'. piootal' a VIgente COl15<)l1da.... O saudaso Senador 'José' Kal.rala., 
-E1etl'obl"~ visará· a pr~over '~ to d.os m(.ooreS. não aprendíz~, ção das L~i.s d? 'I':r:abalho. f.sse tra... rom esta ,proposição, determina l.UlU\I 
desenvolVImento das Teg!oes ~.. à percepctro do.' S2Jár:o de adulro. Dalila cpnuuz S<,lruente a ,uma, ptetora redução dos fretes em qu~uer cGm.:., 
econômicas do pais, na razão In- foi e.xPfdk1a o deL;reto n9 31.546, de pequenas lelS, a uma s.ituaçao, de prunhias- de transportes, p-articulare( 

versa da respectiva Têllda "per de- 6 de outubro de .1952 que de.. t<Jrmento para quantos têm que lidar ou estatais, d~e que OS produtos be .... 
cap.ita':'. ~! com efeito, e, nii;Q finiu o ,c{)nce1to -de apr~nrljz .pa- çC'l11 a aplÍ<::açãD"'do esta~l!.t-? .Tr~t3t- lleficiadns na lLedida. (borracha, Cfl,&o!' 
outra, a m-!Ssao do ~~~ pubh- ra ,os efeitos do artigo BO~ COn-.,,se ce' ~ll!l código, 'e a sequenCl3, dí\S e o couro de animaia silve,s.... 
co. Hibridismo i~j~~tifl.eã-vel 6e- sic!ern-se de aprel1dizagem di~·o ·Proll0..s!çoes,.~o a. preEçut,e, :emb,?" de procedencia nacional, se efe .. 

:rie:, -cmwerter a D,JVlS:aO d~ A~lBS ref-erido, diploma o contrat-o Jn- ra nao prOIl:Jidas -por LeI (lU Regl- Sem ~aterrupçã.o cliretamenu,. 
€lll n.gência de ebhorao:ão de p1'O- dividual de· trabalho' tro-lirnuo menta .... $~rve antes· de"_ tudo t:.a:ra fe:lr região produtora, Para a~~ empl'ê-: 
jetos e eroritório témíto ce tyar- entre UP.l empregador- e ~um h.a-

I 
a. s1sten:~átlC<l. ~"r hi e n t e, agOra, sas parUe-war-e,s, a. União supl~en .. 

t·culàres. transformando seus Jf.., ... balhat:"r -maior fi!;' 14 e menor de quando é público, e 'nofótio a, existên .. 
~r~djciotrados e. f;sí:!.alizadas ~l ,,18 B.nos. Pelo quai além das. ca.- cia' de ·um_ -entepTOJe:Q dê Códjgo· do taria. aquêle abono. ~ 

cllentes e fregueses. Invertena racieristica-s mem:!ona-dü.'5 no ar- Trnbg}bo, em '.face ae recebe!' suges- Et um Pl'<:jeto 6IP-lnentemente ti ... ; 
o SEU papel e c{)Jnprom~eriS ,sua. tigo ;:;'1 (.-:t C1:,'r; i~qur1~ se ()tr!"";~\l tões, na sua marcha papl; o Congres~ 1 noneeii"o, oom _ encargos· diretos " , 
autoridade. sem qua~ller 'pro" .a ~Ubmetel'· o empre.gado à for.. so.., ... . o que é -defeso para iniciatjva 
velÍ() prático ~ <,!:,-no eVldente pa- mã"':? p'rtJfu~':",m.9.~ tn~~d:ca ~o . __ 6 --:" Pelo exposto. a Comi.ss~ ce Sena-do, ex vi rio que determina., o . 
ra sua f\m~ao . .OffCiO S-U <?cupoçaf' pzro CU~~ Con:stitllição e Justiça mru.l.ii-esta.~s.e 1-9, do art. 67, -da Constituição. .\.' 

6 - P~end9'DOS ft, ·d(mta:· C-<l- €X€fck:o fOl aàrnit1;dO e o ~e,n~,r peJ~ reje:ÇÚ-o do: presente Pl'9]etQ de E' JlU1.ni/esta. ."" . inconsti.tucionàU .. i .. 
m~)são doe EXonontia o exmne ,do 1l1é- ass.:Jme 0. com:pr~rm!S5Q -d~ s.egU:l; Lei.-.]!i' o ·Parecer. "'" I 

rito do Pruj€to~ -,e' erlsmo,; cert'Os qll\,! o rC"Pectn.-o 're~lme C.€ aprt'!'~t;Jl". ';'~ ,dade, p-el~ que a Comissão de COm':" \ 
noo trará "'ubEtancials ra"'ões para za("rcm. Entende-se como .BUJ ..... lto . Sa.41- das Sesooes, 2~ de 0i!tub~o de tituição e JustiJ;;a. opina pela rejeição. -, 

;eI~fre'll' '1u; 05 Eeu- {t'')iei"\',~ e-st.::,o ~ fa~yuv;ã{} p;'ofj<:-s!D::r?l mel~'lt~.a 1963.<- !?:esidente ~i~ton ,-?an:-P-C:: - Sala. das CcmíssõeB. 22 de abrH de ' 
sl'p°rarlos pela realidade ~nômI-ca de oficio ou <lcupac?-O -- d,spoe Rel~!or_ :e~erl:'a.. N-e~f Arg~~l~O Fi- - A/tomo Arinos

J 
Presidente-

~ . 1 d ~/~ .o"';:rrt,..,.o 29 - o trab-:.'1lltdpr !n"'- gue:m-K .. l.o - Jefier.son de AgUlar - Néto~ Relator _ W,il80n GOn- ' 
e SOCHl a pa~~ lWt matriculado em -çurSD dD SE- Lobão da Silv.eira - Josaphat. !l.1.al'"> _ Josapha-t l.Enrínho _ Jef:'. 

'7 - OJ)inn. a CcmtssárJ de Consti- "NA.! ou ss.-..:J"AC o:u em CUlS-Q por nho ~ RU3'- C;lrn.ell'O - AIoysio de de. Aguiar _ Menezes Ptmen-- j 

tulCão e .Jus~ça peJo nrquiVAlJlento CUl êles -rcoonhecido"'3 DOS térmos da Ça\·v~jho - Sil-ve.stre Péric]es, , _ EiJmumio Lem. 
proposicão, face .a· q~ c:outrarla 8., legislaçã,o .que lh~ fôr pert1nen- . 
sistemática t!a leg!slaca.o _'\l"Igorante no: te. Entende-.se igualmE'uie como n° 11 J 
Brasil, quanto ao seu m:oces.~o de suteit-o àquela. formado. o tra:~ 
e.proveitament-b e c:resenvo1v mente da ba1-"l"lB 10r nl0.~f"!+ Sl''-,nFt' NO, no 
energia elétrica. proprXl -emprego, aprel}dizagem 

.1964. - Affonso Atinris. fre~idf'nÍk; . aJ de oficio ou OCUVã'ÇãD p_ara . 
sala dE.,,, Coml.s.Wes. 22 -d.~ abrl1 de _metédica: : .,/ 

Be3et;NL -~-e~ Re!g:Dr-: ~'/1s.cll ~n- ~_" Qua~ lJg.!" e:d:;tel11. ('..u-r,~,o~ f'ryt 
calves --- Josapllat 'Mar ~ho - Jef- 'fuuc'onamento no SEN_J\! ou no 
'!P..l'.5Ol1 '--de p..,g-uia.r - _'!t!".e,ue.v;s Pitnfll.. SEl-1AC. 
tel - Edmundo Levi: ·.b) de ..ofício ou cCllpaçáo pa.ra 

. enio n.paTo ex';':+,·p'l'i. ('ursos' 'do 
SENA! OU do SENAC, q'J.nndo 
não pos~_am estes a-Ce'itar ti ins
cr.:.ção .co menor, por falt.a _ de 
vaga, ou não mantiverem cursos 

. NQ 1<J8\ DE 1954 na r.espectiva localidade. 

~;~~~t~~~~~~~~~~~ Consieera-se ainda aprendiz -o tra-bplhaoor ID1ltriculado ~ curso de· 
formacão comercial Dor, corta _da em
pregador. O Decreto número' 45.106 
...,. A, <le 24 de dezmnbro de 1958 (0..0. 
de 27 <lt> dezemb"O -cie 1958), q,!e .fixa 
!) llOVo ,-salt.1'io .... ~l.Ítumo. estabelece em 
seu 'art'go .29 que -O salãrio do tlle.,.'lor 

,Complementanco {} decret.o ls~~~~; é a met,aü-e do s9.1âx,io do 

1 _T-'~cand' o _""",' jllstific~o A .3L.546, f{)i CJQledida -a Porta..· 
~ _.l..I~ lP\.J ....... ~' .. -- 4.8, de 27 de abril de 1943, 

éircunstância de eonsider .. a;r -obsCUl'a •• "..","U . limite§: _máximas de 
a reda-c:?o .60 Decre.t-o mímero 31.MB, à aprendizagem 
de i) de .outubm t3-e -0 -eminente E'n1prêgo e pu-
Senador Vasconcelos oneios '_e ocupa .. 
o presente prQjeto OS quais não se_ -torna ne_-
procura definir .Q a spTe!lt:H::an,-foID mf't6dics.". 
aprend:z, face A . A lei, devidamente rêífulam-en-
Leis -do Ttaba'®. -e es-talle1ece que -é e aplicad.:l. em nosso país. quan .. 
apr.endiz o trabalhador menor SJljei- &0. C3.S0 do menor-aprendiz-trabn.-
to à farnu,çáa pl'cfi.<.:sio.nal metódica lha dor. não oferece o1Jscuri('l:'.de<;. 
de ofíc'io ou OC1~t)!l.Çã<>, matric.ulado Matéria bem prevista no art'e.:o 80 
em curso ,do -.sENAI .ou .sEN~C (ar- Oo!L<c'()1idaçáo das Leis _ d:J Traba-
tigp. 19 ) •. • e seaij-ên-ein. ,de deC:'et.::-s ~-pf)rta~ 

2 - p...cresc.enf;a.· dois paragraf~ corrê.spóndentes, a Justi('.a deei-. 
incluindo nO. primeiro o t:cabaJ.b.ad . .}r sttnpre 'a favD-r da clareza do -ar-
men"Jr .qüe .esti'ler .f~jeitD .à fornut- numa. - coinc:'dêneia do oue 
çfib .... de ofíció cu ocupRcão, não a cn;.. Os decretos e ports.rias 
go do SENAI ou SENAC, mas em :gulza de esclarecimento. 
ct.i.:rso por êles rscoDhec'dos, nos têr.. -os' muitos juIgados-. neutt"al!-
mos dll le.cis·'p.cã-~ aue lhe fór perli- 1t .-inconsclênc.ia -e-e certos em-
nente. pata ter direito à percepoJ.ão nos ardis pnl.'a ·bm]o.1" o 
de cinqüm.l:a por ·cento do sa1ánL- e seu paxâgJ.:afo decidiu há 
minilllo a t.ii bulào ao trabalh'léior o Supremo TÍ'ibuna:I Federal. 
adulto. E no 'último parágrafo· ine.! .. 
ca que os -trabalhadores menores que . "O fato de ter sido o menor 
l!Il-o- se -enQuadrarem ,nas hipóteses contratado como 'aprendiz. ~Ó 
menciona'daó farão Jus acO :r-ecetumen- por si • .não dá ao empregador o 
to do sfl:lál'io~m(nüno abr:-b1f1do Ao direito de '})agar-:1he .metade -do 
trabalhador adulto.. .. .. se.1ál'io-mfnlm-o. Pois a redução 

3; _ Sem em.bargo ,da.af l'math\a. ~o do salárIo. do. menor ,s6 se jus-
autor -do -"rojeto., não .ae pJ?de -deferIr tu'iea -quando sUbmetido êle li. 

d t azoáv.el.à sua >aprendizagem ·nos, têrm.os· da 
qua1quer fun amen -o 7" ", 10'-". (D~C_ ~'-' •. 31.071, em D:c. Btlstentar---ão, como ,base ,à iniciati."a, ~ l!u'I..li 

~. ~ 'O d~~ ~rn:e~o ~~,,546, de . __ , ,J)ec, .~~~~. .... . .-$,.._ .. -.-~<.'-~-

Relator: Sr. Afonso- Arin<l;f. 

Relat-o:i':· Sr. Walfl"edo projeto do $r. ,Senador BeZena. 
torna obrigaW.r10, em certos es-

Q alitor doa ,pi-oposi.çád, . transporte de mercadorias. ex.' 
Se-nador VascOllcelos 'rôrre'~, ,par jul- I J>'rt~d8$ cu importadas por via mal·i, ... 
gAr ob~f,mra a 1'edação do Decreto n~ em naTios de 'blandelra ·brasi .. , 

31,&46. de- 6 de outubro p.e 19.52, -que Sf~ -que me oponha ·_ao '-mérito do, 
definiu o conceito de -aprendiz para projeto, nem à ·SUa conS"titucionalida .. 
os efeitos do '9Xtigo 'SO do Decreto- de, consiüem: no entaI!to. necessário 
lei ntiJnéro 5.452. de l\'·de maio .c..e gue e:d~tem con"ençóes ~ .. 
UJ43 (Cousalidtl"f"'ão <los Leis do fia;, 'regula.ndo o a~sunto de ma· 

-- . em 'paües como os 
lJalho). visa a- mna d.efinição de ,.!-or- 'f a Al-emanha.. T&n .. 
ma mais clara. me lembro <:1e minha expe' ... 

A douta. "Comissão de Canstitu"ção 
.e Jà:;tiç-a, -ao ane'H.sar 0, -pl"G'jeoo. ac1i.o-u 
que não ex.iste a alegad~, falta ~e 
cla!"€.m. 00 d-ecreto S-UD-1'flt,lLaOO. "op: .. 
nando pela sua. l'-e}eiçã,Q. -

Mirt;sr.ro dns Relaçóes Ex--
ecõrdos épecUicos 'sO" 

-acbrun ·~nc1us-c.s nos 
e financia men to 

u .. ,oe:Oll CUOl aquêles· 

o .artigo ,1'~ considera '~;e~;g,:~.~~J 
tràba1hadOl' m-enor sujeito -dev~m' ier so1~.ci

ao- Min's'ttrio das cão· pro:Lsslonaf roettidiçn 
-ÓU oClfpação. matJ-k'..11ado 
co SEJ.~A! ou 'SENAC. NN:'~»'i ~~~~r~:;~ 
l~ entende o ·conCtytQ de ,E 
trabalhadores m.;nc,re, 
maçfz.o metódica 
cã-c. em "Curses 
SEN'AI ou SENAC ou nO:,,;;ceíO<1io direito à 1 

o 
,menn ... 

nas hipó
jUs '-RO S3_

ao t~-

. Os objeb:vos dQ pl'úleto em exa:me. 
já fiC encotl'am na legisJação nu vi~ 
gor (Coni. I'Consolíduc:l.o da,..<; L~1s 
do Trabalho", de AlüllSO .caldas 
-Brnndãopáglnas 12~ 12a) . 

Exteriores. ~ô-hre (" projeto 
.Sena:dor B-e~eh·a Net-o. 
das Conüs.<:ées, em 22 de: abril 

. - 1iilson ·Gonçal'11es, Pre.f.! .. 
AiJonso Arinos, RelntO"I' 

I.,ú,~~,w'; ·de AGuiar - Josaphat -Ma .. 
8e;.r~rra N.ew ~ E-d11l'lm10 
Men~s Pim.cn.te!,. 

Paretlef 119 112,- de 1964 
Da 

-ReJa-tor: Si' _., Jeíf€:;.:s('·n de Aguiar. 
Parece-llOS, poi'i de~mecessádo o . pa autoria .do· nobre Sen-ador Y3.s

projeto e opinamos pela sua. rejeicáo. C{lrlcêlo" 'l'ôrr~. o 'proJ'eto tie Lei ,!}.o 
Sala das' Comissões. em 24 de _t'.bril t~~·,~·~:;'t·,r?~ de 1964. _ 'Viva-ldo 'Lima. 'PresiChmt.e; , de 19ú4. ·visa a tornaI:'. 

Walfredo ,Gurgel, .Relator; ,Antonio Ô' aprC've;tgmento em ca,r.;. 
Carlos _. Edmund? LVy _ Att:tlo das' empl'ê~qs, )nst'tuições. 
j1'Ontana Eugén::-o B;)i'rqs. ",ge"c,", ·~ervi~C\3. cu <Jbrfts ~a (jtüãol , 

~-; ",'Y _ .... ' __ ._.... ____ o'"' 
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do pessoal demitido d~ Rêde Ferro~ 
viáIlia F.edere.l S.A, por moü-qOs de 
necessidade (le scrvjçc, adm~tl'ati. 
vos, econõm1j3o,s1, de cOQ!'de:paçã.o. or
ganizaçãfl em gualQuer autr{) cQnside
rauo e~{} l\1E;W ou legal. 

elallOrado de 6côrdo oom Os ar~ Itit,ócian,iü,í!dO'deEStado do Pará. Onco-na-
3-51 e 35-3 do Segimento do Se... da taxa. proporct<lnaJ 

pelo decreto 119 2.061, de 1936). 
daa Comissões, em 22 de abril 

1964. - Ajjetmo AT1n!)s, presiden
- Jetterí:,O'U de Aguia.r, Relator. 

~,,~4jifn;W;:~;";;ls.;;D.n GonçalVes. JOSaphat 
De- inicio uma Obrigação se impõe: 

POr q'.le :não fazer abrigatór'o o apro
\,~itamep.to do" àemítid();::; de todo e 
qU?1011er servir,O. inttituição, agência 
ou obra da. U:ni:lo? 

;n Edmundo Levy. _ Jl1 e .. 

Dspc 's, res.ta saber se aQuêle pE's· 
soaI d?,mitW-G estaria em condições de 
exetce:r as l\ln~ões a qu efôsse de.::tl
nado C(I!l--.::iderandC>-3e .Qt.lC as va,.ga,s 
existente<:; quase sem'pre independe.m 
õe qualgller p1anejamento ou pr-e~i
.são. 

Rel'3.t~: Sr. Manso Arinos. 

Sala das Comissões, em 22 de abril 
d.e 1ru>4'!' - lVil.9Dn Gonçalves, Presi
dente. - A/õiiSo Armos, Relator. _ 
Jefferson de Aguiar, - JoSaphat Ma
rin/lO, - Mene<:es Pimentel. - Be
zerra Neto, - l!;'dmundo Lcvi. 

nezes Pi7n,,,,,e/. - Be:rerrQ Neto. 

Parecer n' 117. de 1964 
fJ..!!-ÇQ~i8$ãtL4e: .CO'I!Sttty"fçqp ~ 

.lustu:a sâbJ:~ P QJjgjQ de 1-5 de 
:'1..~i!§...l~~,...49_,f1'e~efl:!:.!L .• JJP 
·.~h:1?r e11!Q ~ry P'l{T!(1,L.F..~ii! . .eJ!1Ji.fLn.& 

!tLf0li.!'-:ªL"C!lécl~fL-Ifu......iul= 
.JJl§lHQJ.P_Mfl-'rlf1Q.(!Q 4e.~eguranca 
"~4al.-do" lJialriÚl" J!CJi&1:~ 
uKdo.Jl. Ld~_Qut,,~-,,"áf.,.!Jl.ãL= 
tra o Ato do Presidente de" Repú
bl!f.ª.!L:ue ~iopQgau ay.toríz.qçãQ ',ri:n.
.t:.?j01~_fÜ}~ _Pl!!f!. J1!HlO'CtÇl.9~q 31.4-
s\~adu' e1J'i. Lei). Ofício n9 ,..33li:E-
QJf Ut.,; --,- -, 

Re ator: Sr, Afonso ArinOS. 

Todo e qualquer brasllelTo, re:pe:· 
tadas as prescrições lega:s, Pode p\ei
tear um {',ar~o público;, too'av\a, t,Cl'
nat'-se a função públ:ca objet.o pÔ3to 
à dj~SicãO de quaJouer um, mOr
mente Cj}}U a impos'dio da abri~ato~ 
Th>'d~(\~ é '3J~o d~ Que nãr nOdfriamos 
cog-itar sem cemstrnngimento, 

Adornais, na forma do que dispõe o 
(lT't. 5°. do Ato InstJt.ucional. de I) de 
.abril do 191'14. é privat·va d.o Pres!den w 

te ria q,onúhlico a. in:ciativa dr<s Pro
jetD~ de LPi {lue criem ou aumentem 
.a d~ne"a da União. 

O s.r. senador Jefferson de Agulalr 
requereu !ÔS~ em submetidos à Oomis
são de JUGtiça os e3tudos apresenta
dos peJo Pr()f~,.)r prooõpio de Car
valho e pel:.. Sr, Pau}o $aropa.~Q, 2 

respeito da. aviação c&metcial brasi_ 
lejra. O 8r. Senador requerente ajun
ta que devem ser formull'.doo "proje
tos c]e lei para a solução d'ÜS proble· 
mas 'suscHadC5", tu indicadas "ou
tras ~Dluções pa.ra as questões de
nunciadas nc-s mencjonados tra.balhos. 

De minha parte tomei conhecimen
to dos e-studos m r.eferênó2'. que me 

> par-eoer-om superad'OoS em váríos p:n
tos, não só no tooan te aos a.s.pecto~ 
cambiai~. hO.ie. moõificados, como em 
re1açk;. à oposição a uma emp.r: 
única de avia.ção governB:n1ental aue 
também creio estar" fGorf.\, fora de 
ccgi ta~êes, 

nQ 

1~1~~~~~~1~~~~~, O pr'€~ente prOjeto não trata de de .. 
claraçoo de incons1.1t,uc.onalidarne de 
lei c;; decf'€to, mas sim de ato a.lmi~ 
nistral.ivo <lo) Presidente da, RepúbU .. 
ca. Não cabe port:,mto, aqui, nenhu .. 
ma intervenção d{) senado. . 

OPinamo.:;, assim. pelo art(vall1ento 
p.:·'ojet-o. 

F:3ce ?('. f'~llO.sto, ouinamos pll}ll re~ 
'p.''lão do Projeto. por incon.<;tituc}o
na}. 

8Bla dlls Comissões. em 22 de abrf] 
de 1964. _ Affonso Arinos, Pre.::fdcn
te - ,Teffprson rJe Aguiar, Relator -
W"'}son (;(lnf'at1JCS - Josa'l11tat Mo'';
nhn - Ed#!llllrln Levi - Mene.aes Pi_ 
mentel - Bezerra Neto, 

Parecer n~ 113. de 1964 

Re1e.-tor: Sr. Je.t.ferson de Aguiar, 
O Sr. Senador Eur:co Rezende A li> Tu~ Supremo Tribunal 

quereu sôbre 'à. matkl"ia em qu,es'cãe'l Ped 
a. aurHência da. Diretoria da Aeronáu- eral prov . .mento 'ao recurso 
t" C" "I . ..- lá n? :1.4.136, interposto 
lca IVl cUJll op.lruao não es re- R, da. costa e Silva, nos 

gistra.da n:::s autos. <lo exec\lltvo fiscal propOsto 
À v:stà do exposto, prcponho sejr PreieHura MUl1.;cip-a .. de Durrali-

arquivada a indicação do Sr. Sena~ Estado do Pr.rá. COmo se pre-
{ior Jefferscn de Aguiar, a não ~ er que exigir o pagamento do impôs-

Da Comissão de C~i_ do e Sua :;xcelêncja, PeEEoalmente, haja mdú.5trías e profissões, eX;êrc;· 
Jflst!,.ça. _~Q.bIJL!LPratl~.t.a....cte-""",,,,,,'1 par bem a.vocar ti, .si v RGEutlto e dar _ 1945 e 194-fl, criado pelo de· 

.lo __ l-egi§.lty:jQO .f2;~. _~~ de __ t~ti;\ .... lhes ~.,> soluções que preconiza na sua 2.061, de 16 :)e abrll de 1936. 
n~2t-A:;3 :- tW Câm~ra:, ®S.D.eJlU::- indicação .soluções que repito, pare- fOi c·onhecido com fun-

ta.gg&...Jlye a;prqvet .(l .C(mJ)~rO 
cem-me hcje su,perad.as, artig.o 101, letra c, da 

SaIs. das Comissões, em 22 de a.bril v:sw trr Sid.) contesta-
cQ...nQE.:1'n~nt~ ci,. áiscrJ,!,~t!laçãQ . em d(' 19M. _ WilSon Goru:;atve~, Pre. de dispositivo de lei 
mo1.éria_ qe_ e;;n1JTê!W. e d.e 'J}Toit'l. sidente. _ Affonso Arinos, Relat::'I'. em face 'da Co,nstituição, o qual 
sã!}., concl1f.ída ~m _ GencQTl1,....nn - JeljersOn de Ayuiar _ Jwaphat validado, J)o.rqae coorreu empate 
19~._ Marinho _ Bezerra, Netto _ Menezes votação quando do recursf} ordi-

Relator: Sr, Afonso Arinw. 

O presente procesfó contém o -pro· 
jeto de' Decreto Legislativo n 9 7, dp 
1964. nÇl 21-A-63, - na. Câmara do..c: 

Pimentel _ Edmundo Levi, no Tr.buna.. lQcal. 

Parecer nQ 115. de 1964 

Deputado que aprova convencão con- e profis ... 
cemente à diScrlmlnaçáo em matéria da pl~~ 
-de emprêgo c profissão, adotada pelR de ciecisão detiniti. 
COnferência Internacional do Tra.ba- qu.e inobseJ'vado o quorum es-
lho, em Genebra, no ano de '1958, do artigo 2<lO da. ConstitUição 

Jw,.a (incQ'l:;t~tucionalidade dos ' A decisá.o é 'óa Turma e não 
Nada se pode a,rgUir contra a c~'ns- artif!.E..s 203, § 69; 212, § 239. § TrlbtUlal Pleno, pôsto- assentada 

titucionalidade do projeto qUE" se a,paia i}9"e 24-2" lelr"' ;.-e" b_ aresto anterior, d() qual se não 
110S arUgo.s 6{), I e 87, VII. (\a Cons· '.~ ...... "",.--''- conllec:mento, Para reformar a 
tituição Federal. Aa lei_.estadual_'ll:..~!Q§ da,da peloa Justiça local, "pra-

à emb d 1954 supremo Tribunal Federal de 
Ocorre, porém, que em Tdex de 3 ..!!.~ __ 1Q __ !L ___ .1.._""-"""'''''::...,,... abso~uta" (Pontes de Miran-

de março de 1964, 'V Primeiro Secre_ $qn.tª Cªt!!rt.n#t· voL IV, pâg. 185; 
tório dO senado, Sr. Senador Dinart.e 2.(}.O) . 
Mariz, .!'C'liclta ao Ministério das Ee- Re1ator; ~s..n~~~. 
laçôes Ext,eriores cóp:a e,utentioada dO Federa1 de 1891 era. 
ato internacional" '1, fim de que te- O presente processo contém os ele~ 1~;~IT}:~t:Fj~1~~~t!iange ao quorum dos nha cumo o pr:.j('to ae decreto legfs- mento.s COU1Ill'ob.a.tórios~ da d-eclara- a dec al'í\ção de ·in-
lativo. T'2I1 o.ecumento Dão se encon ção de inconstituciona!i-dade, pelo Su- leis, .Mas as 
tra, ainda, no processo. Sugiro, assim premo TIibunal Federal, u()s artigos I ée 1934 (arti~ 

_f, inclusão, dos me~mo.s. n8'S auto~ '200, ~ {)9; 212, § 1Q
; 239, § {)Q e 242, . a de 1937 (art. 96), !\-

seja buscando-o na seção do Senado l-etras a e b e seu § 19 da lei estadual Ma:oria absoluta o quo-
d n 9 198, de 18 de dezembro de 1954, in-

€m çue fe encontra... sele.. reiteran o a do Estado de Santa Catarina, . A de 
sol iclt,ação ao Ministério das Rela~f)es Q 
Exteric!J'e~, caso não tenha sidO, ainda, .FoI voto vencedor, no Supremo Tl"i- 20 . 
atC'ndiõo o telex do Primeiro Secre- bunal, o do ex-Ministro Ol:osinlbo N.o- Prefeitura iDtere~sada não aten-
tárlo do Senado Federa1. nato, o qual julgDU procedente, em o pedid{) desta Comissão. de 14 

Po_t. a repr<sent·'.·o n' 253 do 00-- awsto de 1959. solicittmdo a texto Sala das comissões. 22 d-e abril de ...., . -"...... , ' ~ vêrno de s~ta. catarina. O voto decret.o impugnado, 
1964. - 'Nelson Gon(lalves. Presidetl- do relator foi apro\Tad-ú unânirnemen .. 
t.e. _ AJjonso Arinos, Relat~T. - te em Tribuna'l Pleno, exposto, a comis.<:ãn d, OOnstí-
J()sD"hat Mn.rinhO _ Jefferson dp e Jl.lStiça, opina pelo 'àrquiva-
Aguiar _ MenezPR Pimentel _ Ed- A vista <to exposto, prqponho seja do ofíoio nl' 411-P-58 (7), no 
mU1ld-o Levi - Be;eerra Neto. a<iotado o. seguint-e p1"Ojero de reso~, .se refel'e a.o .reClU'SQ extraonUnàrio 

". 

d3s ComísSõ?.s em 22 de abril 
B€':\. - Wilson Gonçatves, Pr-esi ... 

dente. - AfjOi/SD Arinos, R~Hl'·"r. 
- Jef:crcoll de Aguiar. - Josaphat 
Marinho. - Bezerra Neto. - b'a .. 
mundo Levy, - Menezes Pimentel. 

Parecer n9 II S, de 1964 
DB comissdo de con;:ÚiulçllO e 

JuSl~;_)óbi'e o Olído àé -Z"~ãe 
set~~de-.í959 ... ~àCL}{Ç~tWr~--p;e:

S&?-E..!..e... ~d:LSJt1)rGmJ J'r:L!>,UllP.L.Ek
àpai epcttmi1lhar;gQ ~ cQpfn. .. auten .. 
tZfi:~' a_~ c1a_R.SJlfC'Ul,1J.,taÇlla .. 21,L3fiL 
- ik_~Ml11Q8_Çer(ds~_julgc.àa .. g .. lª
de a1lô§to de 1953 Jinconstitycio~ 
1T!:JtC/Tde do ar{ígo 91 ~ § 2'1, 3° e 
. 4<>ãâ -C"on" tiEu[cüõ lktu!fiúiTe-ttfl 
-r::rzJrrr-'J:ue'-'311-(le--fãne1To di 
i9jI[~~OtíCio 11 P---1'U'::p:\2r:'----

Relator: Sr. Jefferson de Asuiar. 

Em rt-presentaçã-O formulada pero 
Dr. prccurado-r Geral da Repúbílca, 
sob o núrner'Ü 350, o supremrJ TribU" 
nal FeJei'aI pl'OC amou a. inconstltu
ciC'naJ~dade do artigo 91, §§". 2,0. 3° e 
4", da Constitui-ção do Estado d€ Mi .. 
nas Gerai~, com a l'e:lac:"o aprovada 
pela l~i ccnst'tucional n9 3. de 30 ·<le 
janeiro de 19M, artig~ 23 e 28 da 
Constituição Federal e em conformi~ 
dade cOm pacifico entendhnento an
teriormente adotado nO$ casos dos Es .. 
tados do R,.., de Ja.neiro e Ceará, cuja. 
identidade é resaltada no aresto, 

A mat,ér:~. c~frada no julgado .se re
tere a au'on<1tlJ,).a Municipal consa .. 
grada nc.s textos constit.uCiona.is invo
cados pa.ra fu minar a norma da 
Constituição mmeira, e que atribu:u 
à Assembléla Legisla.tiv-a d,o Estado a 
decisão sôbre cassação dos manclstos 
dos Prefeit()~j e VereadDres, p~rvetura 
adot.ac:~ tlel3.s Câmaras Mun mpa.is, 
em recurso, em face de argu da ile ... 
gali'::ade, o ç,:Je só é deferido ao po_ ,_ 
de:!" Judiciário ccnhecer e decidir, 

A dec'lSào p!enária foi adotada unà. 
nimemenie, f>m 18 de agê~to d€ 1958. 

Portanto ~':T.! v,sta do que dispôe o 
8ft go (}'" da COfil:,tjtuiçác Federal. a 
Comissão de Ccnsütulçü-() e Jllstiça 
opina peja apr0vaç~o do seguinte' 

"PROJE'l'O DE RESOLUÇAO ----:N!-g Um 19M 

Suspen_t!,~ _l! _ exec1iftkO da. artigo 
91, §S _~~t e_ 4°,-ua Cal1.stitu41J,o 
dfL@ffidQ 4.e MJna:s, G..cralS-. .. com 
a rectcu;âo aa leí con.Hit1i,cwnal 
rzC! rife· '3Q de_ j(tile:ro ele 19&1. 

Art. 19• Fiea. suspensa a execuçãO 
do artigo 91, §t, 2?, 3Q e 4°, da Cons
tituição do Es~ado de Minas Gel'ai~ 
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com e' Redação cc-nstante da lei C:ln- do Pamná. aruJ)li~U n. incidên- ''''PROJETO 9E RESOLUÇAO 
j:tituJional nO? 3; de 34 de janeiro de eia: d,o imposto,- do sê.olo cObrado nus A t· . 111· f . 
,.193J, cuj'a inoonstítuci<)Ualidacte foi :,;:uias de despacho d.e mercadorias. m~ el'la cons UClonal 'Ol a,t 
\ll'econhecida por decisão -definitiva. '"do que foi criado pe:o decreto-lei nº 643.· cia~~ - 'p-;elim:nal'mente - :no p!.' 
, d jud1lcal, mstaurado entre a Prefeit lSupremo Tribunal Feo.e:'al, e repre- ~, de 16 e junho de 1957, foi julgada Municipal de Tupaciguara e o Bu 
sentação n9 350. em d'2Cis':;o plenária 'nconstitm::ional pelo .supremo Trlbu- . , d 

:de 18 de agôsto de 1958 (Gonstituição :- Federal, em sS'êsão pIelJ.ária de 4 Mmel;-O .8. prortuç:.o S. A., nO' Bl 
!Federal, artig;) 64-). outubro de 1961, contra 0,5 vok"\S co:n..s-:'.tuC10nal alt!dJdo, proclan'.ls':J 

, Art. 29. &ta Res')lução enh-a. em Minist1~ki Gonçalveg de se a inc'onjugfit.bilidade dos prec;" 
cOl1.3tituc;,:}llãi.s em conflito. _ vigor na dato. da sua' pUblIcação,. te- NUnf?S Lea.} e V.las 

'Voga das as d:Sp:Jslções em c:mtrano. E' de se'" aplica,r a lll'Crogstivl1, 
t Bala das CotIus.sôes, em 22. de abrIl '. que D sêlo aà vaZorem segmada pelo arigo 84 aO Senado 
de 1964. - AffOnso Alm:Js"Pre~,lden- Relator: Sr. Jefferson de AgUlB.r. a crüwa, Constituia. ~'J.co:.rJ.ar.\.!') ~íe.:a.l, portaht(), 
t$'. --: Jeffer[,on 1 de AgUlar, RelR'ol'. O Supremo Tr,bunal Federal Te- SUbstl~ut~lV.Q (tO lInpcsto de y.!.l-J.as Em ,~cGn;equêncla, a Comi.3,E::l.o 
- Wilson Gonça.ves. - Jo;,.apllat Ma- c::mheceu e pr".':clamo~ a irtconStituclO-

j 
~ /'ons.gn<;.çoes, mantendo_se o selo ICOl1StidllCUO e Justlça 0]JU16. 1 

nnho .. - ~lene:'es~:.m:mtel. -- Ed-, n311d~de do artIgo ';<l da L,ei n" .10, .1c:.;Sl,VO, cLad') e coblado pelo Estado, aprovação do seguint-e; 
'mnnao Le/.y, - Be~erra Neto. :te 10;)9, do ~tad.o do Paralla, ':'la ses-

1

an €llOlmente, ',' " "PROJETO DE RESOLU ..... AO 
--- '[o p enána c.e "9 de Junho ce 19$0 A mCldênCl9. l'ecaUla .sobre merc.a- N0 12 DE 9{i Y 

Parecer nl} 119, de 1964 c.onfOl'lne aCól'du"o untn1;;;e \ arlotad~ dQ.!ias que t>ftIE.selll do Terniótlo f.!- .t.. I 1 4 
na repl'ef'entacão n- <!1;), de autona t'2ldu91, ,. . Art. 19. Flca. suspensa a exccJ.; 

Da comissão de_.s;:::n~tl:u,C:O e o Dl'. Procu~ap-or 'G-rl'al da R~pu--, ,A ~nconst:tuClonahdade 101 recl') .. -do artigo 169 da. COn.SiLiuição do 
JusMça ~Gb,e o QfIC;O n' n:;~ blrca. ,nn3clda no ]'ecurw de mandado de se- tudo de Minas Gerais, no. COl!Cernl 
(CL - de 9 ãe Seu:mor:; de HlS9, .~. Igurasça. n Q 8,59~,. sendo l'e-eorrenre aos Municipio.s, cUja ipconstitucic 
àQ Se1!fiQ!.fle!1 ae"it'i,g ao O artlg') 'iG m.l131nado na !,pure~ Ceteallsta Sant:1 Júlle.. Ltcla, e reco~'- idade foi reconhecida pelo Supri 
.T'rJ.bu11.pl_ Je~!a enc!!2.ntn ~a? o sentaç o da. P~'CCtl' adt;r (t - Cü.ldaHI" Indo o Gove1'l1ad,Ol' do E5tado {decl" I'ribunal Federal, em sessão plen 
Cúpla ~uJ..cn .. Lc!!..!fti:_do .recu!.E.0 de de aum::n~? de vel:Clm:XHCS de ::=erVl- "110 idfntica. no recurso de mandado de 2-::> de outubro de 19,81, no rec 
m.[,ndq4J> __ Ç!...?_.l.equra1!,.gg.~ ~ dores PUb,dCGS. de segurança n q 10.9-39, lIa sessão de extr:HJIdinário nl? 35,326. 
dQ.. P!_auj~ j,'U.'Jl!!.Wh..!! .. .30 de outuaro O preceIto Í!upu"'nado não' indjcRva. 2~ de .março de 1963, em decililão und- Art. 29 E~tq Re.so'uçn.o enb 
cW_ !9p'l. ~l7!CO~s~HuctOnalldade dO:; Os recurO{}S pa"a, :, parramenl-o df&SU- nqne)., . t 
fhr.eit:JS_4"o :E:.:Te,C1(~:PO_ ,_ iJÚul:lc~lal .l2:::p,ooa "nem s"e ori<,.jn~,r" o r.'oleto O ,OflClO n9 13~P (V). de 27 de ie- em v1g

d
or na da- a da sua publca 

1'Je parnntba n~s 'Q e 2Q de 1925)..... ,""", '. " , '--' a.:_ d verell'O de 19M deve ~er anexado ao revoga as as Ulspo".lçÔes em con 
R",'ator' SI' Jet Çer80n de A~nÜai' de lTIlcwtna co Pod~r ~xe .... u,.vo, de n? 621-P () d 21 de a ó~to de rio • 
• ... 1. ~. ,.. ... afrontando, c1e.3sa-rte, {} artIgo 25, § e. _ e.. ,g ~ _ 
O Supremo Tr:bun3.l Fe~el,ã! .reco· ?\l da Con<:tituiçã() do Paraná qu'" 1'1'- 196~, para que tenh""ffi t~anlltaçao Sala das Comissões, em 22 de 8 

.1hec'cu e pro-clall).ou a lnCOllscituc:o- ;l:oduziu ; tc'{to do a;Uo'o 67 ~ 2Q ccnJun1.a, :por se tl'atar da .?u.spe~'lão ele 19t'i4. ~ AjfOnso A:l'lll:JS, P~si{ 
na1id::\d-e dos Dec~'etos da PreíeH,ur,a. da Oonstiticã~ da RepúbÜca,' 'd~ e~ec~çao ~~l! mesma. leI, (B.!"tlgOS te. --: Jejjcrf,on de Aguiar, Rela 
:i.\1:unit:pa: de Parnu:/Ja, E'~t3do do O projeto' fôra vetaiio p"'10 Q-óver- 4",..5,,6, e /, e~.89 da Lel, numero '1- Wtlson Gonçalves, ,- Ed11t{1 
P:uui . .sob os n",5 25, de 25. de março nad,or do Estado. mas a À:osembléia 4,Ú(3, 40 Es~dO,,{lo paran~;:. "vevy. -:- Josaphrlt Marinro. -

. d' '., h Em c.JnseqUen-cHl" a COUll_sao d ... ne-zes Pnnentel. - Be?CTra Neto de 1255. e 29, Oe 31 de maio a.quele Leg:l~l'ltíva rejeitou o 1'e-to e o seu.!. ur CcnstHuição e Jili,tiÇa. o P i n a pela.I . " . 
nte.tmo an::o, C1'hndo a taxa de esta- Presldente Q promulgou, aprovaçãQ do seguinte - , . __ _ 
tístlca, (2 % ~ôb:e o valJl' da Pauta 
Ollcial do E.s~'.l':o), 4Ue incidiria sô- Em S€SSG() p'cnár[a e sem díveqên- J'PROJETO DE RESOLUÇAO Parecer n° 123- de 1964 
bre matsriaR primas pl'C-d'J:!IliG.as no :;'.1], de ,",ufos .. o egrégio pt'etório ~:~,)'; N9 11, DE 1964 I 

territóriO Ir.lU11c:P31. e, pelo GCl'eto lhe',} a l'epl'e.sel1taçâo e decidiu pela 
. t·l· a'·dad - ece·to ;tn Art. 1~. Fica !iUspensa. a. execução 1Y\osterior, inci<isnte :g'ualmente .<lÔbre !l,COnS 1 UC:O!1. d . e ~O pr 1, . -

P ad . o ~ndo 'e Ofi nr'""'o dos artig'OS' 4", 59, 69, 79 e 89 da' Lei "produtos bene'ficiac!o,s, industtializa- pugn 0, lU" c~ -.... " c . o 1" ,,~ ... -
d te . d-o P' l' l·do" na- re n{l 4.073, de 31 de ,:",.õsto ,de 19M, que das, manuf2.turados ou snb~prc-jutos, . en s, OS acor .a s ,o ",1' -:. ~ - ....., 

quam:la retirados pare,. jora dos Mu- pl'esentaçõ,c>s n 9s 194. 228, 25{) e 356 .. "Iterou disposições do decreto-_ei n{l 
1úcípios';. A infração se aco1heu c')m base no 843, de 19 de setembro de 1947. do 

~~~ úrtjgo 7~, Vil, letra, b, da. CO!lstit.ui- Esta.do do-pal"aná, cuja. Íllconstituclo-
Argüindo (lUe a taxa da ést'il.tist~ca ção Fe~er-al, que {l,'.:se~mra a "indepen ... llalida'de foi recol1hecida. pelo Supre· 

fie dest:na ao 1.3G,E, cuja constitucio.. dência e harmonia dos podêres," mo Tribunal Fede.ral, 110.5 Tecur~o.s de 
llaHdade foi reconhi'cida em aCórdãos Es.clareça.~e. ne"te pa~,w, que há mandado de segun."tnça ;n9$ 8,594, em 
2_nteriol'mente suft'aga:::cs pelo supl'e~ dois expedientes cogit.ant1o (lo mesmo 4 de outubro de 1.961, e 10 .. 989, em 
lnJ (recursOs extraotdinárics n9s •..• . 1 <_ Of 370 P (ó) , 14 25 de marÇo de 1.963. Relator; Sr. Jef!ersOJl de l\§ui. 

}u gam('nw -:- . - L •• o.e - Are !W. &sta. Re.soluçú.o entrará em ' ::!O,390 e 21',617), a e6régia instância de junho de 1961. e 01. '723-P ai), ' 'bli ~ o Supl'e-mo Tribunal Federal 
~ntendcu qu~ a bitributação se con- d~ 2(} de .agnstJ) de 1962, cuja ane- vlgor na. da;ta. de--~ua pu caça?" revo .. lheu a tacha. de inoon.stituc-ionalic 
:figm6va, ~€ndo mer,,) disfarçe a crla~- \'acão se ~et:Yfm\ J)D:ra a t1'amita.c;ãQ ga~ asas dlSposi90~ em c-ontrar:o. . in:ocada n06 aut,os do l'(;eur,sv e, 
Çào fiscal à:.\ rouníc'p9. kl.-dae [.Qb cen- ~Drijunta das comunícacô-e~ do senhor j :sala das ComiSSoes, ,~m 22 de abril ordinário número 45.879 • .sendo 
,surt!.· ?l'f'.s'dente do sup!'emó Tribuna.! F'e:-I de 1964, - AffOnso Ar n?$, Pl'eSlden ..... corrente o Estado do Piauí e· r! 

A decit>íio foi edotsda sem dlscre .. dCl'al te, - Jefferson de Agu~ar, Relator. rido salhon de Noronha Lustosa 
~ància de voto.s. na sess".o pl€nárla de . -- Wilson GouÇl;,lves. - Menezes Pl .. gueixa. '(Juiz de D:réito), por Utl 
3<l de outulxo de 1957, ~endo -o ac61''' Em consequência., a Comis5ão d~ ;mentel. - Josaphat Marinho. - Ed- midade üe votos. fulminando, as. 
dão e notas ta.quigráfic~ enviad")S a'O Con.stitlução e Justiça op~na pe:a mundo Levy. -, Bezerra Neto. o artigo 49 da Lei e.stadl~al llÚll 
Senado FedereI para OS efeitos no ar .. aprovação da seguillte.· 1.84:3, de 23 de agõsto de 1959, qUl 
tigo 64 da. Constitu:ção Federal (Of, .~p~9l?!.Q_D'E_~OLm;A0- ao Poder Judic:iárto. ' 

. do Senhor Pr"idmte do Supremo N' 10, DE 196~ Parecer n9 122. de 1964 . 
Tribunal Feden,J. ny 786-P, de 9 de' - A inconstituclonalídads foi dec] 
outubro de 19:59). . Art. 1'?', Fioo SIlS em;a ex~ u ã--o lB!....-ç~st1.() de Constitui,!;.,iiQ.J ~a !r~nt-e a-o artigo 95. ~, da. C 

" . • jd':', ar.0$.o '7(' a el n O, di'! 19.59, dQ - Justica. sôbre o OjjCio n'" OF-621. t1tmçao Federal, qUe cons:@'na Dl 
1~ll1. ~on;'e:que~lcl2., fi, COlnlS,SM ~e 1"i'''faão do Parana, ('me rOl .111 - P--iliL..~?LJl.L.Q.!Z~w!l.6.~ cipio d€ irI·edt.~ihi.lidade aos v~ 

ç.')mt.ttl~H;ao e ,Jnstlça op na pelA ~ànst.ÜuC'C1lfll R:êlo Supremo Tribupar €Jo Senhor Presidente ~ ao- S.YPL~ mentes dO? maglstradD.'3;... 
apl'Ovu;:"110 d:J segumte. F'ed.erãl~;ifê5-fIDlliàQ. nQ 415 :mo Tri~q)&!L.F.:~~amin- Tratava..se da concessão do ad 

"PROJ'ETO, DE RE!SOLUÇAO <;,ess~o DJgnárja reªl:~ad.:l..-em 26 ~e handQ ..&Q12!tl_~u~~t1Ç,%_ .. -nal correspondente ao de~nl0 na 
li"" 9. DE 1964 Jun,p& . ..!'lL1W· çwso Extra~rcltpa1)o._lL_a5,~32.ü._<Le dicatura~que, deferido pelo Gove 

, Art. 2~. Esta R-es lu ã ntr em . . .IJll.1Uls.....G.er.ru.s • .4ulgado-w...20~a~ dor do E~tado, foi reduzido p~10 
SU8pen11'..e á exer.uQáo_ dos decre- vig.(wJ',,J\_dhlfl..Jie-Slla...pllblic~ãD._:re:v.a.- tubro, .~1f'f5LJ.!!JfonstituçlOnal{. cuIo adotado, com base n'O' y.enr:,Íl 

t03 n"s 2;) ~ 2?, de~ 20 de m.~rço ~ada'i o),_dis'QQskões.Cnl_C;:.n,LrAri,Q, d!!:.~q ar.t!,v.o-1!,--l§.~,_E..t.!..E..~~l,:, .. to fbw, sem se comlll~tar os ad:cl'Ü 
e 31 de ma o c.e. 1909, respe~~l.va- Sa1a das Comissões, em 22 de abril .. {Uleao Fêãerâll· anteriorment.e deferidos e incOIt 
lnsnte. d90. prefe~tura M.'JnIClp<U. de 1964, _ AIiOmo' Arln:Jl, pre::iden~ d t " d· ." 
d b t " d P i - _. - -- -_. Relator: Sr. Jefferson de Aguiar. os aO$ es ipen lOS do ma~pstra .... o e pa.]'n.~i, a, ~ 8.",0 o lD.ll. te. _ JefjG'1'!011 de Agniar, Re!stor. _ _ 

Art. l" FIca w~p;;ma a exe .. _ Wilson Goncelves _ Josaplwt FIa_ O Suprem,,>_Txibunal Federal aco-
cuçã-o dG~ decre~o3 ,li9 2? e ~29, d~e rif",.}lO. _ Edmúndo Le'J1f, _ lIfene,aes lheu a al'guiçfLO de inconsUtuc:onali ... 
25 ct~ março 'e 31 de malO de .195,;), Pimentel _ Ber,:erra. Neto. dade do artigo _ 169, 'da Constítuiç:10 
l'C.<'oéctiv::::ment.e, da. Pl'efe:tura" do Estado de :Mina~ Gerais, na sessáQ 
M<.inlclpal de parnaíba. Estado p~enária de 20 de outubro de 19tH tRe .. 
d0 piaui, cujo incJn"iluc'on~li. Parecer nq 121, de 1964. curso Extraordinário n' 35.320), à 
o2d€ foi reconhec:da pe o Supre- unanimidade de votos. 
mo Tribunal F~deral. em sessJo Da com1ssão de con-stituicão _t .Entendeu·a suprema. cõrte que a. 
plenãria,{je ~a de outubro de 1957, ,Justiçã~~óJife o-õlicTóji? _.~2r:e: C<:m.stituição Mineira I?-ão poderia 11-
no ECurW de manda'::o ce segu- '(er:; 'd.e,_~t iJe _n"gÕ§fo c{e~ 196~. fio miiar a oobran~a .:,do unposto de 1n~ 
l'an~a I1' 4.613 fCOD.,stitu'ção Fe- Sen;wr Pre3UteJ,tte __ do Sut1T~mQ dushrlas e proflSSOeg em 20 %, COllw 
de-a!. 8:rtigo 64). TriJjü.ttaC_1>;.e.ÇleiftLe.nÇJlmJzI~ t-:ariando, as.s.im. 1~r~talmente o M'-

Art. 211 Esta Resolu:;3.-O entnl CÔ1Jia au-te'nticat$lf da ReaurSJLl1.e tIgo 28, da Const!truçao Federa.l, iJque 
em vigor nu data drJ. S'J.B.. pnbUc3.- Ma?ú([;,'lQ- ):lc ·.SfL<wra:lzqa.....nLtUl9!, a:>s~ura 'plena. e..utOl1o~i~ aos :Muni~ 
dio, rey'~gadas ns õ.llip~.5:ções em do P(1T~_jjilcWdo_ª,;LjJt!-DlLtubro~ ClplOS'.r:O qu:- tiO'ca" prm~Clpalm-el!te, a, 
contrário", de 1]m1, dl_~constitu,ciQnaliMde_da, 1mpos.çao e n ,.arrecadaça? d~ trlbut03 

Consagrou' o excelSo pretúr10 O ] 
cfpio de oJue "a. t€enica de div].8:i1 
poderes e do eJ'tigo 95 H~riam pro 
dam€nte desVirtuados" se os Vi 
mentos dos lllag:st.rados pudessem 
do~ados . por intermédio de abOU,! 
gratificações. C-om isso ficaria o 
di-cíário 11:OV~":l1ente sem .9 gara 
con.stituciona:1 indi.spf'nsável à. l:ua 
dependência". -

O artigó~ 64 àa Constituição' Per 
atribui fi;) S€t1ado Federal a sm 
são da execução no todo ou e-m p: 
de lei' Ot .. decreto declarados in( 
tituc!omlis por deci~:io definitiva 
Supremo .Tribunal Fedel'al. 

Sala tiD,s Co.rnis~ô::s, em 22 de abril Lei_nz.._4.Q73 .. _M:tiUQS .n?~42>-5?._.6?, da. sua. exclUSIVa. competên~la". 
de 1964,' _ Ajfon.so Artn:Js, Pl'€::iden~ 7;> e g9) .. ~ Dai resulwu o te,conheCImento da. O Senhor PresIdente do SU'PI 
te. _ Jejfer::,on de Aguiar, R~la:orl .' -- incompatibilidade do artigo 169, de Tribl1l181 Federal comunicou o teCI 
_ Wilson Gonçaltes. _ Josc.rphat Ma- I BRlntol': Sr. Jef!erMn de Agu\al".. <?onstituiçã~. do Estado "de ,Min-a.s decis_ão defin.::tiva referid~, com f 

rhtho. - Edmu1I.áo Le'lJo1f, :.-.. Me.ne~es A l-el n~ 4.0-73 (artigOs 401, 5il', ~, ~\ll~a~. '.O?m a. nor.ma. jmp.,rat.va do tenç~o de obter o procedmHm~-.! 
Pimentel, =-~'ierr,a N,to • . 'y ..• ~-- _e __ 6.); do 11 <l! asÔ);to· d,~ do M1!~~ ~~, ~."Constltuiç~o Foo!'lal,.:t<..; litl!f1onal !lo sem,,!o !';e_der,,!! .. ' 
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tmm consequéncia. a OOtn!ssã1l de Federa.l julgou tnconstituclonal o a~~ extraordinário número 47.1&2, no qua! 
Constituição e Júst.iça. opina. pela tigo 6'" da lei núm(;ro 1. 985, de 29 de reconheceu a inco;m títucíonalidad'e dO' 
l-provação do segUinte. ja.neiro de 1St40, nos têrl110s do acór- artigo lÇ da Lei número 1.434, d.e 

dão e notas taql<'igráficas enviadas ao 1959~o Estado do E~;pfrito santo. 

9 SR' PRB'§IDEriTE; 

~"3ll:0;"ElI'Oi~~D;E~R>ES~' ;O;L~D~Ç~A~O~~N;.~1~3'~ I Senado Federal, em OfícJo número ldêntka tacha fol proclamada no ' DE 19M 
L·.~.l. de 12 de dezembro qe 1963, do reeur.so ext.l'.'lordinãrlo número 46.909, 
seu ilustre Pr€~1dente, MinLtro Alvaro por contrariar o Princípio da unitor
M. Ribeiro da costa. midade do tributo, cor;.~t-itUindo o de. 

O aresto teve origem no '~curso de cisório. ora. em, apreciaçãO, reiteração 
mandado de Segurança número do aresto anter.or. 

A ,Pl'eSidência. deferiu. hoje, o Re
querll11en,o nQ 9(}, de 1964, apl'e"en_ 
tado ontem pclQ senadoor José Erm!. 
rio, eu.. que solicita 'informações ao 
serem presf adas pelo 5r. Minlstro da 
Agricultura, ~ 

Há ôrndcres inscritos, 
Tem a palnvl-a o nobre senador 

s~pensa a execução 
4° da Lei 1.843, de 23 de 
1S59, do Estado do Pjauí, 

no que se refen à magistratt.-ra" por 
ter .sido julgada. inconstitucional por 
de<:isão definitiva. do supremo Tribu
nal Federal; nO n:curso extraordiná
rio número 4,5 .879, em 16 de outubro 
de lS61 (Constitttição :::Cederal, artigo 
64) • 

Artigo 29. Esta resolução entra em 
vigor na data da sua pubI:ca-ção, re
vogadas as dti:posiç6es em contrário. 

Sala da:. Comissõe.s. em 22 de abril 
de 1964 .• - Af onsQ Armos, Presiden
te'. - Jefjer50n e -rgurat. Relator. 

Wilson GDncxztves. - Josapn.at 
Marinho. - Bezerra Neto. - Ednwn .. 
tio Leví, _ Menezes Pimentel. 

~arecei' n~ 124. de J 964 
Df! COmlssão de Conslitutcão e 

'JuMTc:a s6bre o a,;ólddo do
uremo Tr~~mfat F'erIerUT. 
1LOt'l.'1nbro (te 1961, que 
fnconsÜtuci01ta1Rfáãe de "Ler 
tadual (Lei númerO 1.43-4, de 3Q 
rlelülho de --11}5ti' =-e8tifrífo San.-
tO). -- ._-- ---

}'ter~ Sr. Bezerra. Neto. 
Aprecianao o Elecursô aent&diná

rio núnLl~ro 47.04'7 - E&pírito Santo 
_ o supremo Tribunal Federal, por 
maior:a, acordou em decla.rar a pro
eedência da arguirão de inoonsUtu
elonalidade da Lei" Estadual númeí.Q 
1. 434. de 3"0 de julho de 1959. - aI'
tigo 1'1 e seu parágra.fo único -
eleva de 5% (Ciuco pOi" cento) a 
iluota do lmpôsto pr:2"Vl· t:I no item 

11. 189, do Distrito Federal. em que A lei questionado, estabelece o adi
fo! re(::orr~nte Grammar S.A. e re- cionaI de 5% sôbr-e o- hnpooto de ven
corrida a. Uniã.o Fede,ral, provido na das e cons:gnaçôes nas opBrações mer
última. instância do Judiciário. cantis de café em grâ-o e:etiYada,s no 

A matéria versad'a no pleito c:ngiu- Estado. . 
Se à aplicação do artigo 69 do Códi- A inconstit·ucione.lidade foi argüida 
go de Minas, em confronto com o e nconh-ecida em face do que üiSpõe 
parágrafo 1° do arti.go 153 da COllSti· Os artigos 19, parágrafo 59 e 27 da 
tuição F: .:eral, admitin-do-se que, e.~. CCllStltu~ção Federal. 
prêsas Ol'ganizacw.s no BrasH, cOm a Decisão.sem divergê!tcia de votos, 
participação de capitais estrangeirOs, na sessão plenária de 30 de maio de 
J)(ldem pe'~qu:sar oU lavrar minerflls 19&3. 
110 território nacional. Nos tênnos da atribuIção cOnferida 

Pedro LUdc.·vico. . . 

o SR, PEDRO LUDOnCO: 

Sr. Presidente, Õleslsto da pa1a.vra.. 
O SR,' PHESIDENTE: Tem a pa

!avra. .0 Sena,dor Josaphat .:a..IaJ:inho. 

o SR. JOSgHA'E NARINl10; 

Desisto da palavra, Sr. presidente. 
O SR, PRESIDENTE: Tem a pa_ 

lavra o nobl"e Senaôor Heribaldo Vi .. 
eil'a.. 

o SR. f;,CRIB.-\lDO VlEI.R.\.: 
A tacha foi adotada com o abono !tI} senado pelo artigo 64 da C-m.'iti~ 

de constitucionalistas e de parecer da (.uição Fed-c~al, a Comissão de cens-, (Lê a seguinte di"SCUT.sO): 
Consultoria aeral da ReiJública (Mi- titr.:lção e Justlça. opina pela aprova- Senhor PJ.'esalente, SellhOr?~ Sena-
nistro G'!)uçaLres de Oliveira), .con- ~ão do scgumte dores, acomp l,!lha va e<l O PL"esl<ie11~3 
; o-ante está longamente exposto n.1 PI\.OJETO DB BFi30I rrçt'Q N~ '6, Washing,on Lulz, Com 26 anos de 
voto do Relator, Ministro Cànd:do ~4 iàa{l,e. Mal dava os meus primeiros 
Mota Filho, Foram v~to.s vencidos, os pas."as na vida pública. Era o Che-
Mini,tros Vilas Boas c Ary Franco, Suspende JA_C.Pl~lf!j!lQ __ .dsL...a.l.J&O "l~ de P.<llicia no meu Est.ado. que era. 
mas o Quorum espec!aI do artigo 200 J~.%_. r,Ç( ?!,~me:!o .1 .... 43.4,. à4. govelttlad:o per Manuel Da.ntas, ho-
da constituição foi observado, sendo t(J.rJ.Q, do Espmto .SUllto4 nlem rúst~co, inteligente e a·tllado, d<e 
\'alida a dec:uração de inconstitucio- Artigo lI', Fica ... uspens:3,. ti. execução atitudes fi.rmf.s e duras, ln:f1exivel e 
nalidade dO' artigo 69 do Cód'go de do afllgo 19 da Lei número 1.434, de sem amigos nem parent2s quando se 
Minas. Q-9 d Est do d Es' lt o t tratava da defesa do erário público. 

Ao Senado incumbe declarar a St."S- ~ ... <J, o a o plr o ",an o, Então deflagrou a. revQlução de 1930. 
que fpi jUlgado inconstitucional pelo . 

pensão da execução da lei ou decre- Supremo Tribunal F~deral, em" ses- Andel foragidc" Homisiei-me- em Sã() 
to, na rodo Ou em parte, declarando são plenária enl 30 de maIO de 1963. Gonçalo dos Campos, 110 Estado da 

.. por de-cisão defini ti- Artigo 2'1. Esta R soluçáo entra em Bahia. e, afina.~, resolvi voltar ao meu 
va do Supremo Tribunal Federal vigor na. data d-a sua. publicação, re- Estado, para enfrentar as sindicân-
(Ccnstituição, artigo 64.). vagadas as diSpc.s!çues I~ oontrá- cias, os vexames, ao lado d-os am-l .. 

C!;!lt.~~~q~én~~tl;tl ;;~;ã~fae r:l. ~~~h~u~~~~a:ra~, d,~o;~€~e~~~:~ó ~t 
aprovação do segUinte Sala das ComisSões. em 22 de abl'il }l1inho de um UlO, olhar os seus ros .. 
PROJETO DEaSOLUCAO N'} 15 ,de 1&64. - !J!J.0nso .ArInoS, preS.den· 'toes. páVldlOS, compartilhar das suas 
-- - -- 4 - - __ ' Le. - Jefferson de A9U1Q.r. Relator. afllções, sOfndEs por mmha c.ausa. 

- Wilson GonçalVes, - Josaph«t Hoje, 34 anos depois, nas lloras de 
Sjl§J.?Lnge ,~ __ gxccução _flo_a~tig~ MarinhO. - Edmund.o L€Vl. _ file- evocação, com os meus seis filhos e 

. e\l do Decreto-lei 1~Y1llE'0 1.9'85. /tezes Pimentel. - Bezerra Neto. netos em tárno a grande mesa da'S re ... 
d~L2L~"E.!!:.~ro de 1940. feições, nas dc(es palestras de famf .. 

io artigo 1°, da refO':aa Lei. 
Na ap:ec ação e julg3.mellto fO:'a~ Art'.gQ l'} F:ca suspe~a a execução 

~bsc1"Vad3s as presc~'i~ôes le3a1S do a:ügo 6\1 do Decreto-Lei número Parecer n? 127, de 1964 
lia. quando me ponhO a relatar fa. 
I-os do ant.anho, antes qu~ fiquem 
d'elidos no lImbo da memórla. tenho 

caveis à ma:ér!a sem re,:óriçÕ€s 1.8'85, de ~f1 de janeiro de 1940, que 
~ualqupl' dus partes, foi declarado inconstitucic>nal por de-

~tissa<L...àJL.Co~ill.tuim{o e tranqüila a c0!l~e~ê?cil'l: ao d:zer-lhes 
Jus{.ó{'ü. só"'Dr"e o Pro{êCo de Let da que aquelas smd:cancH1s, feltas por 
'Ciima'ra~ número 84, de, 19_~$, fL1f~ homens de bem, e is~ntos,. que se es
dá - nOva redação ,ao 1!(rrágrato forçaram e,m tl do ln~estlgar. ravo~ .. 
úniCo -do aftígo-28 ã.a--tf;~-nJj..!JJ.f!rJ} ven<i? eS~l"ltas e ~a.rqmvos, à .. revella 
<n11, ele 14:.de julho á~,.19!h (que dos lmphcadçs, nao ~pUl"aram. qua~ .. 
rcõ:ãani:wt/. O Ministério, Itas Re- q~er alIJance ou dCSV1? da malS ml .. 
.l.g, g ô e s Ext,eriores) e dá oútras n~~ parcela _d~ eráno .o~ dos_bens 

.A.. sim, na 'erma do que CIsão definHh'a dQ Supremo Tribr;nal 
) arUro SU, b, do RegiTnento Interno, F'ederal, no recurso 6~d'nârio ~m 

(COU:.C: l:LÇt":.O, ar ~igO 64 1:' ~::~,"~:::~,~;: I mandado da seguran:;a número 11.189, ::;Ctniti:f,~ pOr propor a em sessão plenária de 3 de abril de 
r..ei Estadual (bi;píritQ San, 1963 (C.;nst~'tuição FedEral, artigo 64), 
l.434. Ce 3Q de julhO de Artigo 29 • Esta Resolução entral·á 
t.e em que foi em VigOI' na data da sUa pubticação, 
=iona1. _ artigo revogadas as di.:poSições em' contrá-

provldêv.cias. publICaS, em todL. a admu~.straçao do 
-- - . Pres!den' e depos' 0, :ne!u<ave nas re .. 

_ e, para tanto, cf€,'eCe o rio, 
Sala das ComIssões" em 22 de abril 

i;'"ROJETO DE RESOLUÇão N? 14, de 1964. _ Alfonso Artnos, Presiden-

Relator: §r. Afonso Arinoii partições sob a direção dos seus au .. 
O Projeto de Lei prOCedente da Cã- xilial'es imOOiato~,. 

DE 1962 te. _ Jef! r$on de AgUtar, R~lator. mara dos Deputados dá. nova redação Em 1964, uma (tutra revolução apeia 
ao artigo 28 da Lei núm€ro 3.917, do poder um outro Governador, em 
de 14 de • ..uno de 1961, modifical~do Sergipe. E êste, numa. coincidência 
o critério de provimento d()s po~tos histórica, que incende o orgulho doIS 

Suspende, Çm parte, a eXeC1fcao - WtlsOn GonçalVes. - Josapllat 
.dª-.1.1t 1.!1é7'l.€rÓ_1.43:!,_ci.§_3{\Açí1!- Mar;nho, - Edmuruto Lem. - Be
U!..C!JJ..q., l~.59, ao EstaaQ do Esp~nta zerra ·!1'to, - Menezes Ptmentel. cOlJSulares. meus conterrâneos, lev3. para. o de· 
S(IJUo. 

Artl:w IrE' suspensa a ex"',leii,,: 
~o arl.g) H' e seu 
Lei numero 1. 
19&9, tio Espirito 
:onstitnc:ona~.'i pai' 
io Supremo TTibunal Federal, 

Artl2,;} 2°. Em ReSOlução ('lli:ra em 
iigor na dat~ de sua pJ.:'0:icação. 

Sala das COffilS óes; em dezembro 
ie H:63. 

, 'nâri gredo a que um equívoco o condenou. 
O projeto é ongl o de nlensagem a mesma tradição de inflexíxel defe-

Parecer n° 126. de 1964 do então Primeiro Ministro Hermes se. dos dinheiros }:lúblic(J3 daquele que, 
- - -- - - Lima, no regime do Ato Adicional 1930 '1 J d 

Da COntissliO de Constituição e de W81. em .' como e e, ho e, epu"el'am 
"q!\',.~!J"(llj~-~~(.~ da govetn-o. 

J~"'U:o...oIJ..c.w..n~r.o 19~ - Seu prlmeiro relator ne.stll'. ComiE. Agora. que eu sou um homem ama .. 
(VIU), de Z1 de jevereiro e ,.' são foi o Senador JeHerson dt:! Aguial", durecido dos experimentos 00 vidil:, 
do preii~te d~ que, observando d1screpância entre o que aprendi a enC(,nLmr, 5'empre, uma 
izal Federal ~ncrun.w..zJ.<lJl..àJl.. .. o L~xto remetido pela Câmara, e a razão e uma exp:icação para tôdas 
au.1.E.n.tiçftd.« __ .. cLt: _a.córdO.o __ ® ..Re~ -matéria, realmente aprovada pelo ·ple- as cousas, qUe me ~into em condições 
CU@J$t.tqoI4itui.tio~Il'LU..l~~ nário daquela Casa., solicitou infor- d~ justificar os equivocos. balancean .. 
.EstadO d9_E§.lW:::J9_S_CYJ:t2.t-\!!Jll.ctO- mações à. sua Mesa, obtendO. em res· d.Q·os com os ncêl·t.os, achando que, 
tl(tLcl{L~.% __ {h - ,mpôst.o_4L_R~!Lí@s posta, a. reme.'5sa de novo tex~o. reti- sem êIes, tad-o seds. estúpido e monõ

_e .c21ls.!gJlSl..Q6~s_~ôln:e o c41.é ven- ficadO. que é aquéle suometido à nos. tono como as e:.;tl'adz:s Que não tem 
.d/dO aQ IBU para entrega. nas sa deliberaçáo: curvas, olho para trás, cOm a tran ~ 
pm.a.fl~dQ..ÇWl1ró -@MQ .. ~q«:afl.a- qUilicJ.ade de 11 mllJmem reaHz:H!Q. e 
lJoJ.:a-.e...Estaao do _Riot •. ..aa~clOUal Considerando que foi restaurada, me ponho à refletir sõul'e esses dDis 
cr.mcl2-V.elo __ qr1}g"-J~ ... clª-..ffUl- pel() plebiscito, o siStema da Const!- movimentos qUe atalal"<im. os allcel' .. 
t(ldlJQLvJ!:'F~1.:Q.1 .. 434~, de J!tq~~m tui:- ') de 1946. e tendo SIdo apro\1l;\do cr,') cl,q Nação, modificando-lhe II fi ... 
contravenç~o~ao_ (lisp.os..to ~nps .ar· o pl'ojeto, na Câmara, a 10 de setem- sionomirt. E' penWl1~o '1 mim mer-r"!'1'I: 
P.I1.QJLJ.f4-.JlUXIJ,gr.aJ0-.52-.6. .27,--da- hXQ de 1963, já w);) o iUIpél"iO c.a mCs- tine ganhOU o pilis cam e33Ds du;.1f, .... ,_ 
COnstitu!çúo. ma Cons~ltmçãoJ ent~ndo qt.:'~' de .... e- voluçõcs, se ambas vieram pilra de

mos cor,,:aderá-lo constltuc1,maJ, :.\ 1m: pÓ1".-110 meu 3St!ldo dais ~ovel'n.1do.., 
do dispo~to no artigo 8'1. nlimel"o VII, res homados, que (:am como ~'.r,':
da refenda carta.. . das pretol'ial"1{ls à; ~1:J>r[lls do Te::;"'!

Rrlatol': Sr. Jeffe::sOp de Agular. 

O supre:.Io Triblulal ~'etieral enviou 
Senado Fcneral, para os fins do 

G4 da CDns~jtu;ç'ão da Repü
f Oftc:o l3-P. de 27 de fevereiro 

de 196·D, cópi.a antenncada dO acór· 
dão e notas taquig:.:áficas do pl'onun
ci:'llllentô excelso pretol'10 no .recurso 

Sala, das Con:1S.'Ooes. em 22 de abrl.J I l"\#. que bem <;e:'v1:.':n ;>0 T.lflJ p'W(I e 
de 1964. - Wll30J1 Gonçan;es. Prem- f:. m:nh:t p:,ov1111':aTlha 1.1ê'l'Ó:'''l, ql';!' 
dente, - Affonso A.Tlnos. helato", --- ~e11lp1"e \'ive1i '~·l,". '" 1")." l"f'S!,,'z:.;j·' :.,!", 
Josa.1J'wt Mar~nho. - Jtl1erSClll de pon{ll<;' n:!l<J;1l{m \"\ 1 ";<;>";'1 1[l(!12'<;? E. 
Aguiar. - Menezes Ptmelltel • .... EC-I no monrJ"l2;o d'J':' <").~" l~ ('~,')",').~ '2,' '3-
:<.erra Neto. lho.';, ;:e.~r-ondo a .rr.',m. cn~!',~lO: ~~re 

... 

~-

• 
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r gipe é um taquinho '~e chãn) é como aqui & acolli. Ulua cid!Ule, on-de im- i'ô", A a1r tvêS dos que tHuWa{'am I O SIlo PRESIDEN'tE~ 
{nn umbigO dêsSe gigante, que tem pera. a l~ do revol't-er. e, ao lMQ <1-0 p~'OOlsn. pôr .. lhe.s na boca e eWl{)fe Tal o penadnr 

I.' a ,.;a.iJeça ardenoo na ruguinra. _dn 'caJJa.ret com jógad-n-es u'àpa.eeirOB, há ~ef{).sa de Whitman·. ,em pa~avra o, no Te .~ "IJ 
x.o..l.Jador e os pés quase dt:ilt.ro da:. mn jornalsinllo, que. rui poUtlcaS em .. L,).'a derra.a, quantro itnen1e-jláveI, L.no de Mattos (Pausa). 
ge;elfas antárticas .. O que por li sE' pa.stelam, um banco que Os p<st.>Lel"l também tem dlrelto ao;:; fiOfSUS c!uHo.s. S. Exa não est~ pre~ente. 
!p:V.'"il não influi no cérebro 8:te pen· ~'Vs ~aqu-ei.am. tUl1 tem.!ptQ o11de t;cu'G5, e a niol'te e -a-de.:;trui.çã,a tantl}el11 ÓJj 

:::a nem nos pé", que andarr do meu hOln.êlls bons e homens n18.H5, orsm .nerecem", Tem a palavt'a~ o nobre Smud'O.I. 
.. FaLs. As nossas repre:sentaç.ôes paU· com 00 bolsos à-lh.u'<'\' ctl210s de dinhs_~ Sãb~a é a expr~%ão daqu3!e que Vusconcetos Tórres, 

licas. no Plll'lamento, nu Império cO~ !'() Que roubaram e ns ntã..o; umiQ ~';s~: '·e P.i."Cf~.'lvel SUC.Ull"l<>-_t ns JUS· O Sito VASCONCeLOS 'I'O:rUtES: 
lffiJ na República, .ai es~ã:o à a'P1auó'11' ,Uh' as do sangue do;, que. 1l1'l.aram ~Qa do que vencer na UljUStlç.a". 

81'. pre5!d-ente, permuto minha ins_ 
\Jl'.9<1,:O com o 3-enJ.;jar V~ê~Drmt) I<'n.ü .. 
é. ~rei em cegmtia. 

O: SR'. Plt;tSIDENI'IJj': 

Tem a ri:e.v.ra o nour6., senador 
Fr~J.re, pnr llceS5áu do' l1C.fJt e • ,"::kUF,uO. 
Fp'!ire, por ca"súo do nobre Senador 
·iJ.€conceto.s 'I'ôrres. 

o qu-e digo. Gilberto Ama.do, que 50" e antros escuros· oI'ld'e YRIlKes iSC-&IJeill A pcs:;:~ ú.Q Pre.sid~to'Caste.Id B~'an
treu, como eu, as vicissitudes da re~_ ó.1nlleiro doe caudUho:s mex:csnás. pa- CD, enl .razendo o a:Il'::lI recime;:Hó_ do 
presenw êsse ·minúsculo SergIpe. tão !"a vender um pzda.ço de s~úa púú·.a A~o- IhSlitucional e ti'anitl en:an::has 
meu quanto dêle, a mo.strav;1, n1,lm à l1sção visinha e, dêpoi.::, surge. além, 1.1 ptcnunc:amenttl du chd-e da N.l
llamento, que I·um bordlllês na Ft'an" das montanhas de pedra, o e.':.qua- 'tão. faz despontar em 'nó,$: Ur.3.9. ~a.
ç.a, - é politicament'e igual a um bor-'- -G'rão montado (lm Confederados, t!J~ dia fé -de que é o pl'eHunci(, di' re~! .. 
gllinhão; um marselliês a um nor-. cando b. .:.-Jrneta empllnhan~o a ball- bar da meditação p do re~xam.2-. PDr 
mando. Na. Inglaterra. o homem de .:ieira. invadindo a.s c:c'ldes, pr0nden- 'Out.:'o 1110.0 faz S, F.x~ aflrmeçüfs Qua. 
Lancashire não· tem oportunidades do os pistQ!eiros e unp:antanda :l or"l definem o a.entido dês'Se m011/men o 
maiores do que o homem -de Kellt". dem-; quando.. vajo ês,se3 filmes e co... d'aixando ver que não roi utna sim-
Ns Esta,dos Unidm ,anle vale pollt1:· ·meÇ() a me mt~;Jrar na vida OU:Ól1~ ples quarlelada, mas uma revo~l1ção O· SUo VIC'_rO..:.iINO FltEIRE: 
camente mn indivíduo de Kentu-cky ca.- daquelas wisageús tão Plu'Ec:Ga:s de costumes e de idt'!llS. na ad·mini3· (Bem. revisão do orador> - sr. Pre-. 
e d€ Tenesses qU~\)to o nova .. iorquj- com as plagas notd.-estina.s, pen-o es~ ti'ação e na ?ollt!ca. inspirad:l 11'& j,idente, em cOntj;tt-o -cOlll. {) em.'J.;,üt.a: 

...ag e o bosto"nia.no. No Brasil, não. lSJ" vent.l<;, Q retrato do meu BHi.:!ll, vont.ade firme Qe r.ees~ruturar o paü, B.:.gaueil.:o Eduardo Gomes. soli.:.wu~ 
!politicamente um s{!rginan<. não é nesta f-ase de tl'all.'lf0cmações, em deu ro das tradlçÕef deffiocratJC1\.3: e me êie que contuniCh[.3-6 aos .sêUB,-' 
!igua.l a um mineiro' uni r~o-grandan· .)ue se esforça para. sazr do subde::en- \ ol'lstãs da nc:;,sa gente. ~ompanheÍl"Cs do SehB.dQ e aO ~na) 
se do norte a um' rio-grande;Jse do volVlll1ento e tlOcar a roupa ~n .5:1a DlE:=;.e ê~se IÚCIU"o militar ao povo do o falejmlento ,em petl'ópoli~, do 
sul' um espirito-santense ou .ala'6'oa- e~trutura feudal. NOE.sa pu:; n!10 tem h:,aslleiro na hora de seu jU"Bm~nto Dr. Rcmã-o Júnior, antigo 8ecl'e~an<J 
ila' a um paulista, 03 cargos não S-ê ~l.Q.O outl~a coIsa se~lão aquIlo E' a á Constituição: "Ate porqui' estou ,ja Segurança PUblica· d-f\ provlnc,ia 
oferecêtn ao ind1v.idUO pl·oCeD.'entet de cDut.gê-ncla ào àesenvn-iv.mento são I entre os que acr-edltam nos benefÍm03 Imnüllen.se, Deputado à Asscl.n'.Jléi.a 
Estado pequenos com a I11esm.3. natll- JS tumultos úa~ lDat.amcfolsa:; e c.as d~'uma constante evolução, e2pM de L.egisla.tiva_ .dQ Estado, da qual foi 
ratdade com. que se a.pl'esenta a li1il ~laru;:ç~e." A ebu:ição, as mooerên~ ntegnr W mellIores c~ndlçõt'-s de Deputado Federal na COD-stituin;e ae 
1nd~viduo doe grande Es ad-o". Ic:as. e entrechoqu3$ o.'a pzs.:ag.em d~ V;Cl um númel'o cad.a vez maior de 1946 e o prImeiro Presidente da União 

Ma5 .não quel\:l me perder ncs'e .una éPOCa pi\ra outra. Aca~~ d-e che- jYi'asilfíro, mu~tos déTes infel~Wlfnte D . i 
chóro, d1an~- d" l'caUd.·s-de es:ma"a- gar na crü,.ta d. &,se nlônmelll. o ' .... ,e ainda afa.staGos das conquis·a.s da ci- emoúrwt ca- Nacional no Mumc-'.piolJ vo:: '" a _ de PBtróp<)lis. ' 
dora. Os índices fr3lUOgráfioos, elslto- 196~, o esquuàrJ..o de cln'alal'4. 0.00 vHização, Ca.minnaremos para a ften-
rais e econômicos ex.p~icam o que o IOOn.federadUS' empunll2: ijldo o &u1'1· te CC-nl a segurança de, que o· remé- CoUoou..me o Btig,adeiro Eduàrdo 
nosso sófl'llnento ach:l inju.st.ncá:vel. verde p.entião,. tocando as t.r~mbat:lS d:o pa.ra 08 maleflcioo da exfrema Gomes vários a~pectqt: da Vida do 
QuerQ prosseguir no t"etro5P-?cto ana· 41l. vitória, para impi.autnr a Gl"õ'i:m.. esquerda náo serã- o _creEcünento de ~l'uminense desapareCido, so-ol'eLll':lo no 

. Utico a que me propus. pl'entl~r os assa1tRtl/.~S ~cs ~anco5, fe~ uma direita rr!aewnâria, mas o das que diz respeito à .sua integridade-e 
A l·evolução que tirou. em HJ30 um -char os cabaret.g, da corruçao, acauar rafo1'1l1as, que,se fizerel1l necl'ssãtia,3". l'i .. o·nradez pessoais. • 

homem de bem da suptem-3 magis- .!o·rn cs aut.ras, eXp'uls!ll,' os que eEta.. Deus parece que nus vai livrar do 
tratul'a do nzu E-s-IJ.rdo, d~ _ ..... Df) com ... am vendendo o Bl'3S'il a nB.ç~es es~ "saCICnal'lSmO que t'odo.s temiam')S. O Sr, J{)sé Cândido -.; Perm:t~ v. 
Os seus e.~cesso.s,- COm a~ t illjUst1.ça.; ... ~·angeil'as, em nçm~ -de uma' ~lde?lo~ VamoS' ter a política progre.;;.si.sta que. Ex.íI- um a,parte? . 
que pra.ticou, com as erl'VS que come- g~a 9ntie a pJ1avra libel'daJ.e nao ~el~ precisávamos. Os min:sl:J'os. que com- O SR. VICTORINO FREIRE 
teu. com os -«ü'eLos qJe p:J.Sl(;l'g([U, :entlO:o._ Na prÇ~a d~ levar a Ol't(l:>lll. põem o atual g,ovêrno, todos. êh:s, sem Ouço o ap8.<rte de V. EX". 
ncis 15 anos d-e dita.dura. !l·oux-!', nã;o e a lei, li- cçmp!'eem'sD e a va1'<l·3.óa, serem ha-mens Ó'e· esquerda, estão 
há dúviua benefÍGws, .que seni ela. 1}S seus cavalOs pwa1'P.-111 com !Uas pa ... · compene~rado-s. enlre:sl1to,' das reali
ou não viriam ou che-"'.1ria.m com ~ alguns inocentE"s. ~qu-e se mis'.u .. dades na ho·a pre.5l>nte e da <",ua mi~~ 
'tantos anoo de at1<asa qüe, ao nos Rl·1 ral~lm cem c-s c.o:-ru1)t.o.'>. A, ra-dicaliz-:.- são na, formação do BraSil de Ama
wnçaram, seriam. co~~s do pJ.s.,,'?~[), ~áQ estava de t~nl05 o.s.l~?Os. ~s ex .. nhã. 
sem o sabor ..do medlt-E!U.o que têhl 'ce~sos, 110 eclcdlr das ldt%s U'ao p.o~ A prC.tença dO Senador Milt{)n Cam .. 
Os .frutos nov.os. Foi -a rcyoiu-ç::-,o '\e ~:H3.m /l"'elxar da .ser uma fa:a1íd.<:.de I;)OS, no govêrlU), repr-e.sent:l o equi:. 
:lQ3-0 que instalou ·em nós o sent rr{;n~ me ut{o":-:. . brio, a mod-era.ção, a d-l.storç.ão. o bom 
tI} de _justiça soci~1. Que nos c.e'1l2"!'- - :õem:-o e a ordem jUTid':ca, a dignid'll.--
tou para a origem e ~t>nDia &0'- f:!- Quand-o tudo est.iv-er em ~U3- lUP'a.. de e o respeito. 

o Sr. ;José Cândido ~-~F.:' C')ffi pro. 
fundo p~at -que nós,. da União De... 
c·!·ática Nadonal,· tomram'.>S co':lhecL 
menta da comunicação que V.' Ex' 
tmz à Casa. Realmente o Dr, Romão 
Júnior !()! um~ dos fundadores do n;eu 
Partido e, como V, Exilo sab-e, noSSQ 
colega. n~ constUujnte ,d;e 1946, Era. 
um padrao de dignidade, sempre llga._ 
do por h;ços da maIor afetivida-de ao 
Brigadelro Eduardo Gomes e ao --emi'
nente brasileiro Dr. Prado Kel1y. Era 
o testemunho que -queria dar ao Se .. 
nado llor intermédio de V. Ex'" 

nômeoo,s. que nos t!rG!.l d':)3 lhgRres- res definf!;iv.os, quando as águ \-; e.s-- O Ministro da. Guerra, mandando 
comuns, que nas deu· botas <i"~ se- tiverem mais l1mpa.s e a p-a-dt:a. r-ara ex:-a,minar o problema das promoÇões 
te légu.as para OS passos ousa· ::to lado . do C.1,scaH1o inútil puG.i!l'em d-as sargwt08. -apressa-se no estudo 
dcs, que nas permitiu o reto- ~er distinguíó(15 no fundo, e a nessa das- reivind1ca.çõe.s .dê~ses graduados, 
nhecimento Qi} óbv:o. que -U'a3-. vis~.a ~ 1~rrallla.r pélas ci-da.des qua que porfiam pela r-eà:!mocn.tiza.cão do 
cnor:'u que o mecanismo e-s ?tat. p~- ficaram atrás, plan adas na,s estr.a.~ Exército com a· rest1tuição de dtreítos 
ci::ava. su!J."tituir 0.5 1re:o.s, que o em- tkrs que se n:brir.am e começarmos. a. que tinham no Tmp~ri.Q e a R'epúbli- O Sr_ Va8concelos Tôr-res - permite: 
-perrava, p,or um dinâm,o, que o pu- colhêr· os frutos da semeadurA ay-en .. ca lhes suD:l'.aiu. . o. nobroe orador .um a,parte? 
se~e para frente, que abriu 05 olhos vureira dos :wdazes des.nr,avadores, do::; O Ministrei de Indústr1a e Comér--- O' SR. VICTORINO FR.ElT.E _ 
do.s homem; p-:tra as à'esi-:suaidades e caç~dores de e,s.mt;ralda.s, da-s bíl.n.!l"'el~ elo proclama, enfátk,o: "contra. o Sr. presidente, - incorporo à :m.:nha. 
lh~~ ras1?,\1u os caminhos das cru-::.a- l'aS de ont2-.tn e d-e hOje. sabe-;:'êmos comu111.smo e S. l1ltl:\ de classes, er- comunicação o aparte com que me 
<las contra elas. E' ver.:ia6.e qu.e pa~ compreender .a grandeza d()S p9.r2.do.. gue-se a Nação brasileira., Não se honrou o eminente repl'eSe11tante do 
ra com-egui .. IO:, t-eve-se de sUhstituir, XO.') e !.a-.a-cremos o valor l'-eal d'3quela ergue· contra as reformM.· Ergue-se Píaui, Senador -José Cândjdo. e con
também, a. a11.5l erictad.-e oosta,cula!1te Q~vura ~ ambição cuja signif~-c:.çãQ p:a.!·a -reclamáAas em seu ~ clima Pl"Ó- cedo ao' eminente COlega VMCon-
d~ um cavanhaque, pela complacen- só a hlsror18 e;tplicMã.. P~!O, em seu ~lima. crlstao .. em seu cel-os- Tôrrés. S. E'xl\ decla.r 
c~a .estimulante de um. ~·on'u:>. Ma~ En.t-ão, as ra.dlcaTiz<l-"ães se ~tenu.a.: 'Cl.lI~:l ,demoe!áhc~, em seu chma bra-' após.eu deixar a tlilJun fala.r~u que. 
t~moém trocDU ~e a ba ança d" p-""SIU --y srlelro"., E mchn no seu plano de . _ a ~ cOn';o 

'-' ; --' tlb'· " ~" tão, -OS íd.eários ooni·lítante.s :que não açã-o aquiJo que chama a «populari~ ~n-ado1.' e amIgo do Dr. Romao Ju.. 
f~!u.~, de que f·ala iG: er.to .A..·n .. ~?, se obj-etivaram. pú.1: uma -?é.rie- d'e- ~ir:- M .... ão das empl'êsas", ou se)·. a ati. mor, 
p~:a ~~lan~a de p,rec,SM .. Os he~_:.~.s Cunstâl1cias, poder8:O achar c1aremlt <>'""'( 

c3., .. adoe.s.. que :f-a.~m p.JUCO e. fl .. lr .. .I1t 'I,para h. entendimento razoável e as Va pal'ticipa.ção PQpula-r na sua vf.da. O Sr. Va.scavweltos- Tôrres ....:.. Já. 
me,.no3" dlzem na.s l~ar~s vêzes eJn~ 5iue ,com:equentes e adequa-das Sú}uçõ~s dos pela "difusão dia ptopriedad-e pr:va. .. ag~ra. \.}uero que a homenagem $i} 

fa.am , como. expJ€S_ou. o nocavel problemas ,que afligem ,a NaçãO e di .. da", pela. incl~áo· na sua _CO-pl'Opl.'ie-.- concretize em conjunto. Quando um 
pzr;.sa.dfOr se-rglp~nOj a .pmc~a.r o ;re"jVidem o seu pava._ Haverá o clima- dade dos que nela trabalham, ~ senador do P,S.D. pre~ta homená. 
tpa,o d·e --VencesI~u B.az, ~s..<r'...s t.pas prnpício para a. revisão e a reconsi .. gurando a presen-ça nos S~Ul5 em_ore- gero de Saudade a um homem púb-IL 
o:e hlJ~ens perdeu~.m o a-ce_so ao~ -a~- deração dos equíwros. que não de.. endlment03 dos que a ela se dedicam. COCO - p!'!rten.;ente aos quaru'<.ls da 
to~ "t::(btoS do pals. A n.~a ~il.tr:a prlmírá a ninguém~ m~ exp11cará. .as, &tou êonvencido de que- o-'govêrno U.D.N ... e a voz a.utoriza.da de um 
<!e~xou de ser o m:.ns-o ~ I~~~ aJ 1, ",!}f) ra'lões l,'tt) .determinaram a açâo, »0 .. que a. revo!uçã-o acaba. de n.os dar, .já Partidário dessa. agremié.ção traz pa-

..... ~3"ua~ TSnsas e _s.e • .e.na",. s .. m a.s .. o· si-.ív.ará que' não h.ouve pr-Opósitoo não vai maLs d.iscutir grandes t~s laVl'1l de elogio à iriovidáv-el figu1'a do 
rrt:.g·md-oa5 da mudlln~, sêm os v;ga .. menos dignos e .tes:"'nunhal'á que s-e d-os destinos -humanos, mas enfrentar cenário politico da velha Pl'Ovip~ia.· 
lhces da t-ro.nsfon~\Çao. ~,:ape~ou- vioou acertar. Mostr.aT-á,· que' não se os debatidos problemas _nacionais. com eu não Quero falar em nome do Pa.r
se. E a. áHua ~evo{yld:l e a31~~(I~ trou .. desejou. a lnjws.tiça e a persagu.:ção, -equilíbrio e energiã." comedimento e tldo, mas sim, pelo 9stp.do que- repre
J{e

t 
à rona mu:to .odo ~ pcjl.dao, que determinadas ou não. mas, apenas, seguran-ça, guiAs luminc:lSOS da. ação senro na Câmara Alta do Pais, para. 

e.s,ava "e.s~oI!did~ no ~ fu~~? 'ê ;~ .. -expungir- dos elcm_ehtos prejudiljais. a, que se converte em realidade. dizer a V. 9x~ que todo o p-O-vo flu .. 
A- re~:oluçao ~ ... 19.u1. __ ,ta qu . l1.. rnt1;f"a ordem Evíàe.n"'iará ,que não st Vai "extrair t"d a riqueza do" n"'''- minen.se está de luto. A~, qUalidades da. está aoO"a-tmhando, na, .$ua, ma.r~' _.' ·t -. ~ lt..l . > -q a '-"" 

<:ha vitor~os'à, para coru:oI:dação dos I>retend~u msti Ulr Q B:~,'" ,uO fr a. m .. ~o ___ rolo. tô~ as ene~gias dos _nos .. apontadas pelo eminente coestaduano 
saU5- pl'p6sitos, acl10u ou:! 1J'r.c:<.õ9.va ~oler~-c.a., llla.s. COIT1", r O! erros-," ,~ra..ço.s, tôda.s S$ lil.Z-eS 'da nossa. nosso, Brigadeiro Eduardo Gomes. 
d'ze:" ~'Basta" o <."orr!so complac.en .. - M~V~ ·0_ PalS -d.!? pélaoo que lnte.lgénc;a" tbdas as fôrças da noo- conferem exaroment-e, com a mais ri., 
.. .. ' a", ..... ;}lt ,.' D"."; .soe aOf.!8. para traga-lo. sem .re'" sa vonta4e. para tudo transfocm~r em goros8l' justiça, DePutado estadua.I, 

te .6.~ :Rventul'euo ç \- • -:L .. a . r~"l .. ez negar à9.l}eles . e1~mentares prec~l.tos g:.--andeza dA n~:\ pâ.t1i,a. e b-enefí.. Secre~aTia de Segurança, sempre_ rol .. 
~~.glCa. .e carrancud.';1. E.a. lmlnen~e_ de r"scelto à dl!!t:tda-de humana. me- Cl'Os t'OaTa. nós me~mos mando na ~ida polttica, o nome d~ 
qll~ ~e llmpasse a á.gua, qu-e st fi1- .... • ." ~ t." _ . lI".,.... ... 

tra~;se das impul'ezas qt.e lhe el1;;,gl·-e. 1'c..."t).~ ~~, p.YOCe~D dT~l1cerá~lCO. um· Patético? Talvez. Romão Júnior, ficou aureolado por 
c'..a.m a. sup.erfície. Ha v~a licen-c' 00. si. versa~tn>':L .. te . rec~nhec .. ,:,os.. <' uma série de bons servi~ e pelruI 
d,ade d·e todos OS tir,-os. em tôda p:>'11_e .. Deus nos llVre .dos vlbD~l()sOS de 00· Creio nas pa.lav.rat> que pl'Oflro:úeus boas -causas qUe con<".tantemente de-

• Je terem, para os venc~dos, a,qu~las não nos permitirá decepções, a· nós ·fendeu. A sua tradição, de flumínen.:. 
Qua.nn."o eu a.s.~l'3to a um filme ame- .p~awa.s ama;,rgas d:e L~~'<1i:" n'lda que t.antas e t-antas vL\zes temos sido ~e como. que já lhe marcava o futuro~ 

~ ricano de far-west, com dil:gên-z.:.as, V1ve que menC3, as tuas emq·çõe.s, a traia"l(}s. zombsdoos. e deplorados. (Mut.. descen<!ente de fluminenses, era tarn .. 
ca.rava.na.s doa pe.l1t:r:a~ão •. pla.ntando, terxro não é digna de nenhum suspl.. to" bem!' Muito bem.~h. . . j bém o ext:into genro de uma- da". ft ... 



• 

&u>:"" IwninaJ:~ <I" Morlnba d. Cltwr 
ra.. hlI ~ <t<sa_e<ido. ~ o Alml· 
r&llte Frederico VUar e cunl:ulÕ.o. tam ... 
bélll do um' do.. melhor"" 11=0"" pil. 
bUc,," d. meu E,taelO, Q Sonllor l.J:. 
Ir.Jl.ndo F!'ed~rico Vilar. Jé. a,aora 
quando V..... EXceJ<lnclo. px ... ta 
esta 110menagem, quero- tr:~er llll.n.ha. 

. voz. Wt ílUllUnense para. diz.e:r que, re-... 
lativamente a RQmãQ Jltnior. uM hA .. 
via. proptiamenta a cUferenc1a.çã,o. d.e 
leg-enda partidária. que às vêzes .se~ 
pata os. h~en3. V. Ex' é do PSD. eu 
do· PTB, e o. scnlldor José Cmt.tltio 
da UDN, ma.s somoo todos unânimes 
ao apre<:'iar a perronalldade elo ilus.. 
trec mOl to. Todo {) Estadl> do RiO'; par ... 
tiaularmente petróp::J-lis. jamais rcg~-~ 
teou aplfi.'USOs àquela. vida quo, de fa.... 
to, constituiu _ e dep:lis da mOl"h 
constitUi-rá a. sê.lo exmplo- pa.ra a6 no-. 
vas gerações de po.:itico de m~u& E:s
tado. 

O SR. VICTORINO Fll.EmE _ 
Agradeço, Sr. presjdente. o apar

te di:> nobre Senador Vasct.1n::t'rcs 
TÕl"l'es. 

Sr. Presi-dente, era o Df. Rom:io- Jü. 
mor homem d·e tal categotia, de- um 
tal espírito de lealda-de Que nunca 
transigia na oolid3...'I'1,edade, nâ<.l sõ
mente a v·eu PM.'tido. mas sohretudo à. 
1,gura eminente tio Brigadeiro EdU,. 
ardo Gomes,. que me comunicou O' de ... 
s.aparecimenro do amigo com palavras 

. l."epass:ldas de .s.S!udad.e e de tristeza. 
Fica P9is, nessa,.-s singelas na!avras. 

fi, nom.<:nagem da União- De.macnítica 
N"&!~:;nal. atravoo do eminente- se_ 
nador J.csé Cândido, Gll Partido Tra_ 
balhista. Brasileiro, do Estad'O' do RIO 
de Janeiro, !ütravés do nobre S?n,dor 
Vasccncelos Tó:'res e do meu T:'a:rtidIJ, 
o Partido SOCial Democrático, hame .. 
nagem de pesar pelo de.saDMerimento 
do Dr, Romão Júnior, A UD~ per-~ 
deu mn grande e leal corrcli:.tir:nâJ'ro 
e o Estad() d:o ruo, um de seus gl':m_ 
des e fiéis &e!vido-res, 

E~1l- o que tin11a, a ruZeI", ül1'td.'o 
bemJ) . 

O SIlo PF."'WENTE: 
Com a palavra o nob:e S:JIU'dor 

"il$COncelcs, 

O SIlo yASCO!\'CELOS TORRES, 

(l-lUO foi fet-isto pelo orador) - Sr. 
Presídente, antes de ocup..ll'-me du 
fI.&;unto que me traz a el:ta. tribuna, 
renovo minha, ma,nifestt'.ç:i-o de pe~af 
pelo passamento do- D~·. R,o.rr~ão Jú~ 
nio.~, cuja vida já rei muito bem des. 
crit.a p:Jr aquêl3 a quem nôs, afeti_ 
vamente, chamamos o quarto sena_ 
dor pelo Estado do Rio, o Sr, Vic .. 
tcrino Freire, tã-o ligado à nossa. gen
t·e e à nC!:S!l terra onde POSSUi pa 
Temes e devotados amigos. Parece_ 
me que o "'alor da hcmenagem 81nda 
ma.is se caracteriza po:: partir d= unta 
figura, tã.o estimada por nós, flurnL 
neru:e, ~ qu-e r~C'eb:!t! a. cOmunJ'Jação 
desta. triste noticia p-::-r iniei"lll~d.:o d? 
cutro, tlUmlneU3~ p-':trcpol1tano. por 
sinal, cama " Dt. Ro-mão: JÚn:"~r, u 
eminente Bri~l-dei.ro Edua:do Gomes. 

E!', n~ste instante, mais do Q,11e ns. 
S-:;CIJ..r~me às hom.:m~:~~ns, pouerÍl'r 
c .... ."O flurrofneuse agradece-r a mÜl1l.
flft :ww de pe-s~r pelo faleM.:rl.-õUl0 
d,: l!mn. d-as f:gura~ rna!s i::1TI)"'l~,antE'S 
d.C' cenàrlo político da minha terr~ 
n~ ~'1L 

SI', PresIdente, pa~~o a trat'1f ~go_ 
1';\ de outl'cr as5"unt{). 

~ã.o I3reio que, com- g,o; dificn!rl2de/ 
com que já se e.'Otá havendo o Min.i5. 
tro da. Via"ão, 1'rar::-ch!i'l Juarez Tã· 
vou, PQ~~ set' resolvido Ull1 as,:, UIl. 
to econômic'} dr; grall-?f" im::n'!"tâncjl;. 
p.9:a os FstadoS' d.a R:'o, de Hm;1." 
Gptai<l, da G:Ian.ab:.'1r\l e OU~0S ur'l
d::ldC'$ da Federscf!,/), qU€ é aq'.1~·:~ que 
d:7. reneti- da <"vpr"?'"S'1.:l dO'5 ramai.s 
fe:"ttt .. wi.â-rin:, cUt.o:::, an'i~'!"l:lômicos .. 

Não J"tOuve, -on,>f\f!arnente, !lm cri 
t.é:"~o - e di.<:so·,"olh; ilbund:uil:e provi 
_. pll"a Que a política da. R-étle I'er. 
l"o'l~á"'ia Feder:ü eBtiolasse a ~llTIO_ 
l"!lta de alguns municJ.pios que depen 4 
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Revollll:ão tem o dever de respeitar o 
princip!o de autmidadt!. Os direitos 
4S.;-egemu<l<Os ?-os cidadãos, sç,bretudo 
cquclr,s Que tem. porte de arnla f 0:
Decido pêlo D st.r1to Fc~eral. pOr Ml
nas Geruis ou pela Guanabara. 

Com I.'SSfl.'i considerações, Sr. presi
dente de'xo meu prote~to pelo que 
e5i{1 ('correndo em Minas Gerai,s, úni
co Estado da 'Federação em que se 
ve:ificn Rcont.eclmento desta ordem, 
e rrt.if:co a notícía, divulgada pfolO 
"O G;oh~", .'.',egundo relato do seu 
CNre~pondt'l1te em Belo Horlzont~. 
CUltUO ben~) , 

COI\IPAllECE?tl MAIS OS 
brNHO:UES gENAnOl~ES 

Zft'Carias de AS'2Umpçtio 
Men,:8, Pulha 
EI..;;;;;\io B~trr{},.<;: 

Sf:'l.:2Stil5.0 Archer 
V~c~orino F'reire 
JQacuim Pansnte 

"~li:õnio Jucá 
D : .. -Hu:t Rosado 
..A:oy.sio de CarvaJho 
Jefferson de AgUHl.t 
Eurico Rezende 
R!1UI Cr:ubel'ti 
4~udio Steinbruc.t-
A uréllo V fIDna 
Pbd~o Ludovico 
lU~ton:o Carlos 

o Sr.., PRESIDE!\'Tl~: 

15 

NãD há outros oradores inscritos. 
Sôbre a mesa re4ueTÍmento. c!lcami. 
nhado à Mt:sa pelo Sr, Senador J<JSé 
Ermírlo. que vai ~er lido pelo Sr o 

l' Secret:il'io. 
E' lIdo o seguinte 

Requerimento n9 93, de 1964 
Requeremos à. Me.sn, sejam so]jClta~ 

das .aO -Ministério da Fa-zenda as se~ 
guinteô inform.nções: 

I - Qual a- importância já deposi
-tada no Banco <\0 Brasil à "Conta Es
peci'3J', do G<>v!:rno dos Estailos Uni
dos da América, em pagamento do 
trigo importado d&se paíS dentro dos 
.. Adtmlo.s. sôbre Produtos' Agrícolas". 
dretacand·:)-se, os depósitos efetuados 
no ano de 19631 

2 - Qual o total de doações já e!e
t:vu.mente pag-as aOo Oovêrno brasl
leíro, pOr ('ont-a dos ACÔl'dos referidos, 
di.scriminando~,'õe nominalmente os 
ÓrgRO .... beller:ciados, se os houver, e 
tie.st-ac:llldo-se o ano de 1963? 

3 - Qual o montante de empréstl .. 
m,as p3.ra desem'oIvimento eoonômlCO 
e social já concedidos e efetivamente 
tea.EzaúOs a entidades brasllelra.s, dis_ 
erimin.adamente, para pagamento em 
40 anos, com três de carência, segun .. 
<lo Os objetivo.') dos Acôrdoo sôbre 
Pl'Oduto." Agri-co1as flrmndo." entre o 
Bras!! e os Estados U.'1:tlos. destacan· 
dO-."e U~ operações efeUvadas dutante 
o ano de 1953? 

4 - Qual e. roxa de juros adotada 
para. os emp,ést'mos referidos nu 
item acima 'I 

5 - Qual !! relação entre o preço 
do tdeo importado nas condições 
ac.'ma. i.'ito é, a. vista, em cruzeiros, 
e ti vj~Dl'.ant.e no merca'Clo 1nternacio
ndl,_:1o mesmo período? 

<,. 
6 - Qual o preço e as cond!ções 

de v:,n~'<1 tio mesmo produto 90S moa
ge:ro" pelo Banco de BrasB 'I 

Justificação 

Em ;'e!;posta a requel'1mento d~ nos~ 
ro. ~\utot'ia-. o M:nistél'J{} do ExteI:,ior 
forr.ec:::u, a 26 de setembro do ano 
pa",<:ado, infortnaçõe.<; .sôbl'e as impor_ 
1arõ:.;;- de trigo dos Esm'Clos Unidm, 
nó" têrmos dos "Acôrd-os Eôbre Pro
dutos Agl'icolas", OS charnooos "Acôr_ 
da.o; do Trigo". 

Do infonne. destacam-se os seguin
te.,;; ponto.'3-: 

a) (-, trigo imp,)l'tado nas cand l .o 

çi}.;-os acIma "é Pa.{Jo Cl!.! cr:nciros, a 
,'J;;tt;,:'; ~ . 

b) d.o total dos pagamentM, .são 
retiradas as seguintes parcelas pelo 
Govêl'no norte-americano: , 

"20 % para doaçõe;,<;: ao Govêrno 
do Brasil para auxiliar o financ:a
mento econômico preferencialmente 
no Nordeste"; 

"60% par.a. eml)t'é.stimos aO Banco 
Nncioúal do Desenvolvimento E:o
nômico, à Superintendência do De~ 
senvolvitnento do Nordeste, ou 8 
tras entidades de comum B.côr!lo 
colhidas' ent.re os dois Governos, 
paga.mento em 40 anos com 
de carência, paro auxiliar o ",' la!lela
mento de projetos ou objetivos 

'senvolvimento econômico OU 
na conformidade de QCÔrd08 de em. 

'préstimo em separado, assina'dos en
tre a .Agência para o Desenvolvimeu. 
to Internac:onal e as' referid!l!'l enti-
dades". . 
. O presente- requerImento Visa a CQ
lliêr lá-elhol'CS informaçõ'es s6bre a 
~xecução dêS!:es importantes acôrdos 
mte1'l1ac.lona1s. 

Sala. cl~ s-essões, em 2-8 de abril 
de 1964. SenadOr José Ermíl'fo de 
lIJorue(. 

O SR. PRESIDEN'&.;~i 

"'0 requerimento ·que acaba de ser 
lido não depende de apOiamento nem 
de deliberàção do Plenário, será pu
blicadO e, em seguida, despachado pe~ 
ta. Presidência.-

Estão presentes na Casa. 37 Senho
res Senadores. 

Pa.ssa-se à 

Na ses-~ão de- ontem. foi apresenta
do um Requerimento em que o pró~ 
prio autOr do PrOjeto solicitu, 110S tér .. 
mo.s do artigo 274, letra a, do Regi .. 
mente Interno, a. retirada, da Ord,~m 
do Dia, do- Projeto de Lei do Sens.do 
n9 97, de 1963 pata que o mesmo s~ja.. 
novamente encam;nhado à. Comissão 
de Constituição e Justiça que, qalias 
as implicações do arLigo 59, do Ato 
Iustituclonnl sôbre o a.rtl 67, § 19, da 
COnstaulção Federal. verificará se 
aJnda' permanece n- impcssibiEdade de 
ter o Senado a in!c:ativa de Projeto.<;, 
oomo ê-.3te, em que não há criaçãO 
nem au..'11e-ntCl de despesas. 

Na. sessão de ontem, enCerrftmos a 
dlscu:<são do requerimento. Pa.:s:l~se 
agora à sua \'c ta~ão. 

E..'TI voln.ção o R:;que-rimcnl:.o, 

Os Srs. Senfldo-res que 1) apro,,~m, 
queiram permanecer st.'ntadOs. (Pau
sa) "_ 

F..stá aprovado. 
Volta. pol<;:. o Projeto à CCnttssáo 

de constituição e. Justíça. 

Esgotada a matéria da Ordem do' 
pia, 

Não há oradores inscritos. (Pausa), 

dos quais refug'.dos de vccaçuo em. 
favor do interê~se publico. EnCC'l1tl'Otl 
um [:,is:tema que, e.pe.sa1' de implanta. .. 
do e vigente ·há tão pouco tempC>.~se 
apresentava, por ~erto, rotundo de er ... 
ro~ acumulados, nurr~ comprometi ... 
mento evidente do ide.al daquil,) qUI!, 
normalmente, deverb ser uma orga.
)lÍzação modelar. 

'começou o novo ed'J por an'lnchu," 
e por co-mprovar, atra.ves ,de at.:Js, qU.6 
suas preferências pata o reCl'ut..'1:nen .. 
to de pessoas para os postos' d~ con
fin-nça e para os cargos das linha,s in ... 
wYl1leóiàrias dUo Adn1inistra.ção nã4 
são nomlnais ·nem nominadas, mas. 
tanto Qu~!1l0 Possível. assent!<c!l.S 8 
dh·!~'ida.s etn obe-diênc'a a cl'lt6rlo..<t 
técn'Co.'L Esta <:lÍi'cunstã:1c:a fi::ou-'<;I! 
deHle logo', em meu e.sp!rlto. 

A princfpio - como sempre ocorra 
_ sua A-dln\l1ist1·~~_~o p-a:sou n ser 
«piaud!rla e, mais do Que i"SO, !est~~ 
jada "em prosa e em l'e~o". Era o 
íncemo dos encômios, do:: d~t~qll.es. 
e dos louyor-es. Depo's, S. Exa. pem'
trou no." meandros e na sensibiLdade 
'mais :lAnçada da' Prefeitura. C<)ffiC
çau ,o que ('rR espc-rado, a contrarinr 
o ego!.smo de int-erêsse.3 plTt:cularea 
estr·anhos. Entre êsses inLerâ5st'-s, \Im 
se identifica fàcilme':lte: o cor veja
menta de quantos de.'5ejam ~uc~der o 

Vou encerrar 1\ ses.<;ão, anunc'.:mdo Coronel rec~ia Que a repercussão fa-
pAra amauhã/a 3egurute \'orávef do seu trabalho tel'm'ne 'Por 

ORDEi\l DO nIl 

Sessão de 29 de abril de 1\1 IH 

c!-:::termH1J\1' a SU(I. permanência no atto 

l
cargooe, com ~o, o malôgro d'!),s am-, 
bi('~es do.> candidatos. que já r4tão, 
em númet'o que cada vez mais C{'('-S-

(Qual't.n-feira) c~, nos. conedores pa:lc.clanos e na 

fJ~~O~R~D~E;iM~D~ºiD~!~A~:~~L~'l eEte;ra dQ3 colóquios polít:ClOS. g~tâo. 1 I como que a palavra de ordem e a 
Vowç!io, eu\ turno único do Pl'O- o\'~e!1t.açr:o mesquinha é criar. pc!" 

jeto de Resolução n9 6, de' 19tH, q:ue r 111el,:-os, ~ cout:ovêrsia, c,om,o _ U:-;h:~ de. 
altera. {)o itegímento Interno do Se- p,:r;;-pe~tlVa da ~.ua substltu!çno "a:ü!'s 
nado {em reO'ime de urgênch nos qHP fi,ej~- tarde . 

do 1lJ"t 326 nQ 5~C do' P.-egl" E' !nJusta,. porém. cruel mesmo tal 
.: " ' , con!luia, POIS. segundo forte imprrs-

mento lnt~rno, em vlrt.ude do H.~que- são o~Ue tive pes.s<Talmente t' cpa r-e
r~mento n· 72~64, a.provado na Se<''' colhi em referênci!!s convincentes R. 
580 (de 16 do mês em curso), tendo dcsamb:ção pelo pôst-o ressaibo em 

17 f Par~ceres (pl'otcndos oralmente 00. tÇdo o compOttnmento do Jovem ofi
Ci~~'~;~,:d~~e ses.sa.?- de 17 do ,cQ.~~nte) - ~la Co-Ieial, que ali está no ·CiJmprimelli.O de 

Constituição e Justiça miSs&o de CO:Qstltulçao c Justiça. fu- u'a mis~ão que lhe foi confiu.O.1 es-
ao PrC>jeto

l 
e às emendcÍs números vl?1"ável' ao Projeto, e às ern.:nda6 pO!l~ân::amente. :;êm, o. propósjl'l 1'\ 

1 e 2,'0 Oferecendo subemend-a (} I numeros .1 e 2. e oferecend.o .su!J"" t'tHqad-e, com o ll1teress.e de scnir5e. 
de número 3; _ eLa Comissão Di. e~enda à de nQ 3; - .da ,C(lmlf""~lO ,se:~no pela .suprema a,sp l'açl',{) de ~ ... -
retaro, favorável ao PrOjeto. às D11'eto:a. favorável ao ,ProJeto, à.1 vir :10 pO~D e à Admini:;.trof\ção. 
emendas de números 1 e 2 e à 8U- emendl'1s US. 1 e 2 e a 8ubemer,aa S1'. P .. e3:den~e. Srs. Ser,ado:c3. df'<;
bem. enda número 3 e Clependend-o I nQ 3 e dfpe.ndendo de pronll!1~·:t,:, de Qne chegU!;l (la s~nado da 1~epú
de pronunciamento 'das mesmas menta das mesmas Comi~sôes ~ÓOl't:' Iblicn. Que. at.:u\'és de d'.'::CHl'RO.c; pro4 

Comissões s6bre ·as emendas de as emendas de Plenário de n':,. 4 11 nuncu!d~s, n~sta CUf3., norr.tlament6 
Plentiri0

l 
de nümeros 4 a 46 ! 48. pejos n~oyes col.egas Vru;cor.celos Ttir-

, I res e Jo~e FeUc a'no, passei a contem· 
Sôbre ê.ste prOjeto há- l'equerimento, 2 plar e a ter minha atençã.o valUda 

subScrito pelo sr" Senador Filinto DiscussãO. e:n segundo turno, do paro. o qundro de "dcsoluc:i.o e mfÍ.-
Müller, que vai ser Udo pelo Senhor Projeto de Lej do Senado n<;l 17, de go:J," - como diria o poeta, e (je de-
19 Secretário. lS63, de autoria do Sr. Senador Ar- s?ricntnçio e desídia - CGrno cleve.-n 

tur VirgUio, Que altera ('l, redação do dl:>::e~ os hOmC!lS púb1i:::-cn-; re'1l3nsúl'e's 
E ' !'d d ' t ti 2 ,- Le' '3 807 d "I! de - que compu!1ha a Cr..!.1t;'l;O;.<l ~on-

1 o e aprova o o segum e ar gQ B U"'"'" 1 n .' ' e ~~Jo juntura da, Fundação H<Jsldnla.T do 

R - t" , 94 d 1964 agõsto de 1960, tendJ. Parecer.,;:, fa- D!str:to P~ccteral. eguenmen O n ! e I voráv.l" IM. 24. 25 e 26 de 1964' d" 
Comi.ssões - de 'Constitulção e JUS-I Em yjrtude daquela.:; crít cas ~ d:{

aeNfS têrmos do art. 326, .11'>" 18, d(l, tiça; de Legi..slaCáo SOCial f; de Fi- qU;J!:lS ~l'ecl::una~ões, p\·ocede.ntu; (le 
" g mento Interno, req~eiro .. eja rc_ n{i.nças.· \'07.~S taQ altas e an~ol'iznct:::.s, l'ca!:~ 

tnado ~da _Ordem d? Dlfl, pelo pra~. _ zou-se no n:eu espírito out:-a critica., 
d~ 1 ses.sao, o Projeto de Resolt:çac Est~ ence;:-nlda a .se.s.s~o. estranh:md,o que o Governv Fedêral 
numero. 6. de 1964, ~parn a '-segumte (Leranla~se a. sco~são Ó-S 15 '10- i1fto de.dicaf:'.~e ao Sen..'1do 118!1hWlla 
di}igêncIa: Publi?açao das. emendas Tas e 50 minutos) , atenção, <tu,ando daqui pt'tH'!dêl'cJ:::..<.: 
nUlneros 40 em diante, em avul'S-cs. e:-am r~He:!\damente rC(:la.rnnda.\, nâo 

Sala. das Sessões, 26' de abrtl de: . o -------- po~:' E<:'l1ado.rf's da Oposíção da. npoca., 
1964. _ Filinto Müller. ' Dl§QYJ!§Q--EB-Q@HÇ1ADD pvr o ~~ti 5 po:- ere~entos rc:p!'.';Sêntat VO!i da 

- SENHOR SENADOR EJlEIC h.::'ha gDve:nIsta, Rbso~utamEnte tOm-
o SR. PRESIDENTE: ZENüE~SESSii"o- DE ~~. p?ne~!'ado.<: ~u sua intlependênc: 1. tl~ 
Será. asSim, o projeto_de !te.w~ução ~1.iG.~t[Ji:.-.E.NJREG:.1lli.~-'" u~ mSHsp-e':C;'::G. dos .... seus d~..,f're.'S e 

apreciado na sessão seguinte. ' A REVISAQ_. PQ Q~AQQJl-...,j;JlliJ.'\ da., suas g~a .. {>s re:;.p~nS,-:b.l1da. rlr.-S: 
:~QADO ,roSTE;PJO.R.'Y.lENT1!:. ;:!n. do ,pal;bdo Tr!lb?lh1~ta B'a~'lel-

~4Q, f!JTl._ pn_m.gi!o ftO:1W~ .0. per smUJ o ...-E'U cm:nen~e \'l~e~lIdcr, 
(apreciação prfJ.li1J.ll.n.a.r.-áa--cQ;Ui./.i.- Q ali EURICO TIEZENOR: o Semtd'Ü" VatconceJo$ Tôrrfs ... 

ltu~'~C~io~n~a~li~a~ad~e~'~'D~~t~ê~rn~! ~~~~'~I~'-~1 81'. Presidente Srs, Sen~_dol'es, há a~o S;-;, J'a~r~:(!eiOS 'fôrrC3 - UJri-'(To 265. do Reqime I o OUCOS días' o~o-deu a nOmeaçúo, dcn~ g, ,E. 
Tiroteio de Lei d.;Q SenCUl "1ímcro tro de." pOdêi'e,s CO:l.,·ituln:es f! ,dl O SR.. l!:'GRr.so R.EZF:·mF. _ .0 

97, de 1963, tlC-.guLQT.La-1I.!LSC1J1J.ar conven:ência na R&l'oluC'ão, do P:'e,; 0, .'Jutro, do-..P(l!'t:do t:cciat D.;a:J::,Ú
Senador Guido MondinJ_.IDL'§'~ feito do Di.sLritQ Federal, t\ qual rc- t co, o i!u$.~:e Sen::rdoI' ,1o~é E~, '::'],tU) 
bpkce 'I2Qrmas Vat.CLfLC.ntr. .... u:c.""lS..jcniu na pe.sSCa do Coronel Ivan ie que ter~l. <h. do p!'01-'3S .<;chcjn." d.:: a lu! 
1Wlli:Ú)jJ).Ljl(L'JJd.rte...cl..1:is-imp9~ Souza :Mendes. :l B:"~s~t!a, ambas irn::êr.ÔO {!Cl)o:'-n ::,n~ 
4.0 consumei é"e l'enWI-tt-ê t> S, Exa·., umu'o·JS apiaud'.das res€'r- tos ,se:DS, C:t!'s.::-t['l'iZél'1lGO a :'1~fI!'\n ~ 
tinatlm;, .. tendo parecer wb o uú- va5 mor·ais, cult.urais e c!vic:\"<; dal e o d:'<õ:u.sut?l-o' e~E:'D re~1:<ê"t(,5, ·~u 
mero 8D1, de 1962. (!a Contis,~ã_o de Fôrças Armsua.::. -,;;em -\'i::Jcll~aç2A) p:l' QUe ;:=cmlre- :'('n~:'em; na :;':'L1nJn<iQ 
Constitulf;do e .1ustica, 1}CIQ tn- liIi'co-p:ltUdil.r'8 d:- qu:>,lqu~!' ec:.péc'I:, .!.!f: !"I.'t~l':;r G,) D:.~trlt'1 ?.::d2:-a:. ", 
cOllstiLuci-onallclad_e, cOm voto em ~llici-on !l .'11'1 g.~st::>o !;r') 05 llle!hl)~ t T'<.:.~ bC:'l. ~-". P c-'·::'.€'Ü:,. n ':'I)~-O 
8,C:parado do SenhOr Semrdor l';'u~ Te...; awp},c1-cs .. .pi'O:1,lC~r.:10 C1~fL'e~ta~' PC,'?'':'!''), ft)1~ O(O:r.:ll·(,·;,ld~lt, (,lUJ.~e d~ 
rico RC.cen.-de prC;.tJlema.s. (.'O:sa.s e hnm:!ns, mu~tos .m.:dlalo, ~l3Ç.1S !.l. .:).1::1 ~r;uj~za que' 

e 
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caw da Fundação não era de C'í-l Como representante do povo,. mais \ Deputado federal qUe teve o m,andato I rinho. sõ~re. quem ul.cidem as ~cU1()w 
c adtuinistrat.vtI. n13S de wrdellr1. do que como conterrâneo do Jovem I recentemente cassado. Nesta CU'Clll13- rCi; re~erer:c:as; um sef'undo, cUJo n?
r1plda c:rurgiu corresp.:mdendo aos médICO, desejo, nO' mesmo dia em Que I tância se 8.pega o boque)amento mtl- me nao. tlVf~ oporLumdaàe de l'çg~ 
lseio.s de cor~'Ciçã() manifestadOs, é divulgada. est·a notícia, dizer para lici~o para incompatibIlizar o pre-

I 
trar. e, flnallll,ente. () Dl'. Luharo Vl

mo disse, no Seuado,' decl.'etou a in_ o Senado da Republica. alto e bom,' feito Com a opinião democrática. En- eira, card}oIopsta d~~ta, ca~a. homem. 
'. vc.nçÚ() naquele abandonado tc[O':. som, Q que tem sido a c.tuaç?iO do I tretanto, os a<!vcrsãriOs da Cidade I cUja ded:ooça?, efjcl€'l~cla. ~ ll~>r.radez_ 

Mshn procedendo, o Coronel lv3.n Douror .José Far.an! na intellventcna emitem, proposItalmente, o fato) de: têm sido. objeto e Jus~lflcatna dos 
, SOuza Mendes bem sentiu e me- dn. Fundação Ho.spitalar do DiStrito ser vice-presidcI\t!' da entidade o 01'.1 nossos maIS francos elogIos. 
01' executou a grandeza lias idellis Federal. E vou dcmom.trar, senllOr EVilásTo Velas o, brilhoJnte e concei- \ Me~ol':lndo, .. íno~~mdQ, Cflando_ e 
dos objetivos da. Revolução DemO- Presidente, que. em seis dIas apenas tuado médico do -->,enado, sendo dire- I ampliando edlfI-c..'lçOes e hlS"3~açoei; 
ática Vi"tOl·;OS.g. considerando que os. de gestão. o Doutor José Farnni, mé- tor-!uperint-endenL-e o. Dr. José Fa.- no sistema hospitalar do Goyê~'no es
ales e os problemas estayam tão it;t~ dioo capixo.ba _ e o assina.lo no do.- rflni, t~ria. ademai;;· o Dr, Jooé F'Jr~ni 
~tados que somente o l1Ylpacto Cl~ so e na emoção de um orgulho leg1- Pouco importa a ideolo""ia polftlca, RJudnndo a futura casa de Ef.lude 
rglco pOderh1. recuperar o indefeso Umo _ já féz n1ai." para aquela Fun~ ou ideologia. de qualquer" espêce do Santa, Lúcia, conforme se mu:·rdureja. 
ente, dação do que muitQs adminiStradores Dl'. Ramon de Oliveira Ne-:,ol de vez na. insinuação? Então, Senhor Prc.'i
Adotada C medida, a escolhu. do In~ que por lá passaram, de desiàia em que se trata. de organização particular, dento, "há algo de pôdre no Reino da. 
'ventor recaiu, espontâneamente, desídia, de Ir~cn~so em frBcos.so, e valendo re8saltar que sua presença Dinamarca?'''''' 
fi médico do meu Estado, de um. que nada, ou qun<::e absolutamente nU decorreu, exclusivarnentc, da sua O Pre'Íeito f' o Ministro, foraw- por 
~st8.duJ..no. sôbre cuja competênc;!1 nada, puderam oferecer ao tribunal <!ondição de médico, aliás médico dos aeaso. recru~.r cangaceiros e bandi .. 
ofi.ssiOfJal dãO ·depoimentos iru;us~ da opiniãO púb'lca para um ju1gs.. mais competentes, quc, agora. afasta- dos da medIczna, .salteadores do erá
itos c enCOlll 1Ísticns os seu~ cole'!!ls mento enaltecer ou sequer tolerante. do das atlvídc.des parlamentares, terá rio pubUco, d.:enos de recurso.,. p,<r.ra 
digna cla~c. e sôore cuja lmpres-- Quanto ao primeiro tópico em Que opor~unidade muito mais rrapla. do uma 'oosa-de-saúde p!lrticuluf. se ao 

'nante capac:dadc de trabalho e se procura insinuar a vinculação do servir e de exaIt.ar a' ciência medica. concorrência. governamental \".'.j se 
j'CDC5.0 c..:;mprovada trago aqui, nôro Conselho Dl~'etor da r--:unóaçl;'1o brasileira, tornando cad,a,.. vez mais por.fJ'OSa. 
ra G.o;; o.na's da eMa e para o de~ lIospit-alol' com a Cam lie ~{lúde 8a11- E mais. Senhor Pres!dente: a Casa graças justamente (lO trabalho fat1'" 
! dCfllocrátlco. o firu te.-stcmuntN. La. Lúcia· qu~ n,lo é propriedade 0.0 de Saúde Santa Lúcia congrega tod0,3 gnnte e altamente produtivo G~ um 
" na.o é tocdo pelo sentim('ntal:s~ Doutor José 1":Jranl. mas :s,im uma Os medicos da Câmara e do Senado, homem que, COm o que faz. em úl~i ... 
I terrantez, mai'; que emerge e bnr- Doc;ed.ade l1um('ro~c.<; ln&dicos do D:--:- e não tenho noticia de Que um mé- ma. análise, vai encurtando 8.S -pos;:;i ... 
do e!'"pirifo público da observação (' trlt<l Fedc:al, quando verificaram qu~ dico sequer da.,.", du.as casas do Con- bilid.a.des de lucros de um.a empresa. 
intervwênc19: o Dr. JO<;é Farani, a situação do Hos-pttoJ Distrital !::)e gte.sso tenha \'inculação com o credD privada, nmpU~ndo os indiccs da so-

;cendt'lHe de famil!a d gnificat.la apresenteva pràticament.e pré-fali..: comunista. QU com qualquer ativjd-ade cialização da medicina em' BrasHia't 
~ Ullla p~b:'eza l1o.1radn, mental', tot.almente incapaCitado para subversiva do pais. Não, pos:Uvamente não. 
fe,io cont.istadÓ, Sr. Pre.sideure, atender ao 17!Í1z.j11~O millimorum da Em outro ponto., diz a publicação Creio, €enhor~ senadores. qu~ este, 
j0:n~! da cattgoria de "O Glo~o" de m a n d a de enfermos. resolveram que o- Conselho Diretor da, FUIldação campanha não é propriamente centra0 

que tantos serviços prestou em f?~ fundar uma C<l.sa de Saude, medíante Hospitalar do Distrito E'ederal foi or- o Dr, José Fal'llni, meu conterrã. ... leo .. 
tU implantação da nOVA o:dcm subscrição popular. gal1izado pelo Doutor J~-é Farani com Ela é o inicio (e uma guerrinha, quOo 

;eo.~militar~con."t,tiucionaJ, criandO, O Sr. Ruy Carneiro - Permite e:erom1tos interessados nn Casa de antes era. SubstE11'rânea, mas que ago-
lUl llluito, condições psi.::ológi q V. Exl,l um apa.rte( Satidc Santa. Lúcia., ra parece querET se ~tre.n.sfonnar em 
de UlObiliz-3çâo da opin.~ pÚbl:ca O SR. EURICO ReZENDE - Com Ofa. Um "doce e IMo equivoco" tn q ostensiva, contn. o jovem Prefeito do 
ot·séqu!o da Re\'o!uçâQ _ o no;<;sc.. mu:to pnl.J';er. forma esta noticia. De acôrdo com Distrito Federal. um P.refeito que cs--

~tO \'e~p(;'rti.no, símbolo da imprc.,~ O Sr, Ruy Carneiro - Informo a norma convencional, com let cu de~ tá disposto a combater aquêles que~ 
aUn'ueir.n. dé<;te paL'>. t:·",ter p'.J!'a V{).~sa Excelênc'n que hoje mesmo nfl. eret.o - não sei qual O ato precisa'" como notfcifl. a. l:1istória. "lor.am po-
8U:l.<; colunas. na edição. de hoje. Câlú"íJro fOi deoatido fute caso, sendo mente _ õ Conselho Dir-etor da. Fun- bre3 ptara a. flíc1l1a rica e srJmm 
um;ls rrfE:'rfn.:::ias, CJue não p·:).~$O objeto de apúlUSOt. ri. atitude 00 Dou- dação Hospitalar do Distrito Federal ncos da Slcllla pObre". 
lJifíc.3.r de cO:lsc't>atemenle d'f,t- tor Fn.l'ani e it 'do Senhor :prefeito, ê il1tegrade> por seis membros. sendo Quando, Senhor presidente, o P:-e .. 
tÓJ:1U$ ou inju!'iosas. UloJS q\H~ pí's·· pOis em set~ .dla.o;; iI.1aupur~1l'am 52 I~l- três dêles indicados pelo Min1Stro da feito estava. «penas colocandq o 5e\l 
aflrmar per calcada em il1fo:m'-'.j '.0.> no Hospltal DlStntaL S&u.' de. Diante d8S'ias Indioo.ções. cbe- bisturi na. rotJna goverlUl-mental. para 

$ de ~nd.Lsfaf(;á\'l."1 mi~-fé. O SR. BURICO REZE.~DE - Tn\- d.:ente a. asas indicações, o Prefeito amputar simples verruga:s. os ap1a.tt .. 
D:;.~ "o GlolJó": 1&,0 .03 elementos e. farei a compro- b~i.xa os atos non:eatório.'). Os deptais SO,3 espoucavam generttll.7ildo.s. Mas 

\!RÇ:lO, , .'mo d~ escôlhn dlretll do governador na medida. em que os lanços pn.s.sa.-
"0..; circul0s médicos da Cl_p:t.:ll O Sr. RUy Car1!ezt"O - O D~putSd() da Cid!l.de. raro a ser profundos. e- começaram a. 

SI' UloM;:am surpresos cOm a i.n- da Bancada, .d:t p:'lrr:íbn, JanduhY Ve'~amos, então, relo.th'n.mente aos produ2ir sangrias na 1lJcitude. ga. ... 
d c.,çi:o tio Senha: José l"ar.uni CarneIro, mediCo. ts:nb?n1 ocupou il novos conselheiros, qual a qualidade nha.ndo, com isso, o respeito e o c1lr.ll'" 
p;ra GCup(\r ~l. Interventorla d:! t,ribuno da C,1.m:iru. hOJe. para fo.z~t" tecniC-3. e qUal o gabarito moral tste tecimento da população, OS eternos 
}-'undnç{lo Hc-plUtla: do Di 'Lrho I h\ o Que V. EX.(l c-lá .faZ~lldo aqui no todo", nós podemos confirmar. num calldidatOg - A. Prefeitura passaram a. 
1'':-:;2,(1.), e eJoJ5 mdidn:-, já tom3~ f<mudo. ~ I de.&:'.Ifio à comestação. Aquela. poderá receiar que ema boa a.dministratâo 
d~ .. p::-10 [nl~~'ventor, deS!.~("dn.Jo- O SR. EURICO RE'Z~DE - N~CI ser atestada pelos .seus colegas. O Dr. dcterminn~se a S.1.IU p.ermanêncin llO< 
IiP entre elas as nome.1çõ~.5 fcita., sr.bi~ de.ssa clrcm~·t:ulcla, a1i~ tao Ren:luJt~Mntos Ribeiro _ chefe do pô"1to. E daí a eSlluemati7açâo, a estA 
p':';'a o COJ1,5,elho DJl'cto!" da F'un- amplc.losa, e. que (lemonstra nao cs- Se'n'iço Médico da Câmar!l dos Depu- altura de má~car!1s arria dou>, de um 
dntfw, qLt:1ndo toüo.~ os nDVc.:> tal' eu aqui ll~o\':do flP('!Hl.S pelO ~enti· tados. pe~so-a, portanto, da melhor plano de derrub~,da. de um militar 
Cf:1'eUl(',fos são t.ambe:n int26ran- 111entalilmo conte1'fàneo. Verific~ Que categoria prof~,sional e funclonal. brio.so e Que vem se revelando à a~ 
1:, d:l Dl!'étoria da Co:'.<'J de SflÚ· há. LUn si~t;e!tla de "\'llS03 comumcfln- digna. da plena confiança governa- tm-a. dOg supr€mo~: interesses do Dis~ 
de SlllltJ. Lúcio.", de propriedade tes" da Câmara para o Senado e do mental. al"Ho Federal. T:.a:MI.üHilZem-se, po .. 
(..0 Senhor José F'al"t"tni, qUe km Senr.do p:lra a Câmara. a fim de re~ O Sr. Ruy carneiro _ Grande mê. rêm. 03 nmbiciosm:, porque o Co:-oneI 
CD"iü Dir('~or Pre.s:àellte o ex~ aliwr uma obrd só, t.:-adu:z.ida M dico. não pediu o cargo e nele foi posto em 
D:"put<1ào Ralnon de Oliveh:a Ne~ p.::estaç50 de jUStiÇ[i a quem quer tra~ . tênnos de convocação para a tarefa. 
to cujo mf.ndat.D [01 ca~sado pelo balhar e cujo t.ral.lall1o. Senhor Pre~ O SR. EURICO REZEND.E - MUl- saneadora da Revolução: dever qU8 
A:to C o ma n d o Revo:ucionário. .sidente e senhore~ Senadores, em sel'; to gra~o pela nova constr~bujção de está cumprindo exemplannente. em 
Cemo se re'cord(\, o f,,;:n}lor Jose d:a.s. mais do que perturbando. estâ V. Ex, O ~utt"o, Dl'; EvÜ"á..-..1,! Ve.. contradição com o propóSito d:tQuê:es 
F .. ln:ni já foi demItido do co:po envergonhando àquêle<:: CtJe, durante lOS?, como d~se, m~dico do S .. nado. que que,rem apenes engordar sua vai
med!eo do HO"piLal D;strit~I. por anOS'. nada fizeram. ou POr fo.lta de noS&() c.onhecldo, cUJ~~ vjrtudes l~ro- dade. alguns dêl,%: eompromet1dos com 
ind,.::C'iplina, e a: v(,l'1ficí'lç'flO du~ CUIlsc:oade, OL paZ' nu.sê-:J.cia de idea- fiSSlrnJIS e hononl~lllda'fâ ~~e sel.' o carnaval dos dinheiros públicoo, 
nOU1t'~ co._ componentes da SOCle-" lfsmo. a,tes a a por ~ uma cIrcuns nela. COn~ cantando e dançando na era pioneira. 
d:.cte ç1inieil Hospitalar de B!'ilsi.... O Sr. Ruy Carneiro - V. EX!!., Se~ tmua. e contj.nuará, nesta oasa., pres .. de Etasflla. de clramãtica e triste 
Il;\. Casa de Sllude Sr.ntQ Lúcia, nador da U.D.N., fala aqui no Se- ~ndo. os mel~C!re.'l..8erv1ÇOS. cOD?- vi~ memória. 
P"c<, ·!-,cr [eit .. l atrut'Ps do "Df(Í1'jO nado, enquanto na Câmaro.. o faz ~m I g.l~n~It e e!~clênCIa, à comunIdade Esta campanha 
(J ~I;inl" 6" 11 de not'C-'mbro cc ,. médico, elemento do Parti-dc Soca\}. do", "" .... nadore.,.. e dos servidores,. ~ contra o Dr. Jo>,;é 
we:i. p3~ina 9.5Hl. onop r,€ CDns- DemocrátiCO. da P,nafba. Dr, GOnSS:lo ~lDto. Ma:ulhães, mE(~l- meio in,strwnental. 

não é, portanto, 
Faranl, t,s~'e é O 
O alvo é bzm 

I~ :' s;,:-em todC;.~ os atuai~_ ill:"'~ O SR. EURICO REZENDE _ Vê co do MllllstérlO dai Fazenda. que n.l1o outro. 
~:'~l:tu; (io Comelho Di!'etor d.3. V. SX\\ que do~ dOl e;;teiOg da Rev'.>~ conheço pessoalIJlen e. m~~s.a rcspe!to Vou Senh<lres 8cnndorr$. prot'ar 
rU1.c'aç~o Ho-'p:to.:0.r do DÜltrno luçfto Detttcerútica d.:sejam, t.ambé!l1 do qual tenho t.d? refere~el~s ~log.:o~ _ repito _ que, em s~is dia'>, o meu 
f"ej~l'a]'·. , exaltar a vitórlu de uma. lntervençao sas. ~ompleta o nume~o ~ s lUdJca9oe5 coe->;taduano realizou m~is, mu:tn roeis, 

• <::'r oue tem sido benefica. numa. organi- do tltular tia. ,past-ü federal ~'l :sa\.1de. do qUe os falscs lídEres l.1on1inj ·trati-
:t:~,~~;,. >.:nho." P!'~!~!'ntE>: ~·u,~. isçãO antes javelaaa: a Fundação I!;sse~ Os tJes eJe~,entos ll1dlC~dos. \'0." no curso de anos. 
p.{l-..;~.an~?.lqr a c.ut;;hll a~ \e.: lIospito.1ar do Distrito Federal. pOr f~.ça .daquela nC.fna. pelo Ml~..l:>- O Sr. Guido lIIondin 
.~e d,~, d(,,~~.~ 1l.:. os eL~.:1{'..,nt?) Q,~~ O Sr. Ruy carJ,riro K{to filo t~o ~~ sau~e: valendo adUzlr~me l_ma V. E-',>' um aparte? 

permIte 

•. !1l O 0.0 lO a c .... n,Le. ~<.' "O lamente c:);, extremos. são clfCt·nstânc.a. o Dr. Renault Matos 
to qn:\'o:o, p:co~~pal'alJ1-,o.(', cx- ;: ~~i centl'OS~ ,.s ~lbeiro e o Doutor EvHásio VelOJo O SR. EURICO REZE~DE _ Co-m 
v,-\n~(,11~;~, ?1n1, a leltt~ra d~ "Dlá- Co s~. EURICO REZENDE ~ Pet- v17ram ~o •. IPASE.'. 0l?-de .. traballUlrB.~U prazer.. . " 
')} c ai . l:l1~::.l1ldo [ .. zer lUlpr:s~ m:t.a V Ex':}: f::>.!ei €m <!QÜI esteios. EC:U, a fe,teJ.'lda dntçao 00 atu~l Ml- O S,.. Gmdo JI:[ondm -:-, No .... n:~_ ve-
CL1'J \?a:·;l ~?, l.ncflutos e cn3r O Sr: rWY Cal nciro _ Perdão. n,St!'o _Dr. Raymundo. de Bntto, o lhos moradc::-es de Brnsll·a. hf1.b!~ua-
'" Õ' (l~' (,~·fUlbl!ldadc. qmmoo a que b!'."ita p8:ra caractel';zar que a es_1 dO"> 110 quotIdIano a Qt'ompanh.ar a. 
;lo de tcCos 0" homen'~ de- b~m O SR. EURICO DBZENDE - Pro.o;;~ cõlhJ dês,~es p,ofisE;on:üs e tun-eicni.- SUa administração, eot.amo.:; com ex-
... ~~ (~ r~')e:to c, 11":'J:: do C!!lC' de sigo. ,Selihcli: nt.:;·den~~, deço,l., de 1'103 públicos decorreu da ~eIeção e do periência e até autoriüade mc;,ol p3ra 
·to c:-:- ntc'o a Um Pref'2i1o t' a honr(ldo pelos apar~e<;, Aql:ê!e ~rllpo :l'Fsdo pes.soal do en'rinente chefe d'1j fazer certtas julgamenos. D:Jí porqlte 
:n:~!H'.nlc: que, no e-.tu:íri~ ~.) I à? lI1P'~iCC$ ... e~tão, Ü:::-Si.,s!..ínao. à. inér- S~úde. ~üblica brasileira, dos Cill:lh41. PCdr,IDOS pmclamar, de,sde ~a?-or.a, ::zm 
ct"!. :,ud lnfn~o !' n::. 'c0nflu2n:::iu C!J e a onll::,S:lO do>; re.'p0:lSl.wet."1 pe- fora d.ngente, coleg'a e componhelro rspel'!lr maiores realizt!çoe"3, qUe o 
',', p:'cpc~- ilL~~ <:e bem servir :') h FUndação Hospit~hr. re.<"olveu Ol"- no HOEpital <1.0..:, S€rvid01'e~:; do ESt,1-- Coronel Ivan de 8'OllZ:l Mendes t\ 
>l F!::dr:-al. já com::'çaram fi CO~ g:miz.'1l· e fundar Un1:l. c::r '':~.';-.3-aúde: do. na GU:ln:lbw'n. Os denHÜ"1, n:;.- fr"ente tia pre-feItura, já tem feira t~na 

,. til u'\:., do ~l:'n p8.trio~j.c!1l0 d.1
1 

FoI eleit-o direlor-pr,Sldente o' Dol'.- meados "pelo Pl'efeito 11'>3.11 de Sou~ to ne~::es, dias que Iló:~ the~mnos a.té 
.lta e da Sl:a pert;nác:'a. t.or :R::tnlo,n de 01ivei:'a, Neto, ex~ Mendes, são: o Df'. José Walter M~,- <\ e.<.tranhar. Porque, itlLmamente 

I 
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;S"",Ill& estava realment& no mais. ro Qrfe6n..,o de ro6Am.çó .. tontra N""te ...... e.m q".bra de minha trltal, hOj".durante t..1!s h"'eS, 

ompl-eto abandono. Não vamos' tn"; O! desmandos de Fundação Hospit-.J.- admiração por .. êle, lamento ,O -seujsttou tôdas as dependêilcins • in 
rta'ar em det:e.l:hes, porque o problema ]lU do Distrito Federal" e. -se denk'Q eq'l:livoco. _pofs se 1;rata de homelu laçOei e 1na.ugurou Q5 &eg1untes 

i";"" V. Ex' vai me perdoar a expreSiSão destas" "Vozes se ouviu a,tvoz do, DOn~ cUJa compustura. m~_ nAo pode Bo- lhor.amentoB; ,l),roCedidos pela, & 
í~_ era.. de "tapar Q nariz", quando se tor Jooé Faronl, voz de m...~hstnção, frer nem atavios. nem _a.rti!.íC!03. Intervenção: . 
reUrava do lixO das Uxeiras dos edi- ,esta. circunstância. quer dizer que, U A quem assim pr'ocede. devo diier In~uguração de 20 leito .. ' de 'lC 
tfeios de apartamentos. ~ - , jovem médico foi um simples intér- que está acobertado. pelo lnstttuto da te.<; m.íeeto.-contagiosos, já" 'Cf}ID u.. 

O SR. EURICO REZENDE ~ Ha .... prete .da mmdu~ dtis' ?arl~mentar~s boa fé e a êle dirija apê10 no sentido fermos ali 1ocaJ.izados. Isto e7ita. 
'Via. outro tipo de llxO# ~'Ue não em o federaiS. do c~n",resso ;NaClon~. d~ não- julgar o Deutor JoSé Fa.rani quem procura. o Pronto SOC()IT'-() 
(i,omiciliat '" . O Doutor José-' Farsni era \l'resl· a 11riari, m.aq. 'que -:icoulpanh ea sua nha. contato' qom tuberculósos e 

. ." ~ dente da AsSocíação do 'Corpo C.linl,~f) taref&, a. sua. ação, qUe tem sido <li- tros. portadores. de doença::; tranSl 
O Sr: GUlrlO 1'tfl!'zdm - Sobre o da Fundação Hospitalar. Ccnstanü'·- nâmic~ e vitoriosa.,. confonne vou mveJ.s, co-mo, por exemplo, a hei 

(t~tro tlPO' eu ,preClSarla fazer come~- ment.e .. o CO:l.'3elho Diretor e O- pres1~ lh\)va-r' cumpri~meJlte.. te, de a~esstVQ periculosidade, seg 
~ario mais longo. Mas qu~rto dizeT ,dente da Pl1J)~dação lt"todiflc:rva {} P14- , '. d~ OS médICOS. Basta. diZer que 
~ue o Coron:l Ivan de, Souza Mende~ Ilõ MédlCo-Hospita!er, Q que. aUás, jü O Dr. ;José Fara?L Senhor ~eSl~ àe5ses doentes atacado.s de hetlt 
~_rá em mUltos de nos. nesta Ca.::a fOi CQment!ld;) e critica.-ôE. nesta. eM?. dente, ~enhotes ~na.dores, fOl. no- estavam em promiscuidade no P 
defensores, até po:que S,. ~Q. mo.,-. Nas reumões de a53c"'iàdas o lJj-utt)~ meatto llltervent,?t ga A Fundação na t.o Socorro e em outr"- ando".o 
írou-se de mUlta. clarlvld€'ncla. dt!! I J 0,6 F.... . -... ~ ti' . .: dla 20, agor2-, dest.€ mes- de abJ:U. O .... ." . ~ 
'muita. inteligência e de muita ~apac\-! 0 ... _. ,~m faz! ...... cri c~..s, em otêl I mês de ma.io ainda. não amanheceu HO$~ltal. A~ra:. foram loc~llZaao~ 
dade admimstratlvR quando por "'~"I m')S~.elevados ~ tecnl{'~' Sem n tn_h(l~ e, em anotações rápidal1i que acabo da 2:mbiente propno e converuenbm 
nôv em Bra.síla. Ú~V<> a cáute, de prnl-\ca de dellt.?s- de hn;ua-g~m, ctln~ 1:a...~r; após ler a. edição d ho' de lSOlactlJ.S. 

o '-' 13. ~ 14'~ .as IDlltlla<'oes e a dero"ma"õe' e Je 
buscar, na longa ei5.perlêncía e n3, ca~r' do Plano '" 3- ·" .... 0 Globo", registrei, não <Ia palha rnauguração de trinta leiteS no 
pacidade ,administrativa, do . Doutol' ' . a.a~, p!:l..Iavras", ma.:, "o grão dos fa- gUndo. an~aT do HospItal, des~in 
Carlos PuJe!, o- g! ande aUXilIar u:\ trlna ~tacã d t levW: . . ~os- 1 que provam e que. demonstram à cliruca._clrÚl1Pca.. 
Secretaria do Distnto Federal. Po.: .... - c, a~}: "--.0 na a!lsW à sacledade e à sociedade o- quanto ,,_ , 
tudo ISSO, fiz q,uestão de- apprte8.l.' de- b-~15~ n~tl~.a~ e :p~vldad~s parn foi bem inspirado o Ptefelto' com~ Ina~gura:tao dia UlU.9. Umda1e 
V. E'Ka., para dizer Que. sabendo Q.ue I i, o~~ia? pu.bl.ca- -~ l'~lc .dIzeS no 'aquela investidura Estamos, realmen,.. Tel'apla Intensiva, com de-zeEseLs 
muitos dos nost.sos colegas aqui estã;) um~m .. nto ~~ sua" ~ ;.na.h;Rdes - te. volvendo a página.: ps.ra tra~ a tos. . 
para defEnder o atual Prefelto Q.ue-! gon. ... l:.:-O~ O-l,Dv~tor J~e PaJani e .ol .omIssão, a inérClat e (;I empreg\lisffio; '" " -
to est-ar entre êle.5, pai.5- não é posú-~ ;-€~;e~ítr.o- ~~t~ ASSOCHl.Çfl.O, D1:' A~ád.n 6, daqui Jl'Lra- a frente. o acêrto. o ~ S~he?~t"'"Se, ainda. que a Inter 
vel que nos lembremos sàmEllte c.E> i!'I qu~ N~der, ~ara um.a entre\ 1s-t6. trábaJho. o critério, a organrzação, .a eao ,,-~mclO.u as Obras do HOSplt3 
trltioor . Q.uando o.; administradores ;01 pro.:oTama d~l~U maiS-. de uma h~ lógica administratrva, o espírito públl~ T1Jb~_culmOs da A9B. Nor~e. em , 
erram; é preciso que 's.aibanlos, ne~:ta -a € no S~'i ~NOlrer '" fo~m fO.lmul~ ca, o l'€glme de (LUsterldade e o in- p~eVls~ pe~o Plano. ~~l.'Stre~se 
contingência, elOgiar e esti.Illular aque- das -;!lergU .... LU'" pertm ... nt?s à ~;ltuaçan centivo aos jovens qtle querem tel' wn cI,!cun~tância" a, proposlto: há c 
les que nQ caminho CErto, e3tão reaJ- m~~,cn-ho~~ltalar ,de BrasillO O~ "lugar ao ;;:-01" das oportumda<les, de um ano eXLStJ6 verba ~o Bane 
mente faZendo algo U3. c:daÕe f'Ul qu:! dO'~ ente:: LSta~QS flZeram, então. ~ua~ para,.< demoru:traT a. sua. v(Jcação e c Bra.sU para êss-e ,:ml)reend!mento, 
vivamos e em que Can:viv€mOE. Eta Cbs;rva,ço.,.s. en: S~,,1d~ eonstrutJ;'; ~eu empenho em ajudar a carregar ;1a. perlnanCoceu mtocada e intl,).::l 
o aparte que eu que.ria dar. I def_n. de.ndo pqnlos ae .v-... .:;ta. COll1. P: ... ~ . Me Pa1,S 11o.s braço,s e nos corações. wDm{) a PETROBRAS." 

. , nR cob-~rtura pelas no;;sas franqlWl~ A' 
Q SR. EÇ"RICO REZENDE:_ constitucional$, franqll'iQ.t estas qUe: O Dr, José Faram está no pôsto U1a.nhã,.o·~refeito ~ o int-el'vt: 

}.~gl'adeç() a. CQllt-nbu~çãQ dQ anarte de: encontr«m campo de maior 'senslbili-. de> jnterventor, cümo- disse, :ha ape_ da Fundação vi."litnrão õ Pôst'J 
V,~ EX!), que retorç;) a minha tese:. Im-

l 
dade .Jt1~t·am€nte MS p,ofiisões e:l~ nas- se-ís, afias e já, realizou, de acõrdo dico de- Planaltina, qUe Dràtir:.3...tt 

.'P,esoSoa.l. Não deyo faror~ :peS'3o~~ ti. teiadaz P€!o, gi'au r.miversitáriO. com o que me foi possh·-el·recrutal' em nada P~ssUí, bem como a.:; obras 
s. Ex·?, mas dêle estou e estamoo re-', 'e",· . . meTIas de uma hora, Q seguinte: ,( 1 

· ~cebendo a. dád!ta do.s-"bons ser"fçó~ à POls ~2!n., -..;3n!l0l: ,'PreSldente. flz.e--' . ' .' _.. p .. n. ares de ,Sob!'adinhc, 
, . C·dad All'~ ~ ntst!ant o lllquepto. rap!da- como· a. S~~ .Tomou p:OV~4.mCla.s ,pala que a A dit· ,. 

nossa _1 -",e. ,a", "nRo- lr!e .)~ ~ i mifusa. O ind'ciado não· foi eh-amad)- l·êue. de- hosprtaIS das_ Cl.da.des :;a~('llte9- Cf: o .. Senhor Pre.sldent!'j· ql 
.~e inC~~;"'ltg;o.g~,:~~mi~~' ~~ para ser ,O".lvido. ne:n lhe foi âb-e-rí-a. fU~lC!On~ .. para. eyita't que. o d~nte P,refe-ho IVan de Sou~ Mend~.~ 
deÇleOnde g' nve-n:<"· "U<>"'~n. t-' a'ef •.. o'. vista. dos RUI;(!. s ptll'a ma'nifestar sua I S4;Jad Ch"ngadO,. a, '.'U: da pel.-iferia, veI4 pre~ões deletéri.".S nUe tem soí r v- • ~ .. 'I: =......... <lU. ~..,.,. defe S N- f' '11-' d f' C"l1 o ·um dIStanCia de 30 4(} qUl- , 

· :se lmpre por ser calcada M prp-cla- nad; . Ot.r.:;?n~~o JI za ?-:dts o~ 1~onGe- lÓmef;l'OS. pois· só existe- ~ Hospital \ Oferecerã.·1\ couraça do ~eu esr 
'~ç~O' de- u~ ct.e\'"E'r e em a:'séquio d3 Doutôr Jos; FataniP}.~ l~ec~fo ~l~el~ Distrital. . --". público, mantendo esta Interve 
Justiça. AsSlm coma. oCOJ:reu com () t an'" l' !'-- 'd~" 'd . - e ê"'se intervento ' ~ -eminente Senador VasCO!1cel.ç:;. Tôr .e. ~ 9u.e ' ~e 01)V1 o,, ~e pedI C; Esta semana ainda será- ·inau.:sarada ~ . r. qu.e,. a e-9-:.a a 
.res, que aqUl semnre se mante.v •. " tOlo ~':1:U1arlamente indeferldfr. _E o Dr. e!l.l Sobradinho, a SU.la. de ope:ra\-õr~s I das suas a.hvidades, DO. de pro,>:. c 
mais do que corustrangfdo. de3Iocado Abad!o M~l'ques J;"1eder .. que CQ~U- gerais, evitando, 1nclusíve, dificuldü;- na-r ao 'Diür!to Federal· e aIO E'F't: 

da. sua autenecidade, .minha vccnçâo :~::n~~nJ~ a p~~ft' Qn~.::d~C'tC!ltlC~.~ des
t 
q~e ,podem 1-s~-r .. fatais 9/-tL''! ,liS ore e '.generoso PDVO a certeza.. de 

/Sempre foi- para as atlvidades opc~i- ";' :s- . Os· -..e" v"'" ,a. re::- pa.r tU"lentes e ou~ros,. paClentes . _ I'" -
cionistas M"s são. tã sértas as .~. pelto~"o-. não sofreu .a menor purução .' .' IniCIamOs; aq.Ui um novo- pertod 
p'?nsabilid.ad;s da ho~a qt~e: pa.s~a t; E ~::\li!:n~e-.;íe 4~e em t~~ a sua, vid~ do~lra~b:~a el~et~~áctciháo 1~8;~~6~õ Tenovaç~ de. métodos a.dminist 
tao graves juIgo~ Os meus dever~ p~Ha !~fz:~·~n~19fqu~'~;a~~Sede~a:~~1 :~~ Socorr~ ~ de .p'edütri.Íl ~- ~ ÓbstetríCia-., vos e de realizações PO$-~tivas 
COm a Revolv.çao .. q::xe per~nhel, quf'- fôlha de serviços ires.culada. sem se'- p~ p-arenteslS. Sr. p.resldente~ o ~~ Tã.o impressiJona.do ficou '3. 
nossa; luta, tuta pe~ tmez e. mdormldá. quer me.smo Ul11I.l advertência escrit!;J leIto I .... an de· S:>llZa Mendc~ }:rplan. ·a.pós serem precedida;" as ln:pl! 
deve I>ro~egujr para. que corres~n.j~ ou \lerbaI. . tp~ na, e.dilidade o ·métüp.o da assi-' ,~~ 
aos El..'"lSelOs. naCIOnaIS: E ent:e esse.., c.lUldade e da pontualidade: A,s$im. ções de hoje e, conhecer' Os ~ 
de\'er~ e~ta o d.;t me~odologI~ e da Ora. ê';'~ .fOi O n"rime" -praticado ~ent!o' dos 'praz~ conven'.!t·)D31oi:i as do intel'v,entor José Faranf, ú.,u~ 
morallzaçao dos, serVIços publicos. pelo meu' coe.starluano. nO exereictü maugurnc;óGS deverão &er realizadas. questão de pedir a .palavrn., 
Não dev~mQ~ de;ertUl: dos no~0:5??S, da sUa qualidade de. FTe.~idepte dn. R~iuiciou as obras-· do- HO~plta-l. d!' lt ' 
tos. (Multo bem,) Nossa conta CZV!ca .associação do Corpo Clinico dll Fun·c 'l'r.gua.till-&a, qUe serão inau.;urad.u. €xa ar o tr:;tbalho do jóv<;!m r 
tera quer ser: ~ao apenas de somar ê.ação' Hospitalar: tecetl consideiil- dentrO' de ~essenta, dias, e, para U;SO, co espitito - santense, salientand-c 
mas de multIplicar nOS!iOs esforços' e çóes., t:eclamoUr pr-ovidênciss, nl.anif~s~ o -tro.balho. esta. sendo feito. dia e- .aquelas ob~'as, inaugurada.;;:, poJ' s 
nc<'"$.Sas V1gnta~. tem receios, e em todo êSSe ·debate. nOlte sem soluçãQ de continuidade .. ~ )ustWcavrun a. 'conveniência dn, 
' . . além de, versar nlatérÍa excluslvamr>n- Dentro de qUinz dias "e1'1. Inau· " A DubUcação que- examino faz re- . e ','" " ~ ~. ·tervenção e a aeêrto.da e"~I)lha, ferênci,a expresa. fiO fato de haver 'o -te técnica: port-ou-se com ct'm~climell- gurn.dQ.o ~eYVlçO de- pr;Bto ~"'O'1.·.o """' 

Dr, Jo~é Faraní sido demitido do to e continê-nci-à de linZuage!O; de- TaguatUlga~ oom rar,lol~·3. -R~- meteu, ainda. 'não s6. lUa.ntê~J. 
Corpo Clínico da Fundação :a:o.sp:.- ~ ~a..~ de- p.s.ssa-.6em que .e~s~ loca,\. pôsto, como-, ,também, reafirmar, 
tal9.r . Vê-se, p.ort.a:nro. que o QUe. f~7. " dade e~tug:ante~nente png.:es.5 i sM tem confí:lnça .. e a.poio.· ' 
.' . Df', José Farani foi criticJ.r unl do::: ilma populaç2Q. na alturn :]e t;,('nl mil 
Rouve, reaImente, em meiados de métodos e.'1tão oP4-"ant-e:s. no Govê"TIO !l.9-bitant~ e está . inteiramente de.- Com estas. palav1'as. Sr.,; SCo' 

.196~, a rescí.<oão do seu. contra.to- d~ neposto .. mé~:"'o3 !lQuêles u€!'t"ub-ado.." ----'I:.api,stida. em r.:latéJia-, de- reenr~ me_ res, sent~ndo 9. advertência que "~ 
tra'Jalho. Foi, -porém, uma -penalidade em: boa ho:!.'3.. pelo ~lorios Mo-vim~~- dic,Q ho.spits:la,l'es. tre pre51d~nte me faz no fe'!1tíc 
que não aviltou' o jovem médico, que to de- 3~ d~ .1lG.t"ça. Parte!!tu-ra a:::hnru, Dentro' de dêZ dias. ~t30'. 1::;'\Ug"u:.. que, ~eu tempo está esgotado, 
-àelnGnstrou i sua inqutet..'lção e o os .Sdv .. rsa:-lOs, do 0::-. J~é ~'S-<nH. rados m&:s 4.S l€.:tQs tio Hospital Ois- sigrnflc'U a. se~Ul'anç.a de --cinh 

qUe ~a- Revoitt~o. foi, inJu~ta? Se I t+ttal· !idarie-drule-' ao P"eefit.o rva.n 1e 
seu inconformismo diante' de um es· acham. Pl·oc.ure:m ê~~s a mesma. tele-.... . M~nd.e~. a. mi~J1a desaprovação à 
tado injusto de coi..~, então vigente. visão p3ra. mnnif.?s:o.l" o s.eu inconfo'.'.: Dentro de 10' dia.s

f 
serão iriaugH- dO'::-!l.campanha. aq~lJ retracada d 

Preli1ninarmente, podemos dizer que mis~o. rada a sala da 'operações' ~do HO::\Pi- volta com .0 ferVor e a - sir1~er 
iquêles que viram aspectos injuriosos, t ~ 'h 

1 ! ! f ' d' 11_ ...... "', senh'or ~~";dente, ,aI do Gama {:çcpulação. de Q11.'l"''!TL <.,LO um'!: as .cong-ratulaçãef'l par·'!. ca un asos ou n amanwes na '!Spen- A'.La..:> 1fl-<.;,-, por que ta. mil almRsl, no tn'O'gri1ma rt~ ma o vaJor e a ohm do Dr. José Fa 
sa do meu conterràneo, devem· tam- e~a .. cãn1panhD: contra p ·pre:teito do. emp-liaçã(} tã'o reclamada e tão· n~ Estou certo dE" que~ ao impac: 
:bém, por questão de coet·ênc}a, ver as- D1.s.tnto Federal.' atrn.ves de à~~aca- .... e.s"'ál"ia > I ~'V3<; teaUzacões. aquela Cam~ 
pectos injU1'joso-s. caluniosas ou infa- dilhas contra o interventor da Fuh-, ~ ,~- . r1ent"o em uouoo cairá e -sue'xl 

'. mantes nO. gesto hi.stôrico dos honra- &.11;3:01 ,ConvidiJU e já está em Brasili-i: Di! fim· cacos. ~!o chão, para' D,ue 
dos chefe~ militares, que se mootrn- Será porque a soma, de real!zaçõC:L' quatro dias, o Sr. Jarbas K.""rruün ':;iJif!, surja. dl<'lnte dos n()~sên 

· ram :n ... at35feitos e incon!ormado!; em t~') C').Tto espaço de tem!}o deprl- renomado t(cnic'o em. engenharia <;!!- -n1ravllMdcs. não auens.s como ': 
contra o G"'.-{"rno recf.!:ntementé l1e- me a. inércla .ele tantos ano.s?c nitária no PUJS e ·nome coro reper~ pit:ll aplaudida pelO valor d[ 
n,.O.~+O" Num e nout.ro caso, o,q' ue hou- . cu.::.,ão ao m!lndQ Vem êle ~a ad h ' 

Causa-me, . porém. espéeie o tato de mi-n-ist-rroc .. ã,o T'9.Sf.:"da, n· a qual '~"pe!'0u ?ng~n. ana ou pela e~uberâ~,..j 
V. EX;d: para diz.e,.- que !:3.bendo 'que- vOeI u honlem d bem de .cõrdo com '-" 1- '" '-" ,na arq!lHetu-..n.· mas' di!tnifl'C"d". 

t d f '\ 'á t . f'to t ), m e tl'ê~, meses· s,:m" que Ih:> .fixas.sem hl,- ! ~ 1 1 ~ C\ ,-,« " .ren,\..-e a. pre el ma·, .em el an. essas preõsões precipItadas contra.. o ref::. .... ~ . ,. ;~l,efl. e. .pe O" trabalho. d~~nele~ 
~e fal 'ínc:mfonnismQ' 7tlStO' e legit1m'1. meu conterrâneo, quando ambos são ... ~a-o convocado., oara. sert'l-h"" f' 

Se, tantO· na, Câmara" dOs, Depu" cidadão dignos e igualmente dispus· Sr. presidenhe. o pr:e'fei",o í'7!lr~ d-e I P1'I0",·gTIdecêJa. 'sa-b a tiroteção dê 
j...aaos, como no senado, haVia um cO~ tol;: a sen.r à. popu!.ação d~ Brasilia. S,ouza Mendes estêv:s nO Hospíta}. Ois- {11lwlo b,em-! Muito bem!) 
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I lle.se- a .IJomkisão de Constituição e 
Ju.stiça. 

A Comissão de promoção, €.U1 ~u .. 
nião l'caliz~da em 24 de abril d:;.. cor
rente ano, após t,l)}YUlr conhecimento 
da. existência de Vagas nas carreiras 
de Oficial Legislativo, Auxiliar Legis .. 
lativo, Auxiliar de p.ortar~~ ~ MOtor.,s4 
ta, organizou as ~.eguintes lists.-s, obe
decendo ar.. diSposto no art. 98, da 
Resolução n9 6-60 e art. 29, parág~'a
~.f) único da Resolução nÇl 19 de 1962: 

li !arla: Clara Coe:ho Baumann 
Nevas, 

Cláudio JúUo Freitas carne;ro. 
José Ney Pa.sSas Dantas, 
Branca Borges Góes Baknj. 
Romeu Arruda. 

daS! Irinel Bornhausen Q assumir a pre
sldênc1o, com o objetivo de relaw.r o 
Projeto de Lei do SeM dá 119 10 de 
1961 que dispõe sôbre a ctiaçAo da 

'Tramportadora de Minérios MIW:k' 
G{!rais S.A. - Transm~r~t.S .... c. dá 

Deixam de comparecer, por motivo 
justificadc', os Senhores _ Senadores 
Antóni:> Eialbino, Jefferson de Aguiar, 
Afonso Arinos, A~'thur Virgílio e Aloy_ 
sIo de Carvalho. 

Dando :~nici(\ aos trahalhos, o Se
nhór preS -'tente c:'ulUruca aoo senho
res membJ'O.s prest'ntes que a Comis
são fôr.a convocada para estudar o 
Pl'QJeto de Lei da. Câmara n9 26-64 -
Institui o novo CódIgo de Vencimene 
ti::'5 das Militares. concedendo n pa
:avra ao Benhor Senador Bezerra
Neto, deshmado relator da matéria. 
que passa_ a. ler o seU parecer. o qual, 
pôsto em 'Uscussão, é aprovado por 
unanimldade, 

SUZy Cunha e cruz, 
ÊVandr{) Mesquita. 
JoSé Arl~tídes de MOraes Filho . .
William Lima Muchp..do Newton. 

par. a vaga decorrente da 1l0- Genoveva Ayres Ferreira O:as. 
11j.eação de Arthur Levi Seque ira Helena BrO~ln. 
Schutte, Of. Ler_, PL :, para ou- _ 
tra cal'go (Resolução 38-63); Obsorvaçao: 
De PL-S a PL-7: I A c1a:3Sificação obedecida nesta re-

Merecimento _ (Art. 98 da Reso- lação foi por ordem de antigui.ctade 
luçã<> 6-6\!). de' clllsse '. ._ 

Alberto Moreira de V3SCunc(':os De AuxHfar LeglslatwoJ PL-l0 a 
Vindo de lista anterior, . Pt.-9: 

outrM providência.s. 
Submetido o parecer í\. discussãf) é 

vo~ação. é aprovadQ &em r~tn.;f)~s. 

Reassumindo a pl'esídêncla, o Ba
nhar senador Ermirio de MJ!'af!.l ali 
a poJ.tavra 00 Senhor Senadol' José 
H'eucmllo que .ê parecer peja ttll~if'n" 
cta aQ Ministério da Fazenda do P.o
jeto de Lei da Câmara n'" l44, de .i.'.hj3, 
que ooncede iSenção de d:.reito.<; adua
neIros ImpOsto de COU'iíumO e taxl;t~ 
aduaneiras exceto a de pl'evldêtu~·8. 
~oe:.al, pura importa.çào de .tnaquin>!, 

Arthur Botelho Casad'O Lima M'erecimento - (Res, 6 60 arCi- ria pala fabrlcação de fLl1es V\f'iiorloll 

e respectivs matérias prImas. 

Nada ma is havend.:) a tratzil':, eu .. 
cerl'~e a reunião, lavrando cu, l\§a
fia He:ena Bueno BrandãO, S!:cretá .. 
ria, a pre.sentc ata que, depoh; de 
!ida e r.provada. será aooinada pelO 
Senhor Preiidente, 

Vindo de lista anterior. go 98). 
LUiz carlos LemOs de Abreu. Fernando Silv'a de palma Lima, 

De Auxiliar Legislativo, PL-9 a Helena Ruth Lall'anjal Farias Ele 

Ofici'O.l Legislativo, PL8: gO~~urita Fanaia, 
Merecimento Absoluto: (Concore 

rem tt.dos oS' ?Cupa.ntes da. cla5Se fi
nal da carreira de AUx. Leg4 PL_9, 
de acôrdo cOm o disposto no artjgo 
2Q, parágrafo único da Resolução n9 19 
de 1962): 

Ary Pelldano de AraúJO. 

Para a vaga decorrente da no· 
meaçáo de Jaime Corrêa de Sá. 
Auxilíar de portaria, PL-9, para 
ontro cargo (ResoluçãO 38-63): 

De PI.;.lO a PL-9 _ Merecimento. 
Il'açú Francisco Luiz da Rocha 

Vindo de listas anteril)res. 

6 parecer é aprovado sem reS!;l'1~ 
ções, 

Comis8ão de Sequrancd 
'NacIOnal 

pros.:,eguindo, ainda., o SenHor Se, 
nadaI- José fi'eliciano emi~e parece! 
pela aprovação do Projeto Oe Le' \1<1 
Jâmara n9 3 de 1964. q'lC di.spõe f,Ô# 
bre a venda de bilhetes d.e Loten~ 33. REUNIAOI'1 REALIZADA EM 28 DE 
EstaOUo.lS, ABRIL DE 1964 

SuUmetldo à disc'us_ão e VCl:A:Jção As 17 horas nll sara da Comi'13ão 

Ronaldo pacheco. de oliveira, 
Vicente oliveirti dê Lata Rezende 
MRlria. Regina coelho TeixeIra. -
l\farJa Clara Coelho Baumann das 

JOsé Miguel da. Silva -
listas anteriores, 

de,1J~erQ~ 's COlUisão fo.:.~e ~flclaQ ... uv de Seguranç.1 Nadcl1aI, sob u presi
.MmlStérlo ~a Fazf>nda, a ~.1m de !~'~ dência d) E\,r, St'nador Zacsnas de 
lhor instrUIr o proJeto, ",<lIa. o ~ell AS!unção pre.sent,ec; 06 S ~ S" ado-

Vindo de p1onuncmmento " ri), ,n 
. 'res Jo.sé r"llO'llard ,OScar P"'''::''iOS, 

Neves, 
Cláudio Júlio Freitas Oa!'neiro. 
JOfé Ney Passos Dantas. 
Branca Borges Góes gaka}. 
Romeu Arruda. 
5Uzy Cunha e cru~. 
Evandro Mesquita, 
Jose Aristides de .Moraes FilhO. 
William Lima MaChado Newton. 
Oenoveva Ayres Ferreira. Dias. 
Helena BrQwn. 
. Observação: 

A classificação obedecida- nesto re
lação fOi por -ordem de ant:guidade 
~e claes,e 

D6 Au:Uiar Legislativo PL-10 a 
PL-9. 

:Antiguidade - (Altigo 9b da Reso
ução 6..,0). 

Guilherme Grac1ndo SOares pal
neira. 

Para a vago resultante da no
meaçdo ele Evandr() F'onseca. Pa·
ranaguá, Df. Leg., PLa. para ou~ 
tro cargo (!tesolução 38-63): 

b_ Auxiliar Legislat!vo PL-9 a 0li
"al·LegislaUvo PL-S .••.•••••.... 

llferecfmento Absoluto - (Conc::.-r
'em todos as ocupantes da classe fi
lal da carreira de Aux. Leg, PL-9 
te acOmo com () dispo~to nr; artigo 
fi, pa;rágrafo Úllico da Re601ução 19, 
:. 1962)' 
.M"g Fellclano de AraQ". 
/ROnaldo pacheco de OU-vcJr.!l. 
Vi-cente Oliveira. de Lara Re?:e.',,·4~. 
MarIa Regirul, coelho Tebeira. 

J:.{;é Soares Cavalcante. 
Para a vaga resultante da nO e 

meação de Manoel ck Andrade 
Moura, Jl.fotort.sw. PL-9, para ou
tro cargo (Resoluçã'J 3S-3} . 

De Motorista AUJ;iUar> PL-10 a Mo
torista, P1..-9. 

Antiguidade: 

José corrêa Fuzo: 

secretaria do Senado Federal, em 
27 de abril de 1004. - Ebandro Men
des vianna, Presidente da. o:.missão 
de Promoções. 

ElSgotada a matéria d{!, pIJU"ll_ o Atnio Fontana e Victorino Freire, 
Senhor Presidente allunc.a, .::. ':''::Jü:n~t I reúne f!3 a comissão de Segurun~a 
distribuição: NacionaL 

Ao Sr. Àdolphó Franco' I E' _dislJen"a~a a le:tura d~ eta da. 
. relmJa'J antenOr ê, em seguIda 2pro-

- Projeto de Lei :10 SeJ}'>.ltl :o~ 1\5 vi,da. 
de 1963 'que institui uma t.OVa UJll- \ De!xam - ~ii! comparecer, por m:Jtivo 
dade monetâria a e';Cilhl lUÚ·i~·. Ol. lustificado 0.:'. Srs. Senadore... DU.::
salários, estabelece dÜ'etnt':;) SÓCJu- HUlf Ro,sado ,~ Irineu Bornh!1U-,~n 
econômicas e dá outra3 pl'O...-l .... {>l1CH\S, Düs projetes ('m p:luta, sã::. r~la· 

Ao tomRr conhecimenoo ali dL:;tri-
uição da matéria, o S~_ln')l Sthador 

AdOlpha Franco pede veuÍ.l pafft 
mltir parecer do referido projett' 
onclu .. .jvo pela audiência prel.mma' 

tedos os !';cguihtea: 

Pe!o Sen~dcr ,José Gu:.omal'd: 

___ -rdo MinIStério da. Fazentla. 
Sem re.striçõ'es é o parecer 8vra

vado, 

FH'Ol'áveJ <>{! projeto de lei C'l C'l
m:?ra nQ' 28 de 1964, que in t d :J 
nOvo Código de Vencimentos dos Mi~ 
l!tater. 

SUbn,e>-ti10 Q parecer à di')cuç~.'ío e 
vota"Ção, sem rsstrições é apr.:-v:d::J. Eomissão de ~conom!a 

5' RÊUNIAO REALIZADA NO DIA 
23 DE· ABRIL DE 1964 

As dezesseis horas do die, vinte e 
três de abril de mil novecentos e ~es ... 
senta e quatro, na Sala das ComiSSÕes, 
sob a presidência do Senhor Senad.or 
Ermfrio de Motaes. ViCeeptesidenír;:. 
presentes o.s Senhores Senadores 
Adolpho Franco, Irineu Bornhausen 
AtiUo Fontana, Melo Braga e José 
Feliciano, reune-se a Comissão de 
Economia. -

Deixam de comparecer por motivo 
justificado os SenhoreS Senadores 
Leite Nero Lopes da Costa e Miguel 
Couto. ~ 
_ E' dispenoo.da. a leltum da ata da 

reunião anterior, e, em seguidQ apro-
vada. . 

Dando início aos trabalhoc;, o ~e_ 
Mor Presidente convida. o Senllor 

Nada. mllis h>avendo que Cravar en
cerra-se a reunião lavrallQo C'I A' .... cy 
O~ Reilly' de Sôuza, Se..:r~tã'Ío, a 
presente ata., que uma vez tli)fOVdda. 
será a:.s-imda pelo Sr. PreSló.en~e. 

Comissão de Constitui,cão e 
Justica 

5~ REUN:IAO, EXTRAORDINARIA, 
REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL 

DE 1964 

Pelo senad:.l' V:~tol'Ino Freire: 
- pela l'Pjei-:mo do{} Projeto d~ L"l 

do Senado n9 GO. de W62, que re1'lia 
a promoç;;,-o do< sargentos da.s l'-õrç:'s 
Armad1.s (' dá outras pr,:-viMnc1z"\_ 

Submetido o p,rtrecer -t di'('11S'~1.o e 
votaç!io, sem restri~ões é I?<pfov:'dn 

Pelo Senador At(lio -Fontana: 

- peja- aprovr~çã':J do projete- -d~ Let 
da Câmara n() 25 de 1964, que p:o
mCve a General de Ex-é\'cito o Genl'
ral de Djv-~ão O:ünp1o Ml)uráo FIlhO, 
e dá outras providências. 

As 15 horas do dia 28 de abril de SUbmetido I) parecer à di<1{,,'lC·-a.3 e 
1964, na Sala das Comis[.,éM, oob a vr:r:ação, é apr'Hfldo, tendo o .s?n~·0;o 
pre.sidência dO Senhor Senad)l' WIl- Senl'dór Ost:!r Passos S~ a')'t.;d'J d~ 
son Gonçalves, Vice_Preside-n~, n-:., votar. 
exercício da presidência, presentes o: Nada mais hzvendü que h'atar. en
Senhores senadores Josa.phat MarJ- ce11'8-Se a :euniâ') lavrando eu Ale
nhu, Menezes pimentel, Edmund r "iflndrc Pfa"ndel' Spcret9r'{) fl n~E" 
.Levi , Bezerra Neto" ~aniel Kriegzr, """':1tC ata, flue. uma v'Cz ã..,. ~~'., 
RUY carneiro e EurlC~ Re1fpde, ren' I será assL'lada. P€.O Sr PÁ eGici :n~,e. 
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~OMISSõES PERMANENTES 

,\ 

I 

MESA 

Presidente - Moura Andrade iPSD> 

Vlce-Bresidente - Nogueüa da Gama IPTB) 

19 Secretário - Dínarte Mariz (UDN 1 
29 Secretário - Gilberto Marinh() tPSD) 
39 Secretário _ Adalberto Sena IPTB) 
411 Secretário _ Catcete Pinheiro lPTN) 
19 Suplente _ JoaqUim Praente (UDN) 
21) Suplente - Guido Mondim (PSD I 
3'1 Suplente - Va.sconcclJo.s Tôrres IPTB) 

R!::PRESENTAÇÃO PARTIDÃRIA 

pÃRTIDO SOCIAL DEMOCRATICC IPSD) - 22 ;epresentantc!; 

,01. José Guwmard _ Acre Il~. AntOnIO Ba,bino - Hanla 
\'~, LDb~o da Silveira _ Pará 13, Jefferson de AgUIar - E· Sam 
~. EugêIlio Ba.rl~ _ Maranhão 114. Gilb2rto l\annho - Guuna!.),\!, 
~4, seoastjão Arcncr _ Marannil.n 15. Mou:a Andrade - São !;lall10 
6, viL,orino .t"l-eire - Maranhão 16. At,ihO f'onLana - san,l3 Cat.aruia 
6, Slge(redo Pacheco - Pw.Ui 1JL G',lldo Mondl - R, G. Sul ~ 

.fl. Menez€s PImentel _ Ceará 18, B~nedito Vll.Uadares - 1\'1. G~l'al~ 
·8. Wllson Gonçalves - Ceará _ 19. Ftlm[o Müller - Mato Gr')..;;:;,-
9. Walfredo Gurgel - R.G. NOl'~e 2{). Jose Fehc:ano - Gr,)l;l..<; 

10. Ruy Cãmelro _ parail:,a ,21. Ju,celmQ ~ubitschek _ GOiás 
11. LeIte ~·"to _ Serglpe 22. Pedro LU_OVICO - Goilb 

• lrART1DO TRABALHISTA Bl:U.-~~L EIRO (PTEJ - 17. repre.sent.;l~1te: 

1. AdalQerto &ma - Acre 10. Pes:'o:.-i de Queiroz - pernameuc( 
2. Oscar PaSS')S - Acre 11. JU5e Er!l1ino - PeruamOllL'O 
3. VIvaldo Lima _ Amazonas J12, Silv",stte Pé:icles ..!... Alagon~ 

't ~~~~l:~~~:~~ ___ ::::~~~:s \'::'. ~~IT~:c::cu::~re~ ~a:~áde Ja, 

~ . .[;1X Hu.t aosado _ ·R.G NJrt,ç 15. Amaury ,silva - pa.ra.na 
t:e Al·g·enllro de F',~lleiredo _ Parulba 116. Nogueira da Gama - .. \11. G;l"t11~ 
9. Ba.n'03 Carvall)o _ Pernambuco 17, Bezerra Neto, - Mato Gro~o 

:VNIAO DEMOCRATICA NACIO~~Al (DDN) - 15 l'epresentantes 

1. Zachl:ia" de As::oumpç:'i.o - P",:'É 9. Pad,e Cala zuns - S. Paul.:) 
2. J01:lQU!Ul Pa!€'nte _ Piam 110. Odo;phO Franco - Panllla 
$. Jo~.e Caud.do _ P.um ,11. lrineu Bo.ühausen - S ~iI~~j 111& 
4. D nune M.~nz _ R G. do Nr)"'Se 1::l. Al1 onig.- Carlos - S Cfld!':r..ll 

lllill:OS PARI.IDÁRIQS 
1- Afaiorla 

PSD 22 Senadores 
l'TB 17 Senador~s 

39 

tJDN 'lõ Senadores "-n _ Minoria 

Dl. 2 Senadores 

17 

III - B,oco Parlamentar l1tctf~pendente 

PSP S Senador~s 

PTN 2 Senadores 
PSB J Senador 

PR 1 Senador 
MTR J Senado!"' 
PDC , Senador 

Sem Legenda 2 Senadores 

lO Senadores 

LIDERANÇAS 

1 - HI(lf'Os 

./I2alOrla f 

Lla.el - Buros Carvalho iPTtn 
V Ice Liaeres: 

19 Vlrwnno. ~'reire lPSD) 
21,) J~f> FeHc-lIlrlQ lP$UI 

31) JuS€: GUlomsld (PSD) 
4Q Ar:nur VugtUo IPTS, 
59 Be,.,erra Neto IPTBJ 
6Q ;;asconcellos rorres IPTBl 

Minoria 

Llder - João Agripino (UONt 
Vice-Lideres: 

Daniel Kr1eger (UDN> 

~lem dê sa (PL) 

Rui palmeira. tUDN) 
I 

BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE 
Líder: Lino de Matos 
VIVe Ltde1 e~: 

AurelIo Vla'i'Írta lPSB) 

(PTNJ JO.':.1phat Marinho {sem legenda): 

• 
11 - ·PARTIDOS 

6. Juão 'AgriPino - Pararbtt 11?,-, DanH~, KrJeger - R G. jo Sn.i 
6. Rl1) palmelra - A,<,.gGa~ - .'12;llon c<:.._npü,s - 11 ni,., Uera .. ::, I P!\RTIDO SOCIAL DEMOCRAl'ICOI P_<l .. RTlDO LJBER'rADOR (PUl 
~. E'll':Cú .P""(>lld~ - E.. .-;,.)01·0 15. LÓl1es da Costa - .Mato G~-.;s.s(' .. .IP S D) LI 'der , 'Mero de S. 
8. Af..:DSO Arrno~ - Guanao:u~ q, 

\ 

VlCe-Lzder: AloySiO de Carva.1hll 
1 ARf1DO LIBERTADOR 'PU - 2 r~pt'f'sentante5 _ Lír.ter: Filinto Mü,ller 

, PARTIDO SOC~AL PROGRESSISTA 
1. Aloysio de Carvalho _ Bahia ~,1'1€,nl de Sá - R G. do 3'.11 Vlce L!deles: . {p S P) •. 

l'ARTIl;O TRA']ALlUS'IA NAeluNAL IPTNI 2 re!?l'('s.>n{dúG(:,< Wllsún Gonçalves . Lider: Mtguet Couto 
S'getredo C1'~rheco V1ce-, L!der: Raul Giubertt 

1 C:lticte ·P1J).h?iro _ Pará 2, fjin') de Matos - S P3UJo • ~" 
. waitredu Gurgel PARTIDO I'RABALHISTA 

PARTIDO. SOCl~L PROGRES::W:,TA tPSP) - 2 rfpre:€'n'antes ~'1ACIONAL <PTN) 
PArlTlDO TRABALHlST A 

8R.l\SlLEIRO tP'I'BJ 1. R<lLl. G:ub!;'rti _ E. Santo 2. MlgUE'l Conto - R, de JaneuQ 

1:ARrlDO SOC1AL BRASU.!F.IRO (PSt3) - 1 reore",entallte 

1, Aurério ViUllDS. _ CiI.lRn9barz.. 

TR.'\BALHIS'T A Ri'}:-~OV Al'LIR. .. ( !\1TR) 

flAR['l1)ü REPUBUCA:' ... I.PHI - 1 
!, Júho 

PARTIDO DE:\10CRATA CH~S'IP,:) IPDC) - 1 rep,'esntante 

1. Arnon de 

2. Henba ~ ) VIena - serg:pe 

RESUMO 

p:.i.rtJC:o ,'jol!i:lJ Demecrat:co (PSD I 
Pa;:tiuo ft'ul:;ali11sta Nacli..lll~t.l (PTB) 

·Umã..o DemOCl'at-ica NaCltJ(J<il lUDNl 
P~·{'tldo Liberrador (pU 

pnl,ticfo TrahaIlusta Naclnn'll IPTNJ 
ParT.ldo Social progl'f'3:si5ta \ PSPI 

Pal·tid'o S,)Qlalist.a Bl'aS1B.~'O (PSBl 
?9.1'UdO Reput)lü.ano (PRI 

Pill'Wil) D'.:'mocrn~a Cn;!:ào IPDCI 
),40\'üneüto l.;fUlJ<!li\lsta RenJnt'hl! eMTR) 

Sem lE'gt:nJa 

22 
17 
15 
2 
~ 

2 
1 
1 
1 
1 

64 
? 

fll 

Líaer: -At:thur ,Virgílio 

Vice-Llaeres: 

BE'zerra N "te 
O.:... ... ar passos 
Alltomo Jucá. 

Lid.er: Lino de Matos 
Vlce-Ltder;: Cattete Pinbefrü 

11 I _ pa-rti,;,os' de -um só 
Representante 

]:10 VI;;I~;<T_O, :rRABALHIST A 

l' Repre~::~~~D~;~(~:bruch 
UN1AO DEMOCRA.TICA NACIQN .~J 

,tU O N) 
PARTIDO DEMOCRATA CRISTAO 

,PDC) 

Líder: Damel KrlC'ger 

Vlce-LíáeJ€s: 

Eunco Re~en de 
Actolpno F't'anco 
Padre Calazans 
LOpes da COi::U\ 

Repre.sen:3.nte: Arnon de Mello 
PAR !'lUO REJ-UBLICANO (PRr 

Rcpre5t'n!·ante: Júlio Leite 

PA" noo SOCIALISTA 
BR.-'\..<;;ILEi-RO ,PS}3) 

Hep.e:senr..ant.e: AW'él1o Vian.na 

ACRICUL TURA 
Pl'eside~te ,_ senador Jo:e E:-m,~1C (PTBI 

Vice PresIdente -$enad.)f E·lgê:llo Barros- (PSDJ 

\ 
MaiorIa: 

Titula .. 'ea Sunlentes 

E'J~enio BanO& 
Jose FeüClano 

f'SD • 

J AtttFo Fontana 
2, 8sne::l!cto V.a.l1adarea 



J Quarta-feira 29' OIARIO DO CONQRESSO NACIONAt.: '(Seção H)' Abril de 1964 987 
........... ;.;....;.;.,;;..;.---"_.""~==,..:'=-~--.-;......;..""""";...;...;..;.....:.;;.;.;:;.;...;;.:..-_._-..;.;;;,;,:;..::.:;...:.::.:~:::.:. 

\ Tltule.roo r , 
,~ciê Ernrlrlo 
~=Hult Rosado 

'Tih~(I,.s 

[;õpes da Oost,,' 
Antônio CarlOf '" __ , 

Tltul"' .. 

• Suplente.t 
PTB 

1. Melo Bragat. ' 
~, Argemlro d. FlguelrOOo 

@,ulllente. 
Minoria 

IJJ,)N 

1. ))aniel Krlege. 
... 2. Joãq. A8Tipino 

Suolenteg 

11 P .1. 

Raul Glubert! U'SPI" 'Júlio Leite 
Secretário 
.Reuniões 

José Ney Dantas. 
quintas-!eiras, 1\.9 10 horas • 

CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA. 

. t'r .. \d ... t. MIlton campos cuuHl 
;Yico- Presidente ~ WilsOn GonçaJve5 <PSD) 

Titular .. 

Je!ferson de AglÚ8l' 
..Antônio Balbino 
Wilson Gonçalves 
Ruy Carneiro 

~. 

Eâm uMo Lev{ 
13ezerm Neto 
Arthur Vir.UI<> 

Aloyolo de Carvalho U'L) 
Afonso Arinos 
Milton C'Jn»<lI 

COMPOSrçAO 

Maioria 

PSD 

TB 

5upleme$ 

Menezes Pimentel 
i. Leite 'Neto 

J. Josê Felic1ano 
4. l"ilinto Muillll' 

1.. A,rgemtro de FUt:ueireda 
1. Melo Brnga 
3. Oscar Pa-ssos 

MinOria 

IJDN 

1. DanIel Krieger 
$. JDâ.o .Agrlpilno 
3. Eur:ico Rezende 

..,.'1', ,1. 

Josa,pflat MarInho {sem legenda) Aarão stelnbructl (MTBl 
, Secretária: -Maria Helena Bueno Brandão. 

lleuntõ.. _ flwu1;aa:.!e!ras. ... 16 1\0'" 

DISTRITO FEDERAL 

Presidente - Aurérlo Vianna (P3F) 
Vloe-Pr .. ld""te - Pedro Ludovtco iPfEl 

Pedro 1."uaO-,IL"V 

J'ilJnw Müller 

Oscar Passos 
J;dm undo Levl 

COMPOSIÇAC 

&lC!orti.. 

!,SD 

1 
2. 

!'TB 

! 1. 
2. 

Minono 

B 1.1. 

Suttlcntes 

José FeUdnno 
WaUr.etio Gurge:l 

Melo Bra.ga 
AlltônlO JucA 

Aurélio Viannll lfSB) Lino de Ma-ttos (PTN) 

secretárIa Juliela Ríoe1ro dos Santos 

ECONOMIA 

· .. l'res!dente - I:.eite NeLo fPSD) 

vice-preSldente _ Jo.sé Eluw'io tP'l BI 

Titular .. 

'(J~! POSIÇAO 

Malon.u 

PSD 
8';1""- Kr'~ro-3 

1. Jeffef!iOn QP , ar 
2. SlgerreC!o Poli :lf'(~ 
3. SebUiiUão A!~,ler 

. ; 

I 

~ 

, 
Joo6 Ermlrio 
Melo Braga 

PTB 
1. Beurra Neto 
2: Oicar PaSS'Oa 

'.Minam, 

UDN 

1. José CIU'd'oo Adolpho FranCO 
Lopes da. costa 
Irineu Bornhatlb"'En 

2. Za.charias de A-".t;"rr.r~.):o 
3. Mern de Sã ,PL, 

B.P.I, 

Aurélio Vi~nna. iPf":l1 

S~'Tetária - Ar~cy O'Reilly 
Reuniões - Quintas-feira;" às 15,:1') 

EDUCAÇÃO E ClIL TURA 

presidente - ME:'nE'Z';;S P':lv-ntel t ;-_'D, 

Vice·PT~utente ~ PUdN Ca.i.uzans (P1 u) 

Titu1.an 
Menezes PL'neIlt6l 
Walfredo G'J.rget 

Pessoa d. Queho .. 
Antônio Jucá 

padr-c Ca' a?:an3 
Mero de Sá lPL' 

'O~IPOSIÇAO 

lIlflloTlu 

PSD 

S'1,JE't1tps 
Ben~dj('to \-'i, .. 

2. f)lgefredu .f,",~·ü.\.J 

PTB 

1. I;amunõo LevJ 
2. V1Va.l.o.O LlUi3. 

J',fmona 

l:UN 

_. Afwnw Ar:n(.g 
2. MJIt-0Il CJ.nl~ /3 

BP!, 

ea 

f 

" /' 

Josaphat Murlnh ... (Sem legenda) L:no de M3l;:<F IFTr,;)' 

J 

s~" 'alIa - Veta li..\'arenzr. .'Il{1!:..:.. 
Rf>UllJões - Quart-a.s-feirai, ~ 16 aoras 

FINANÇAS 

PI'csidente - Argemiro de Pig:..;eiredo ) PTB) 

Vice·PJCSldente - Da.'1.e1 Kn(~(-f ~Lw":\J 

Tlttllu.res 
Victorino Frell e 
LObeo da SilveIra. 
Slgetredo f'aeM('o 
Wi1s011 Gonçah'es 
Leite Neto 

Argemil'o de Flguélrerlo 
Bezerra Neto 
pesioa ae QueiJo ... 
AntOnIO Juca 

Daniel Krl~!H': 
lnn tl Btrn-" >, 4 S€''"" 
SUflC-O ReZfIlQe 

1leln de Sá 

r:OMPOSH';AC 

Sl1plfntl"..! 
1. Attmo !.<\"t! .. l.l:l 

. !.!. J.!,c GU1{.'n';.,a 
:3 Eug,énlo ~ar: IJ:-

-4, Menez-f,S P,!lH'I,;"'--' 

5 Pedrc Ludl)\ IC'" 

!'TB 

1. Jrué Enr.irl0 
2. Edmllncta Ln1 
3. Mp:') 8"p"f' 

4. OSCilr PiJ.~05· 

Mi 1/ona 

tlLJN 

<'L 

1. ;"WWn Cnmros 
2 ,João Ad,: ;;1';10 
3 Adt"pho f'ranro 

Al(ly:~k. de- C:\I'V-aJ.ho 

ilPL 

" .. ' 

,.'! 

Linc de ;1.1,:1:05 'PTN) 1 JuliJ Leite tPR. 
.A:J.H'.It,. V~af!na (PSBJ 2, Jo~aphat Manunc lS 12.!twl6a'} 

Secr{'·:'!.~I!'1 Cid Brti~<:r-l' 
ftfuniõrs - Quarcas· :'e:ras 

• LEGISLAÇÃO SOCI!lL 
l'rCSldent~ - Vlvaldo Um9' ,PTB~ 

V (';]-{'Icslden/e - Wa!frfrjQ Gurgel ,!-'.:'"O' .. 

P':-v ("8 ~r""-' 
\\" fI ef'O ~ ".'j 

\ . i:'.,., Fnnll':'p 
f.l~:;:(;n.'.,} B ~l.!"~". 

COMPOSlc,;AO 

Ma1QYUI

PSD 
Sunit'ntat 

l v:,lt!! Nl:'t~) -
2, Jo."e G~l~l'"'r:~rd 
3. Slgej'!'{'d ~. pf\.{'nPM 
t, Lobti.o da S,Jveua 
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Vivaldo Llma. 
Antônio Jucá 

?rB 
1. Edmundo Levl 
2. pessôa de Queíroz 

Minorla 

UDN 

EuriC'o Rezende 1, Lopes da Cosoo 
Ancônio Carlos . 2. zachal"Jas Cle Ass;Jnçã.. 

B P.r. 

Aurélio Vianna l'PSB, Aarão Steinbruch IMTR. 
Secretária - VeTa Alvarenga Mafra 

Reuniões - Terças-feiras, àS 15 horas 

POllCONO DAS StCAS 

Presidente - Rui Carneiro IPSDl 
Více-Presidente - Aurélto Vianna -(PSBl 

TltulaJ'es 
Ruy Carneiro 
SebastiáO Archer 

COMPOSIÇAC 

Maloru' 

PSD, 

PTB 

suplentes 
1, Sigefredo Pacheco 
2. Lelte Neto 

Dix-Huit a"asado 
AJ'gf'mrro de Flgú.eired, 

1. Antôn:() Jucá 
2, JOsé ·ErmlrlQ 

JoãQ Agripino 
'J""é CândiQo 

Auré!io Vianna 

Minor1a 

IJDN 

~ 1. Lópes da Cost.'i 
,;1,. AntôDl() Carlos 

B ~.r. 

Julio Leíte I PR) 
Secre'ária - Ai"aCy O'Reilly 

Reuniões - Quartaf-feiras, as 16 horB:~ 

REDAÇÃO 

Presidente - DIX-HuIt ROsado {?TB) 
Vice-prestdente - AntOnIO Carlos lUDN, 

TltnJa.res 

Walfl'fdo OurgeJ 
Se b as tH't{l Archer 

D1X-HuH Ro.::-ad\ 

-... 
Antônio Ca.rlos 

Jül'() LEite {FRI 

~OMP081ÇA6 

Suplentes 

1. Lobão ia Silveire. 
2. José· Fellciano 

?TB 
, . Edmundo Levl 

" Ml?1orta 

UDN 

Eüric-,:, gezendf 

B P 1. 

Josapr.at Marinho (Sem legenrt~) 
S~q~e'ária - $arab Abn:não 

RELAÇõES EXTERIORES 

. rf~idfnte - Benedito Vatla.da,e.s (PSD) 
ice Ple':'ldente - Pes.5oa dt; Qut.:.JZ (?TB) 

Benedicto Vll1adares 
FI!W:-o MiÜler 
Mfnp7ei' L'· '.1fntel 

_Jose G~juinard 

P,$fioa d~ .Q'H>irO'.G 

Vivaldo Uma 

Oscar Pas!,os 

Antlmil . .car'~'3 
Jose Câ ')(1H10 
RUl paJLIleJfà 

COi\lPO:::'.1ÇAO 

. Suplentes 

MQiOria 

PSD 

PTB 

1. Ruy Carne1ro 
2. Leite Neto 
2. Victorlr~o ,t'l eire 
4. WilEon GonçaJve" . 

1. Antônto Jurá 

2 Argemiro de .uefred 

3. MelO Braga 

M!-nona 

1 Padre Calazans 
3 João A~rlpino 
3. Mem de sa IPL 

BP.I. 

Aarão St'eincrucA' (MTR) .Lino de _Mattos !.PTN) 

Secretário _ Joào. Bat~ta !;act,ejon Branco. 

Reuniões __ qu.lnt.a.s. leiras~ a.s 16 'hura~! . 

SAúDE 

Pres!dente _ Sigefredo Pacne'co 
Vice-Presidente José Cándldo_ 

Sígefredo Pacheco 
pedro Ludov1co 

Dix-fiuit Rosad, 

José Cândido 

Ra'ul Giuberti lPSP, 

COMP031ÇAO 

Uaioria 

l'ED. 

Suplentes 

t 1. NaUre' o Gurge! 
2, EugênJo Barros 

PTB 
Antônio J:.:~~ 

Minona-

UDN 

Lopes da Costa 

B P I. 

Miguel Couto <PSP). 
Sectetário - Edu'ardo Rui Baroc-sa. 

Reumôes _ quinLas feira.<;, l\:! 15 hora,s 

SECURANÇA NACIONAL 

I pr.esidente - Zacharias 
V ice-PreSidente - José 

- TituJa.res 

José Ouiomard 
VicLOrmo Frelre 

Silvestre Péricle_E_ 
O~ca:r Passos 

Irineu Bornhausen 
Zacharias de Assumpç! 

.Raul Giuberti <PSP) 

'de .Asmmpção fUDN) 
Ou10mard .PSDJ 

COMPOSIÇAO 

M.uioTia 

PSD 

Suplente.! 

1. Ruy. Cãi11eira 
2. Altílio .Fontana 

1. José ErmÍIio 
2. .G1X ~ fI UI t Rosa do 

Minoria 

UDN 

1. Adolpho Frane'o 
2, Eurico R.;zende 

B PI. 

AuréUo ' Viann~ 
secretátio 

Reunióes 

Alexandre' Pfaende. 

quintas ~âras, !U 17 horas-o 

SERVIÇO PúBLICO CIVIL 

'Presídente' _ Aloysio de Carva.lho (FL) 
'ili~e-Presirl~nte - ..t.eilf;! .Neto (PSD) 

Titul>Je.s 

Leite Neto 
FUinto MUll,et 

Dix-~l:uit Rosad-t. 
Silvestr.e perlcJes 

PadrE· Calazans 

Aloy~io doe Ta.rvalhl. 

Aarão Stelnbruch (MTR) 

COMPOSIÇAO 

Maioria 

1.D 

Suplrntes 

1. Victoríno Freire 
2. 81gefredo .rru;heco 

PTB 

1. Melo j3raga 
2. An tõnio Jucâ 

Ní.'f.oria 
UDN 

~ Antônio Carlos 

PL 

Mem de Sá 

6,I:',!. 

MIguel Couto (l'SP, 

sec1"etário - Jo~é Ney Dantas 

Ret..ntões - terças feiras, às 15 hora~1 
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--------------------~ TRANSPORTES, COMUNICAÇõES I OBRAS POBLICAS 

OOllPO 5!ÇAO 

, 
Eugênio Barros 
WiLson Gonçruveo 

Bez.elTa Neto 

Lopes Costa 

:Miguel Couto (PSP) 

Suplente< 

Ma/ria 

PSD 
1. Jelferson de AgUlar 
2. José GUlomarà 

Melo Braga. 

~W'1l0ria 

UDN 

Irlneu Bornhausen 
B p.r. 

Raul Giuberti (PSP). 

Secretário _ Alexandre Pfaender 

Reunwe. _ quart ...... felrOs. M 16 hor .... 

ÇOMISSõES ESPECIAIS 
l) Para Revisão do Projeto que C) 

define e regula a PROTE. 
çÃO AO DIREITO DO AU
TOR 

Crlads em virtude do Requerimento 
'I 480·62, do Sr. Senador Milton 

Para o estudo dos efeitos 
da INFLAÇÃO E DA POUTI
CA TRIBUTARIA E CAJv.3IAL 
SóBRE AS EMPRtsAS PRI
VADAS 

:ampoo, aprova-do em 20 de JaneJro Criada em virtude do Requer1men-

E) Para efetuar o levantamen
to da PROOUÇAO MINERAL 
DO PAIS e estudar os meios 
capazes de possibilitar 8 

sua Industrialização 

Crlada em virtude do Reguerimen
to n' 665-63. do Sr. Senador JOIt 
Enn!rlO. aprovada na sessão de li de 
•• ~bro de 1963. 

Designada em 19 de setem~ro da 
1963. 

Prorrogada em virtude do aeque
t'lmento nQ 1.159-63, do ar. Senador 
Milton Campos, ap..rovado na se.s.são 
de 10 de dezembro de 1963. 

Membros 19) - Partidos 

José Fellc1ano _ PSD. 
Attllio Foncana - PSD. 
EUgênio Barra0 - PSD. 
Jose Ermirio (Relator) -
Bezerra Neto _ PTB. 
M'êlO Bra31\ _ PTB~ 

Lopes da Costa - UDN. 

p.I.-a. 

MIJton 
uu~. 

Campos <presidente) 

JúlIo LeIte 'VlCePr.) - PIt •. 

Secret.árl0: ,AuxiliAr Leg1.saU:Jvo 
PL-10 Alexandre Marques de AlbU~ 
querQub Mello. 

Reuniões: 5~:s feirae às 16 boraa: 

J 1962. to n'" b31-63, do SI Senador GUt,lVe6 
V1ei!'Q. aprovado na sessão de .:d ele F) 
agosto de 1963. 

Designada elll 2.2 de novmbro de 
962. 

Para estudar a situação dos 
TRANSPORTES MARITI
MOS E FERROVIARIOS Prorrogads até 15 de dezembro ae 

g63 em V1rtude do Requertmenl(.l ntJ.~ 
,ero 793-62. aprovado em 12 ãe de
embro de 1962. . 

Completada em- 4 de 1aneiro de 
~6.3. com a deslgnação OO!! Sennvres 
tnadores Va.sconceJoa Torres e 
dmUlldo LeV!. 

Designada em 6 de I\8OSto de 1983 

Prorregadtt em virrude do Requen. 
menta 09 L 161, de 1963 do SennOl 
Senador Attll10 Fontana. aprova.Jo 
em 10 de dezembro de 1963. 

Membros 15) - Partldos 

Attillo Fontana - PrestOent-e 
PSD. 

Pron'ogada até 15 de dezembrQ õe 
}J4 em vtrtude do Requerimento nú- I José Fellclano - IVice • .Pr.) 
u,ro 1 198·63, do Sr, Senador Mene- PSO. 
~ Ptmentel, ap:-ova.do em 15 1e 00- José Ermtr10 _ °el .- PTB 
'fibro de 1963. ü a~, - . 

Membro! 11) _ Partidas Adalpha F:t'aneo - ODN o 

Aurélio Vianna _ PSDo 
Gtlberto Marinho - FSD. 
Mooeze.s PimenteJ - PSD. 
HerlbaJâo ViEW'& - OON. 
Milton Camp::78 - ODN. 
VasconcelOS rorres _ PTB. 
l:dmUDIl() LeVl _ PTB. 
iJoYS10 àe carvaJbo - flL. -
) Para estudar a situação da 

CASA DA MOEDA 
Criada -em virtude do aequertmen· 

\19 561·63. do Sr. Senador Jetter
'D de AgUiar; aprovado eD"l H, 'le 
:0':10 áe HHi3, DesJ,g'oada em 2B de 
:O"to C1e 1963. 

8ecref,é.rla; OfIcia.! LegWlatl"" 
PL-3, JuUeta EUbeU'o dos Bantiu!.. 

O) Para estudo das causas que 
dificultam a PRODUÇÃO 
AGRO PECUARIA e suas re· 
percussões negativas na eX
~~'?atçáo 

Crlal1a em virtude do ReQuertmrn. 
to nY ::;69-63 do Sr. SenadOl jl)~~ 
Ermlrlo, aprovado na s.ess.ão de :l\l üf 
agôsto de 1963, 

Des!g.nada em 22 de agOSto de 191i3 
P,~orro~ada até 14 de março de 1964 
O ~.a..s 'em virtude do Re-q1.H-:r'm.,;-n. PrOITogada ~ 1 a.no, em V1.rtll'lf 

numero 1 160·63. do Sr, $enaaor do Requerlmento nQ 1 197-63 do ~p. 
tt"'rson de Agoular aprovado em 10' Ilhor Senador S1getredO pa.cheCO 
: aezembro de 11)63, aprovadO em 15 de àezembl'O ai 

1963. . 
Membros t7) - pa.rt:l-dos 

JefterwD de ,/\gula.I 
;0, 

MembrOS (5) _ -Partldos 

Jose- Fellciano _ ~SD. 

WtJ;;on GonçaJ~es - PSü. 
81ge!redo Pacheco (VlcePr) 

AnhuI VlrglJlQ - P'l'B. 

Eamundo L.€\'1 - P'l'J:J, 

Adolpho (í'ranc:o _ ODM, 

t'cilJ . 

José Ermtr1.o fPresid-ent.e) 

Lopes da costa - IlDN. 

pTB 

PSP Aurél10 Vlanna fReI ator) 
Eurlcú Hezende IVicePresldenttl -, )N Sec~etár\o~ Aux1ha-r ,úeglSt4trV..tl 

• . PL.IO Alexandre MatqU!f. de 6.tbU· 
Jo.sapl1at Martnho - S!legenôl, I querCllH! MeUQ. 

St'Cl'etarlO: O!IelaJ t.egwat,v.o,! Reurtiões: :Z·s e 4~8 felra.z .. H 
~.ij, J, B Ca.steJoD Branco. --<,' horJ.,s. 

Criada em virtude do Rel!uertmen
to 0'1 152·63, do Sr, SenaC10r JUSé 
Erm1r10, aprovado na sessâo de 13 de 
novembro de 1963. 

DeSigoáda em 13 de uovem.bro- óe 
t963. 

Prorrogada até 15 de dezembro de 
1964, eu, virtude do ReqUer1meD'to 
o'" L Hi2·63. do Sr, ~nador Júl1c 
l.Jelte, aptovado em 10 de dezernb'ro 
:1e 1962. 

Membros f5> - partidos 

Att!l1o l'ontana - PSD. 
Slgerrt'do pacb.eco _ PSD o 

JoSé ErJIUrl0 _ PTB. 

trineu Bornhausen _ UDN. 

JijUo .... lte - PRo 

Secretàrlo: Auxntar Leglslat1~ 
?L~lO. Alexandre M, de A, M.eLJo. 

C). Para O estudo da situação 
do CENTRO TÉCNICO DE 
'AERONAUTlCA E DA ESCO
LA DE ENCENHAR1A DE 
AERONAUTICA, DE S JO
SÉ 005 C~MPOS 

Gi'iada em virtude de Requer1mcn .. 
te nY 165-63, do Sr. senadO"! t'af1re 
Oalszans, aprovado aa sessão :te 18 
1e no t1embro de 1963, 

Designada ~ 13 de novembro tle 
1963. 

Prorrogada até 15 de dezembro de 
Uffi4 em vlftude do Requ.erlmtntp ""Íl
(Dero 1 1.55-63 do Sr Senador ADt.(l. 
mo JucQ a:provackJ em 10 d.e 1.ezem· 
oro de,1963. 

M~mbros (6) _ Pa.rtltjos 

José Feliciano - PSD. 
Ruy Carneu-o - Pst>. 
I\.nt-ônio Jueá _ PTB. 
Padr-e Calazans - UDN, 
Josaphal MarinlIo - S~!ezendl,. 

Abril de 1964 9811 

H) Para (' o,tudo das Mensa 
gena d" Poder Executivo r 
.lerentes A REFORMA AO 
MINISrRATIVA 

Crklda por lniclB.tiva da CAm.,...· 
dce DeputadOS aprovada pelo SeUtI.~ 
"" 1.12.1963. 

MembrQ3 . (18) partldós 

Senadores: 
WilSOD Gonçalves - PSD. 
Leite Neto - 1'50. 
Sl&efredo E'aolleco - pSD. 
Argem1ro de Figueiredo - E'T"" 
Edmundo Levt _ PTB, .J 

Adolpho Franco - UON. 
JoãO AgripIno - UDN. 
Aurélio Vianna _ PSB, " 
Josa.phM M,l.rinbo - Sem legf'-ndB.~ 
Dr,putados: ~ 

Gustavo cs,panema (Presidente) -t 
P8D. J 

AderbaJ Jur,,,,,,, - PSD. '\ 
L.erte V''''a - ill>N ISUbstl:uld~ 

pelo eputado Arnaldo Nogueira'". ~., 

Hellor Di... - UDN. 
Doutel de Allar.de - PTB. 
Arnaldo eerdelra _ P8P. 

Juarez Távora _ PDO. 

Ewa.!do Pint<J _ M'l'lt. 

COMISSõ~]S ESPECIAIS 
PARA () ESTUDO D~ 
PROJETOS DE· EMEN~ 
DAS A C~NSTITUIÇÃa 

I) Projeto de Emenda à Cons~ 
tituição n9 4/61 • 

IQUE DlSP()E SOBRE VENCIMEN~' 
TOS DO& MAGISTRADOS) ~ 

Éielta em 27 de junho de 1961_ 

Prorrog.<Ia, 
_ até 15 d. dezembro de 1962 Il<'lG~ 

Requerimento 61l9.jil apr. em 14 de 
dezem~ro d. )961. Jl 

- até ID <10 ,u.embro d. 1963 pelAI j 
Requerimento 71'9-62, apr. em 12 ~ 
"'mbro da 1962. i I. 

- até 15 d. dezembro ãe 1964 pelo 
Requerimento 1.13S-63. apr. em lti ~. 
(Jezembro (!e 19m,. ·r 

Completada em 29 de outubro d. 
IJl62. 15 de maio de 1963 e 28 de ."rU ~ 
<Ia 1963. 

Membrao C 6) - Partidos 

Jefferson de Ag"U1ar - PSP. 
LobM da Silveira '23 <I. .otll e. 

19531 _ <,SD. 

Ruy CarneIrO .- PSD. 

Beneàlcto v.nadares - PSD'. 
Wilson Gonçalves (23 de 81>:11 de· 

1963' - PSD. 
Db.lllel Kr1egez- ,- []DN. 

Lopes ela COsta '29 de outubro 1. 
19S2, _ UDN. I 

:Milton Cam""" !Vice-PresldeMe)) 

HeribaIdo I'ielr. - UDN. 

Rni Palmeira - UPN. 
Silvestre P.érlcl~; (2.3 de 

1963' 
Bezerra .Neto r22 .de abril 

_ PTB. 

Afonso Celso - t>TB .. 

de 1gear . , 

Nogueira 4a Gama - PTIJ 
Barros C8.lrvalho _ P'rB. ... 

AloysiO de CacYflIho (preSIJt:n~ 
_ PL. 

Mem de Sã - PI" 
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J) ProjGto de Emenda à Cono- L) 
tituição n9 7/61 

Projeto dI' Emenda à Cons
tituição n9 9/61 

- até 1 ~ d! dezembro de 196~ 11<10 
Req. 1.143-63, aprovado em :0 tle 
dezembro de 1963. 

Mil ton Cam pos - UDN. .. . ' 
Heribaldo Vieira· Vice-P1.'esidente ,_ 

\JDN, 
Menezes Pimentel - PSD. ~ 
EurlOO Rezende (23 de abri Ido 

1963) - Relator -' tJDN 

(QUE U!:il'óE SOBRE AS UAT€
lUAS UA UOiUPH'l'Ii:NC1A PRIVA
~'J\.\ UO SENADO. INCLUINDO 
AS Uh l'KOPO({ t\ EXONt:ltAQAO 
IJO, I;UEFES DE ~nSSAO Dl
rUH'-"I'I( _, PIlRMAN&"'TB li 
.o\P'W"Alt o ESTABELIlCIM.:N
'L.'U :J ROlloU'IMENTO E o RE.-\.
'.rA~tt,N1.'O ,DE RELAÇÕE8 01-
J'1.l-.\IAnCAb COM r.USES ES
'Jí'Hi\SGtnROSI. -

Elç,Ül em ... de outubr ode 1961. 
~rUJ l'uga1a: 
_ "te J;' de dezembro de 1962 pelQ 

Re1:IUenn!enw 30'1-61, a.pr. em H dE 
l1ez!:,!UorQ ae UJ61; 

_ ate tó de dezembro de 1963 tl'f'.lC 

Reg 1 13!l-63, apr. em 10 de o.czet'U-
bro ete 1963. . 

· Completada em 29 de outubro de 
1962 e 24 de ab-:i1 de 1962. 

Membros \ UH - Partidoa 
lAe'ne:t.t:t. plmentel - PSD. 
Wl.l~uU Gonçalves (23 ne a.br11 Ó" 

19631 _ eresldecte - PSD. 
...J..olJa.o da l:iuvelra. - P::3lJ. 
Ruy Carnelro l23 de aurll je 19t13J 

_ P81J. 
Gtudo Mondl.D I.. dI outubro de 

l1ffi4' _ PtiLJ. 
Elmoo . .:cezende (23 de abrU de 

1963. - UDN. 
Damej Kneger - UDN. 
MilwD' camp:Js lVice·PcfSláen\..(') 

_ UDN. 
llec10aJdv VIeira - UDN. 
'Lopes da Costa - UDN. 
Silvestre penc1es •.•.•.•. ) - P'l'B 
·:Vivald.O Lima - PTB. 

.• AmaUf)' Sl1va (,24 de abril de. !gtl3J 
_' PTB.. I, 

".Vaga do Sena(3or Pinto Ferr6lra 
'(2J de aorH de Ul53) - Relator 
l"!13 , 

,A.l<lYslo de carvalho - PL. 
< "Lino de Matos - PTN. 

19 Projeto de Emenda 
. - tituição n9 6/61 

:. Cons 

\808HE EXONEHAÇAO. POR PltÕ· 
, IrOST .. , DO SHNADO. Ol!: ~Ut:l' 1: 

· DE .USSAO DIPLOM.â'H'-A Uh 
PAIIA'fER PERillANENTE •• 

~liUeita E;m 6 de outubro ne \ 1961. 
~orrotada: 
_ até ló de dezembro de 1962. Gele 

Sf,eque:imenoo 008-61. aprovado em 14 
00 janeuo de 1961: . 

_ ata lá de Janeiro de 1963. oele 
"ltequenmenLO '181-62, a.provado em n' 
de dezembro de 1962; 

_ at-e 15 de detembro de 1964. oele 
RequerImento 1,14.0-63 ,aprovado ml 
10 de dezembro de 1963. 
· COmpletada em 30 de março de 

1.1162. 29 de outubro de 1962. 2J ar 
al;>ril de 1963_ 

Membroe r lC) _ Partidos

Menezes 'Pimentel - PSD 
Ruy üarneu'o \23 de .ao:ü de 19')3) 

_ PresJdente - PSD. 
lAbâo da Silveira - PSD. 
Jefterson Q.e AguiaJ 123 de a.orU àf 

1963. - PSD. -
Guido Mondin '(29 de outUbro de 

1962) _ PSD. 

Danie! Kr1eger _ UDN. 
Eunco Rezende (23 de a.~rll de 

19b'3' - UDN. ' 
Mílton campos - UDN. \ 
He·r1bi:udo Vieira I Vice- Presidente) 

_ UDN, 
Lopes da costa - UDN. 
Va,ga dO senador Pinto Fe:-reirtl 

(23 de abril de. 1962 - Relator -
PT8 -

8ezerra Neto (23 ·de a.bril ue 1963~ 
_ PTB 

Amaury Silva 123 de abril de 1963) 
_ pTS, 

Vivaldo Lima _ PT'B. 
'.' Atovsio rle CaJ"va.lh!' - PL. 

l.Jno d., M li tu.o; - FT'N. 

,QUE MODIFICA O llEGIl\lE DE 
OISCHUflNAÇAO DAS ltENDAS) 

Eleita e·m 20 de novembro de 1961. 

Prorrogat.la: 

_ até 15 de deZel11ul'o' de 1962. p.?Jo 
Requel'lmento tiO.)~61 ap:'ovado em 1-4 
de dezembro de 1961; 

- até 15 de ae~embl'o de 1963 pelo 
~-{equerimellto 782~62 aprovado e!ll 12 
o.e de.6embrO de· 1962; 

- llte lt de de:.::embro de 1964 'Pele 
Requerlnlellt.o 1 l!i·t:3 .ap~rovadO em 
10 de dezembro de 1963. 

Membros 116) - Pa!"tido.s 
Jefterson de AgUlar 123 de a.br1l 

de 1963, - psu. 
Meneze& Pimentel - PSD. 
FIJi"1\Lo ~1fu1Jer _ PSD. 
CUido Mondin ~ 1.\'1 de outub:o de 

19ô:lJ _ eSD. 
RUy Carneiro i23 de abril de Uh,;) 

- PSD. 
DanIel Kneger !Relator) - OUN 
EurlOo Rezende (23 de abrU CE 

19631 - Ul>N . 
Milton vampof - UDN 
HeribaJdo Vielra - UDN 
RUl Palmelra -Ul)~. 
Amaury SJl\'a - a3 de sbm de 

19631 _ PTH 
Barros Cat'.aiho - pTB. 
A:'genlll'o de f'lguelredo - PTB.· 
Bezerra Neto 123 de atJi'U de ~S63 

_ PTB. 

Aloyti1o de Carvalho - PL. 
Lino de Ma~ - PN. 

M) Projeto de Emenda à Cons
tituição ,,; '. Ü/61 

( 

lAPLU;A()AO DAS c..;O'i'AS OE IM
POSTOS. Dll;:,TlNAJ)AS AOS MO 
NICtPlOS" . 
EJejta em 28 de dezembrô de 19ó~ 
Pruroga.cta; . 

- ate 1.5 de dezembrc de 1963 :Dflc 
Req 7B3-6~ aprovado em 12. de .ae· 
lembro de 11162. , 

_ ate 15 Oe dezembro de 1964 P'f'll 
Heq. 1 142.·6:1 apn.,lvado em lO ~e uu· 
t.ubru de 1l163. I 

Completuüa em 30 de março clt 
1962, 29 de outuiJ .. v de 1962 e 3 de 
abril de 1963. 

Memb;-os (16) - partidos 
Jefferson de AgUlar _ PSD. 
WtlSOD GonçalVes 123 de aDril dE 

1963. - PSD. 
R~:v uarneno _ PSD. 
Lobão da SI1'0\2ira - PSD. 
GUldo Mondin (29 de outubro dr: 

196".:lJ - pSI.;r. 
Milton Cam pos - UDN. , 
Beribaldo Vieira - U'DN. ' 
Lopes da Costa - UDN. 
João Agrípmo i23 de abril de 1963> 

_ UDN, 

Eul'iCO Rezende (23 de abril de 
1~63) -, UDN . 

Silvestre Pericles 123 de abril Ól 
1963» _ PT'l3. 

COmpletada em ·29· de outubro dt 
1962 23 de abril de 1963~ e 22 ~ tu_O 
lho de 1963. 

Membros -- Partidos 

Jefferson de Aguiar - PSD. 

Wilson Gonçalves l2a de abril df 
1963, - PSD. . 

RUy. Carneiro _ PSD. 
LolJâo da Silveil'a _. PSD. 
GUldu Mondin (29 ele outu!Jro de 

HI6Z, - PSD. 
Milton campos - UDN. 

. H~nb(t1d-o Viei.ra. - UDN. 
Lope,s (la Costa. - UUN. 
João Agripino 123 de abril de 1963) 

- UUN 
EuriCO Rezende (23 de ab:il - de 

l!H\;3) - UL>N. 
Silvestre Pericles (23 de a;;"r1l dE 

19(3) - PTB. 
Nogueira da Gama .- PTB 
Banos carvalho - pTB, ., 
AlúpiO de Carvaiho - PL,· 
!\/11'guel Cout.o - PSp, 
CaHetc Pmheuo (23 de !.brlÍ de 

2963, - PTN. 

O) Projeto de Emenda 
títuição n9 1/62 

à Cons; 

~OBlUGA J'o«n::U.\DI~ DE CONCUR
so (' .. \UA lNVE1,lflDUltA EM 
CAlttiO lNJV1J\L OE CARREIR~" 
E PltOlBH,;AO DE NOl\lEAÇÕES 
l;:"\;TEIU~lU.iI. . 

Eleita em 10 de maio de 196:1.: 
Pl·orrug"da: 
- ,até 15 de de2embo~o de 15}62 peloO 

Req . ·1J.l5-62 aprovada em .l2 d'e :1(: 
zembro àe 1962. 

- até 15 de dezemJ)ro de 1963 peJ4. 
Req 1 l44·63. apl'OVal!O, em 10 de de
zembro de 1963. 

O<lmptetada em 23 de abrU de 19&. 
LvleluUro!. _ Pttrtldvs 

Jeftel'soD oe !\gUlar _ P:5D 
WiJ60n uo~ça.lves 1:.?3 de abril. de 

196JI - PSU. 
Huy CarneIro - PS. 
Menezes Pimentel _. PSD. 
1\1l1t{)D Campus - UUN. 
fienbatdu Vleira - UUN. 
Eurico Rezende 123 de abrlJ df 

196al - UDN, 
João AgTipmO 123 de abrU de H!6:' 

_ Vice-PresIdente _. UDN. 
Darnel Kr1eger - UUN, 
SIlvestre PerlcJes 123 de abril Óf 

1963' - !'TE., 
Nogueira áa Gama _ PTB. 
Barros Carva,lho - PTB 
Ahw$io de 03 rvalho - PL, 
Aurelio Vianna '23 <1e a.bril de-

t~~31 - Rela.to: - I?SB, 

P) Projeto de Emenda à Cons
tituição ,,9 2/62 

l~S 1'1'1'1'1 r-;OVA OlSUU:I;\llN.-\ÇAO 
OE RENU!\S LU - F!I. vou. DO::.. 
MU;.;ll:íI'IUf!). ". 

. Elelta em :J.3 de maIo de 196"l. 
Pl'orrúgaçuQ: 

Silve6tl'e Péricles (23 de abrU dO 
.196.3} - Presidente _ PTB: . 

Nogueira da Gama - PTB • 
Barros Carvalho - PTB, . 
Aloysio de carvalho - PL. 
L100 de Matos - PTN, . 
Joâo AgrIpino <23 de abril de t9fS:iJ. 

- DON. . -
DameI Krieger _ UDN. 

Q) Projeto de Emenda 
tituição )19 3/62 

à Cons-

(AUTOltlM O T·RlBUN<\L SUPE-
RIOR "I.EI'fOIlAL A FIXAR OA' 
TA PAltA A REAUZAÇAO oÍl 
PLEUlSCl'ro PREVISTO N~ 
EDI,NllA CONSTITUCIONAL 1"' 
4 - ATO ADICIONAL>. ", 
Elelt.a. ·eln 10 de- jUlho de 1!l5.2 ~: 

prorogação: 

~ ate 15 d~e dezembro ele 1963 pelê) 
RequemUent.o 78{462, aprovado r>m 1:1 
d~ dC:l.eml..n·oo..de 19ti2. 

- ,até 15 de dezeml:)ro de 1964 p.clt: 
H.eql"efirnento 1 146. aprovado em l~ 
de rjl~:r.eraoro de 1963, . . 

. Completada em 23 de ab:U d1J 
1963. 

. Membro.~ - Partidos 

Jefferson de AgUIar - PS. 
Wllson Gonçalves \23 tle a~r1) OIS 

19ti3J - PSD. 
~uy Carneiro - PSD. 
Lobão da Silve1rá - pSD. 
Menezes Pimentel - PSD.. 
Leite Neto 123 de abrU de 196~) 

PSD. . 
. Milton Campos :..... UDN, 

Henbaldo Viell"a ...., UDN. 
João Agnpll10 12·3 de a.bril de t963) 
UDN~ 

EurICO Rezende (23 de aorll dA 
W63) - UDN. 

Damel Knege-r - UDN, 
S:h'estl'e Perlcles \23 de abril .Ct 

196:11 - p'l'B 
Nugueira da Gama - PTB. 

Barros Carva.lho - PT"B_ 
Mem de Sá '- PL, 
Aarão Stembn.1Ch _ M'rR 

R)' Projeto de Emenda à 
tituição ,,9 5/62 

cnuwoJ.: SÕBRE A ENTREGA Ab~ 
i\lU~ICrPIOS DE 30% UA AHUE, 
CAUMiAO nos ES'l'MJOS Q(JI\~. 
00 EXl 'EUER ··AS RENDAS tUV· 
too!lC;lPAI~) • 

Eleita em 13 de setembro dê iPd2~ 

PI'~lTOg·ll.da: 

- ate 15 de dezernt)ro de 1963 ?f'lo 
tieQtlerlull:nt·ú n'l - L I47-(j:5 tiu/'u1-"à( 

em J~ de de:wmbro de 19li2: 
_ aLe t:l ae de<::ellJln1" Cle 1954 oele 

det.lUel'lmenw 1 141·1:i japruval.Ú: eD 
v')"{' de;,::emOrC de 1963. 

Qempletaa em "l3 ae abril de 1963 oNguel:'"J 'da· Gama - ?TB. 

Sarros Catvalro -. P'TB. 

Josaphat Marin'ho /23 de &brll 
1963) _ S. lego 

_ ate 15 de dezembro de 19õ3 Of'J{ 
te Requerlmenl.a 1liíj 62, l:\.pruvadu l'TIl I~' 

de dezembro de '19ô2; 

L~iefl10r06 - PttrtJà06 
Jerrer~u[\ de Atyuiar - PSD 
H:....y Uarnero ..:: PSD. . '. 
wQ:3\J áa 'Slvera - 1;"::>0. 

AloyslO de carvalho - PL. 
Llno. de Ma to:!; - PTN. 

• N) Projeto de .Emenda à 
tituição nq 11/61 

(CRIAÇAO DE NOVOS 
&WNWIPIOS, 

Cons 

EleIta. em 28 ~e março 40 19'1 •• 
Ptorrogação: J , 

_ até 15 de dezembro de 1963 MIe 
Req. 794-62. aprovado em 12 1e .1f,~ 
z.emhl"ll d.!: 1962. 

_ até 15 cte dêz~m!Jro de 1964 vI' 
Rcquerunento 1.140·1j3 aprovado en 
lU ;,.e dezembrc de 1963. 

Completada. em' 23 de aortl Ut 
196::1. -

MernlJ,os _ Partldoa 

W!lson GUl'!calVes 12;:s de' abr1l d 
,UciJ 1 - P.::iD. 

LClte Neto ·23' 4 63, - PSD 
Menezes PlmelHeJ - Pre.;,loen:e. 
MWon uampos - OUN 
HenoaJoo Vl€lra - OlJN 
lt15l.iphal Mannho - ,2J' 63) -

.f:Ct:.1.J!"%ldeOLE" - lJUN 
Jefferson de Ag~liar _ PSD. I L>an:e K.negel - UUN. 
WH.sun UonçaJVi's '!23 ce a.!}:'1.l à, V 4-ga du SenlHH Ptn t.() Ferteira 

19:33, _ P8D. . S'U'lCo Rezendft /23.4 63J - ULJN 
Ruy (;arnerro _ PSD.' 'lo ~ 63) - ~B 
Lobão da Sllvelra - J?SD. I S'J.!!Jll"ll'll da Gama - PTB. 

, . ,. B"rrns Cafva.ho _ P'lH. 
Leite Neto 123 ae ab,'!} de !!:I;}S) :\-lelll dI' Sá _ PL 

P'SD. . ~I;g'.le. Couto 123 4 .631, - PSP 
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) Projeto de Emenda. à Cons-
tituição n9 6/62 

tUMENTA PARA QUATRO O NIJ.. 
MERO DE REPRESENTANTES 
DOS ESTADOS E DO DISTRITO 
FEDERAL. NO SENADO). 

Eleita em 13.9.62 

Prorrogada.: 
- até 15.12.63 pelo ReqUenmento 
1(t-62, aprovado em 12.12.62; 
- até 15.12 64 pelo Reguerlmentc 
,148-63, aprovado em 16.12.63, 
Completada em 23.4.63, 

Membra.. - E'artlõa.. 

Jefferson de Aguiar - PSD "'f, 
Ruy Carneiro - P'SO 
Lobâ<> da BUvelr. - Relator 
50 
Wilson Gon~'lv" . 123.4.63) 
50 
Mene... Pimentel _ PSD 
MUton Campo. - UON 
Heribaldo Vieira - ODN 
Josaphat Marinho - 123.'.63) 
ON 
DanJeJ K.rleger - UON 
Eurico Rezende - 123.'.63) VI-
,-Presidente - UON 
. Vaga do Senador PlUto Ferreiro 

13 4 63) - Pr .. ldent~ - E'TB 
Nogueira d~ Qama _ PTB 
Ba rros carvalho _ PTB 
Mero de Sá - E'L 
Júlio Leite 123 4 63) _ PRo 

') Projeto de Emenda à Cons· 
tituição n'l 7/62 

ImVOGA A EMENDA CONSTITU
CIONAl. N" 4, QUE INSTl'rUIV o 
SISTEMA PARLAMENTAR DE 
GOVItRNO E O ART. 61 DA CONS
TITUlÇ"O FEDERAL, DE 18 DE 
SETE~IBRO DB IM6) 

Eleita em 8.12.62, 

Prorrogada: 
- até 15.12 63 pelo ReQutrlm811to 
H·62. aprQVfldo em 12.12 62; 
- ate 15 12 64 pelo RequerlmlDto 
149-63 aprovada em IO.ll 83. 
CompletAda em 23 i.63. 

Membros - Partidos 
J ~ffer50n de AguIa.r _ f'SD 
Ruy Carnerro - PSD 
Pedro Ludovico' _ PSD 
Wilmn Gonçalves 123 4. 63l: 

SO 

Benedito VaUndare.s - PS:O 
Meneze.e Ptmentel _ PSD 
MiltOn Campos - UDN 
HenlJaldo Vleua - UON 
Eurlco Rezende (23 4 53) - UDN 
Daniel Krieger _ UDN 
João Agripino (23 4 63) - UDN 
Amaury Silva (23 4 63~ - PTS 
No'Sueira. da Gama _ P'rB 
Ba"ro,,: Carvalho _ PTB 
Mrm d€' Sá - Pt 
RaUl G;ubertl. - /ilSP 

I) Projeta de Emenda à Cons· 
tituição n9 1/63 

nU\H.-\LUO nl,; MUUJERfS E ME
l\;j)H!~~ t: fI{ARM,1l0 tt.\l IN 
J)1'Sll{1,\~ (~Si\l.Ul-HU!.;S). 

DeSlf,:'nar.a em 23 4 63 

Pro: rogada a.té 1'5 12 64 pelo Re
JerlOJf'oto L 150-63 aprovado em lO 
e dezembro de 1963. 

Membros - partido.! 
JefrJ<fs(J!1 de Ag'.nar - PSD 
Ruy Carneiro - PSD 
Lobão da Silveira PSD 
Wil~OD' GonçaLves - Re\'a: or 

SO 
Menezes PImentel - eso 
Leit.e Net.o _ eSQ 
Amaury Sil\'a _ P'fB 
Bezerra Neto _ Vice~Prestdente 

TB 
Vag-a do senador pjn~o Ferrelr, 

• PTB 
.auv~ire Pérlcle3 P'fl:S 

Argemiro de FigueIredo - P1.'B 
Eurico Rezende (23.4.63) _ UON 
Mllton campos - UON 
Daniel KrIeger - UON 
Jooaphat Marinho - Sem Legen& 
Aloysio de "arvalho - PL 

V) Projeto de Emenda à Cons
tituição n9 2/63 

(DIREITO DE PROPIUEDADE) 

Oesignac~{)s em 23 . 4.63 
Pl"Ol"rogada: 
- até 15 12.64 pelo Requerimento 

L.1St-53. a.provadQ em 10,12 63. 
Membrós - Pa,rtido.s 

Jefferson de Agular - PSD 
Ruy Ca.rneiro - PresIdente - PSD 
Lobão da Silveu-a - PSD 
Wilson GonçaJves - PSD 
Mene.x.es Pimentel - PSD 
Heribatdo Vieira. - Vlce~presiden· 

te_PSO -, 
Amaury Silva _ PTB 
Bezerra Neto - P'l'B 

.•••• Va.ga de Sena·dor Pl.n~o Fer. 
reira _ PTB , 

Silvestre E'êr1cles _ PTB 

t,'tu,'ca"o nq 5/63 Jo~t" f'e;t('laoo ~. PSLJ 
V) Projeto de Emend .. li cons-) Wilson Oooç." ... - !'50 

Bez.erra 1\ eLo - P'l B 
(DISPÕE" S""BIU1. O rMPOSTO ta. \ Edm\}ndt. L.,f'V! - .... TB 

VENDAS v E CO~SI(jXA\'ÓE~ A!'%em~fI, F\guelreot' - PTB 
Ml'!t( tj:'';I!2n - P'Tl:J 

Designada em 31 563 Eur'.{'L Rt"7t'oje '2:1 4 6J' - uqN' 
Prorrogada até 15 l~ 64 pele' Re· A,OV~IO d? t'Drv8.he -, UlJ.'j 

:~ueri.mfnt-o número 1 154,63, apro·! Aron>,o Arlnt)~ - UU:-l 
ilado em 10 12 63 I .1(l~B.ph:l! Md:'\Q'nO - Re,",-WI 

Membros - Partidos SÇZlf(>~~I.~t'~·::nna _ PTB , 
Jef!erson Oe Aguiar - PSO I JIJ1:o l.t';'e __ -_ PR 
Ruy Carnel'ro - PSD __ _ ___ .. --' 
Lobão- da Silvelra - PSD 
WUson Gonçalves _ P!::!LJ 
Menezes Pimentel - PSD 
Leite Ne:o - PSV 
Amaury snvl'l - PTB 
Bezerra Neto - PTH 

eo:\llSSôES 
PAI!L.uIl<:l'\TAIU~S DE 

11~(lCtl{lTO 

. .. vaga do Senador 
Neder - PTB 

t CIn-\I)·\." UI<: A{'/H:no (0.\1 O 
Humbertc AI: I ~:-: IH f'O\'S'f f i, H "\(J to! 

Argemlro de Piguelredo 
Eurico Rezende - OON 
Milton Campos - ODN 
Daniel [{rleger _ UUN 

p.n~ f) \l~ I I l~J ~ I r.~I"" Ao UO la.
(j;I;\Ui:'>l") u l\·l'i':U.\() 

I') 
-Aloysio de carvaiho - PL 
Josaphat Mari..nho - Se mt...eg,enda 

p~p a apurar a at1l1isiç~o .. 
pe!o GovérllO Fede! ~l. dOS 

Artur Vlrglho - PTN Z) 
Eur'co Rezende 123 4 63) - UDN 
Milton campos - Rei.tor _ UON 
João Agripino - UON 

Projeto de Emenda 
tituição nq 6 '63 

à Cons· 

nrêrvtls de concess'onápas 
de SErViÇOS' púbhro5 e a 
irnnortacfo.o de C\lí'lpélS ele 
aco 'P,!! ~ a ela S!clerúl'-

Josa.phar Marinho - Sem Legenda UNlU.F.G 181L1 U1\ I)'~I 

AlOYsio de Carvalho - ftl:- Designa,da em 2 W 63 _. I prQl'/"ogaoo ate lt> l:l 64 oelo Re 
.}Uerlmen'f.J numero 1 !5b,ii~, ztp: uI a 

W) Projeto de Emenda à, Cons'l do em 10 I" 63. 
tituicão nC? 3/63 Mem~ros - PilJ'tldo.t: 

.. Jefferson óe' I\gujar _ .... :;u 
,DISPõE SOBRE A ADt\UNtSTfL\, Ruy CarOelro - PSU 

ÇAO 00 DiSTRITO FEPt:UfU. t WIlsun Gooça,ves _ PSD 
l\lATt.RlA DA COJ.\.lPl~T€N('·lA J()~ fi'eUcusno - PSU 
PIi1V~TIVA DO SJ!:NAD:OJ. *~ Waí.1redo G'.,m~el - PSD 
DeSignada em 1 5 63 t\rgemlfo de FlgUf'lreno - P'TB 
Prorrogada até 16 12 64 pelo Re- Bezerra Nela - PTB 

"uerlmento 1 152·63, aprovadO' eln 10 SHvestre PérH;les - f'Tts 
'i Edmundo Levl _ P'J 'J:S 
je dezembro de 1963 Eul'l~,o Rezende _ UuN 

Membros - I?arti<l«\ Milton .Campos _ (JUN 
Jefferson de A.guiar - PSD Atuysio de- carvalho _ 110N 
Ruy Carneiro - PSO 
Lobão da Silveira _ I?SD Afonso ArInos - UON 
Wilson GonçaJvea _ PSD Josnphllt Marinho ~em Legend:· 
Menezes Pimentel _ PSO Ra(ll Gluberti - p:;p 
Lejte Neto _ FSO José Lelt,e - PR. 

g,ca j\laClOl1at. 
CI'!ana 01" ,I f1,f':-O\!,H;ao püm ·ro !to 

Je J8f.·· ~'-" IU,t:\ pl.".ll ~Y'nn'!l í\:!:' .. ~prl 
\·!ac'.:Rfl j> '[\d.,~ 'DI :1I'Jjh'<:l;;''''' ~er,a ... 
!f)1't's ap;e·~en·(.O\, em JU de UHll\ ae 
; 96;l 

Op.<:;J"r.a,'l:l f'n :n d~ 'J'I';"j:O 1e- if1ô3 
- Pnl7-(, );'t, d:a.'>, ilte :!Ii oe ::te--
emonJ Of' lP.{)3 

Prorr'OCl:)oa 
_ Pó~ 01;;-:.0:: 12Q 11\~s, ('-li"' '\I\rt'1(~e 

~a ap~'''vz(':w do Req· ... rl\'l\ .. [,'o flt'l .. 
\lere fifr/j Ii;í de Hf'nh(H 8!'-1'1\"I0\1 t(',àO 
'\~I'lO::W n" "f's:.~ã" de 18 de ie em·" 
}ro d~ J9fi:~ 2' hfJrfl.~F 

_ P;1" 'l;t;l!~ 'm iJ-m.' em Yj\"t.'.rlf da 
'prn1"llr'flo -lu, R~o'lf'rln\('r.rn nll:\W$'? 
ln f1'~ 01)_ :::f'nhor f',pnqr;O! ~.{'\'~ 

\leto n;1 ~f'~.~ii./) de 12 de dezeulIJfO 
ie 1963 

Mp'mD!"C,," _ Pnl't1d,r--" 
Jerf~r~1,n df' A.gU~:H - t->.-::n 

. V·te N"I~, . P~f'5\d~nlf'1 - !-'So 
Np.!'f),. MUI'!UIt' - PT~ 

Amaury Sih'a. - PTB 
Bezerra Neto - PTB 

... Vaga do Senador Plnto Ferreira 
- PTB 

J'lào .... ~r!n no Re-,at.or I - UnN 
Z-l Projeto de 'Er,el1da à Ji).S<lphat ~Hnnl,o - Sr-m t,,1:';lE:'I .. dl 

. , ; Vaga do senador 
talão (Vice-Presldente) 
. . . Vaga do Senador 
5IDat _ PTB 

Eduardo 
- E'TB 
Eduardo 

Eurico Rezende r Pl'r' i: ,1t~ 
Milton Ca.mpos - UDN 
Daniel Krleger - UPN 
Aloyslo de Carvalho - Pt 
Josaphll' Marjnho _ Relator 

3em Legenda 

ce· 

X) ProjE10 de Emenda à Cons· 
tituição n9 4;63 

(CO-'lCEDF.: Il\JUNUlADES AOS 
. VEHE.<\OORES, 

Des!!!llada em 20 5 ~3 
f'rOlTogaa,lJ. até 15 t2 M ne!o Re 

luenment.o numero 1 153-6:J. aprova 
jo em 10 12 63. 

. Membros _ PartJdos 
JeU~rson de AgUiar _ pSO 
Ruy Cal'nelro - PSD 

Constituicão n9 7163 

(TRANSFl"ni!:N~IA PARA A r.:t 1
2a ) Para aOLrat fatos ílf'Onta--

SEItVA 00 MIJ.l1AU "t\ A.J\'A dos da tribuna elo Sel1:1dl? 
QUE SE (:A~))IDAl Ai( A (.;AIHJO e outros, relacionarlos com 
EI.EI'I\'Ol. I -irregularidades ~ri'lV(?S e 
Oeslgnnda em 2 HJ 63 _ 
Plorrogaàa 9.te lã l'l 6~ 0010 Re corruncílo no Departamen .. 

~'.Jenment.o número 1 15ti I;};j ~a,'p\uva I to de Cm,'eios e fe!.é,)ll\tos. 
jo em 10 12 -63 b 

CYli1iJOl ar::) RI''';:O~IIr'rlO n'lml'~O :13 
Membros - partlr:lo.s }I' 19():l a .... 'rt'IFI,,· oeiO !;3f'nh\l1 .}I'(_ 

Jefferson de AgUIar _ PSo tl'!"snn tlr .'Lr'II:11 P rnAl,~ :i:~ :-;"r,h,,'!:'S 
Ruy Cs:-nelro _ PSD Sl'n"d1.YP~ t1nrp"rn'a'ia na ~€'.'i-"ào d.e) 
Wilson Gonçalves _ PSO 'lO de outllbro de 19631, 
Jo.se FeJicWnQ _ I?SU PI'!l70 - q tI' o fIm da seE.'dio leg!s" 
Wa1fred-o Gurgel _ PSD a':.iva, de l!lõ3 
Argemlro de Figueiredo _ ITB P:-orrí)\"'~cá{l por 90 dla~ 18'1' 15 de 
Bezerra Ne'o _ ?'TB l1a:-ço di" 19fi~' l!m vlrtlJd~ dO ~e-
Silvestre Pérlcje~ _ pTB ''It''nll1l'nlf' nllmerO I lFi3 6.{ 111 :-<e .. 
Edmundo Levi :. P1"H l.hor Sl'n1'lr:lor W'lson (1'->t'lC~ VI'S 
Eurico Rezende _ UDN IIP~OVa<iO na 'H"~~f>:) de 10 de dezem .. 
Mllt<>n Campos _ OUN l~O M HI"] 12\ 3fl ) 
Aloysio de Can'alho _ f'L Qes!gnaçao !'m 5 de dezembro dlt. 
Afonso Armos _ UDN 1,963 . 
Josaphat Marinho - Sem Le~end!\ Memb:-Qs fljJ _. PartldD!l -
Julio Leite - PR ! Jefferson de .'\1' lIar _ PSD 

Lelte Np10 ;- P:3D Lobão da Sl;veir,q - PSD 
WH5.0n Gonçalves _ PSD 
Menezes Plmentel - PSD 
Lei ':.e N eLo _ PSD 
Amaurv Silva. - ?Ta 
U~zerra Neto - PTB 

. 12-2 Projeto d. Emenda 
Constituição nO 8 '63 

f:i'errelra [tAUTO'sO.\lL\ DOS MUNICíPIOS 

1 es1~nll.dn em 22, la 63 

At'l1i, Fonl.an~ .- PSD 
Wilson Gonçalves _ presIdente .J 

P-SD 
Anur Vi~í!n!o - PTB 
Be'l€'rra N ptr'l 8 J I 63 - VIce Frej 

.•• Vagtl do SenadO! Pint.o 
_ PTB 

Silvest.re Pêricles' - ?TB prorrogada ate 15 I:.! 6: perJ Re 
Fle!'imento número l.J57·(j::l, aplUVól. 

un;>.: 10 em 10 1'1. 63. 
Adalberto Sena _ PTH 
Eurlro Rezende 123 4 631 
Milton Campos - UDN 
.João Agrlpmo - UDliI 
A!o:v~lo de carva1tlO - PL 
J05aphat ivla~.il!~o - S~lI~ !:E_~~~?:!.. 

JçHerscn de Aguia,r - PSU 
RUy _ CllrnelIa - P6l.) 

'ident.e - P'TB 
Mt:!('O B,aga _ PTB 
Jüãc A:rnpmo _ (JUro: 
Oan:-e\ K~lj>!!er _. UDN J 
E;!,trlro RI'7pnde 123 4 63) _ UOi.l 
A'n~:\1' Vinnr}\ - PSB I 
St"{'[('If\r'f'- "l1~mnr r ... t!I"tat1~~ 

-'L-fi .J 'q-',," ?"~'H'I.!! O<'ln193. 
LObãQ da S:lvelra - ~-ªp. ... 
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EB'TAOOS UNIDOS DO BRA~;'L 
~. ~ - .. 

" 
DlARIOOO CO~~ç~~~SO NACJº.~Al ) /, 

• r -
ANO XIX - NO 78 C .. \PITAL FEDElLo\L QUI'STA-FEIRA, no 1m ABRil. DE 1964 

CONGRESSO NACIONAL 
PRESlDf;NCIA 

Convocação de sessão cOlljunt~ P, ara, receber _ Chete de Estado eSh'angeiro. -1 às 13 hOffiS e 30 nunutos, rácebercm a vUi1ta,5!~~t,;~ ~xce'êncla _. """'"I 
Q Pl€fjiden~enado Federal de acôrdo com o disposto no art._lo, ~elI!.l!ch Iflbke ~l~!ª--~llte_ a_~~p'u6hc~_~t:ra~ ài~ i\:rêiif.1n.g:~. 

§ 19, do Re&l!lent:Q 9..9mtLl!l..t-con"pca as duas q!l_sas do congresso Naclonal Senado Federal, em 29 de abril de 1964. 
p~R, em sessã~~l~""§.~l'ealizar_-"~ no---ataS aemaro ao ano em CUfs.Q.. AURO MOURt. ANDHADE, Pleslctente . 

. '--' --.---.'---- ---_._- . 

,SENADO FEDERAL . ' 

2~ SESSAO LEGISLATIVA ORDl.'\Al\I:\. DA 5" LEC;ISL,\Tl'IU 

Faço saber que o Senado FeCJeraI aprovQU e eU, Auro' Moura Andrade, 
presidente, nos têl"mo'~1 do art. 47, n~ 16, do Regimento Interno. nroU1nlao 
• seguInte 

'RESOLUCÃO N~ 6, DE 1964 
Altera Q Regimento f1derno do Senado Federal. 

O Senado Feder~.l resolve: 

Art. 1'1. O Regimento !.'nternf' do Senado Federal (Resolução n>;! 2. de 
1959, modificada pelas de us. 45, c.c 1960; 12 e 76, de 1961; 5, de 1962; 3 e 3;1, 
de 10(3) Píl:.'.'ia ti vigorar com .aS seguintes alterações; 

Art. 15 .........•.....•.....•.•.••••••••••••••.••••••••••.•••••• ; •••••••• 

IV - S'rllJstituição por: 
~nr - na. discussão dp qualquer proposição (e,rt.. 262): 

a) em discussão prelímínat. em primeira discUESão, em segunda dlS-
C'.lssão c em disc~~são única: 

a.ll pelo prazo de meia hora, de uma s6 vez; 
a 2, até uma hora d" uma ou duas vezes, se autor, relator da matéria, 
8.:2) até uma hora, de uma ou duas Vêzes, se autor, relato].' da maté-

rla, Líder dé Bloco ou seu delegado; . 
bJ na discussão Suplementar lart. 215-A). por quinze minutos . 

•• • • • • • • , •• , ••••••••• '0 ••• , ••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

VI - Sub~tituição p01': 

I'Vir _ Para deeJUl'aç.§[.o de vot.o. por cinco minutos, após a proclama· 
ção do result,ado élefinitivo da 1,oC,tção". 

.. , .......... , ........................................................... . 
x - ......... , ............ ., ............................. ., .......... . 
a) Subüituição por: 
j'a) O aprte Ee:'á breve, não podendo exceder o prazo de dois roi· 

nntos e dependerá de p(,l'lT.iss5.o do orado1'. subordinando-~·e, em tudo que 
lhe fôr aplicável, às d::;posiçõ<,s ref,~ ~·['ntes aOs debates". 

b) Subslit.uição por: 
"b) Não será permítldD r-pr.·de a paifJ"n'as do presidente, nem para· 

leIo a di:::cut'so nem fi parecel' I·'(\i. jLlstificação de proposição. encaminha
mento de \lotação, dr:cla-raçftt.- de voto. explicação pessoal ou que3t-ão de ar· 
c,em" . 

................ , ........................................................ . 
XII - Acréscimo: 
j'Jur _ Em justiticaçãu di~ elllPnda ou grupo dt. emendas até dez mi

nutos, imp:·ml"ogáveis". 
.......................................................................... 

Al't. 4B (f'{iput) - Sl!t1f".'illi1ção por; 
"Art. 46. A Iv.esa se cumpoe de um pre,sident.e. Um Vice-Pl"esid~ntt'. ql!a~ 

t.ro SeC'l'etários e Quatro snplentc-" de Sec~·etãrio··. 

........................................................................... 
Art. {)8 ....... : ...................................................... .. 

§ 3'1. Subst.ituirã{) por: 

,.~ 3Ç'. Sempre que' resulta: cl;ição para Vice·Pl'N.idente, 2~ e 4Q Secre .. 
tários, 21} e 49 Suplentes. de QU8.U pertença a PartIdo já replesent~ldo em 
Illgar. respectiv~mente, de ?res\df1\te, lQ e 39 Secretários, 10 e 39 Suplen· 
teso considerar·se-á prejudicada n apurada por último". 

Art 59. Acréscimo do., seg\ljnl.e~ parágrafos! 
/li 1~. Igual faculdade f>. ,\ssegu'"ada aos Líderes de roDeadas partidárias 

composta'": de 10 (dez) on mais ner.adol'es. 
§ 2\1, O uso da palavr.a, na.S blpóteses previstas neste artigo e no' pará

grafo anterior. pode ser delegaó.o. uma vez por semana, mediante comuni
cação escrita à Mesa, Q qualquer ril'" liderados. 

§ 3(t. O d~sposto neste :trLig.1 e nos parágrafos anteriores não se RPU
lo:!rá durante o tempo correspc1l0fnt·e à. Ordem do Dia em que figure ma·· 
téria em l'e.gime de urgência, &.11\'<.. pnia pt"ODunciamento sóbre proposição, 
dela constante." . 

. ................................................................. . 
Kn seguidu ao art. 59 - ACI é..;cimo do: 

j'Art. 59.A .ExercefÍl as- flm(ÔI',~ de Líder do oovêrno o senador incum· 
bido pelo Prt!;:;id~nte d~~ RE.'públic·a de dar CQl1heClmenro ao senado do ponto 
de visto. do ExecutiVO sObre as t"llatérlas em curso na. Casa e sôbre os 9!:iSUn-
tos de seu interêsseo . 

Pa!"ágrafo único. O àídel de< Güvêl'no terá ru me~Jnas pl"errogativas dos 
'Parágrad'o único. O Lider do Govêrllo terá as mesmas pl'errogativM 

dos Líderes de Bloco. ................................................... , ' ................... ,. ... 
Art. 61'. Substil1dçâc por: 

"Art, 61. As Comissõ~ PCl"manentes serão as seguintes: 
1 - Díreto1'3 (CD): 
2 - de Agricultura í CA) : 
3 - de Const.itU:ÇãD e Justi~a (CCJ); 
4 - do Distrito Federal ~Cnl"); 
5 _. ele Economia CCE): 
6 - de Educação e Cultura (eEe); 
7 _. de Flnanças (CF): 
8 - de rndústria e Comércio (CTC); 
!l _. de Legislaçlo Sacia: '.01.S); 

10 - cte Minas e Enel'~la ,elO"!:); 
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11 - do Pollgono das 8te8,' (CPSl; 
12 - 003 Projet-os do ExecutiV() (CPE): 
13 - de Redação (Cro; 
14- - de Relações Ext.eTiores (ORE); j 
15 - de Saúde (c,..s):. r 
16 - te Segurança Naô<maJ <-CSN); , 
17 - de Serviço Pubtíco Civil (CSPC): 

! OEf'Af!TAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL 

18 - de TN'.nspOl'tes. oomunicaçõe.5 e ~ ~blica,~ (OT". 

Art, 67 (Caput). Substituição por; " 
"Art. 67. A Comissão Dire~(\1'a é const.ituída' pelo presiden,t;e, Viee-Pre .. 

.1-df'ut<!, secret!il'ios e Suplellt.es de Seoret.'irios; a de Finanças_ terá quinze 
memb!'()5; as de constituição_ e Justiça e de RelaçóC6 -Exteriores. onde; a .. 'õ de 
Economi~_, de.· Leg~:lç.ã.o Social e d-e PI:ojetos do ExecUt!Yo. nove; as de 
Agricultura, do Distrito Federal, de ~uOJ;-ção ~ CUltura, de rnd:ústria eco ... 
mérC'-io, de Minas e En-ergia. do PCligono das Sêeas. de_ Segura.n!;3- Na.ciona1. 
e de Serviço Público CiYi1. sete; as den:utis cinco m.embrOO cada uma.." 

~, ••••••• , •• , •• , ••••••••••••• , ••••••••••••••••••• ' •••••••• o •• o o .......... .. 

~ seguida ao :<.-rL 73. A-crést'i11lo 'da: ~ 

I 

"Art. 73-A. A qualquei' tempo, é licitQ às Lideranças .P4'dir, em do .. 
c'lmento -N'crito, l\ sUb~ti!;uiçüC oe nomes de tit,u~ares (lU suplentes nas re" 
presentaçõ'.;s da.s 'respectivas baW:.'f.das nas Comissões. 

"Art.. '13 ·E'o Em' C:i'-SO di:' ,:r,tidar.ça de ParUdo, -o S€naãor é- considerado 
de .. ligado das ComL"-SÕ€5 em que figu rf. como representante dé.sse Pf}rt-ido, li . 
contar do mo-!D.Ent(: ~ero que seja lida em Plenário ti. respectiva.- com.unlCa~-
'ção." - . 

•••••••••••••••••• _ ••••••••• ''; ••••••••••••• , ••••••••••••• "' •• ~. -... ; ........... ' •• !. 

Art' 81 ..•.......•.. _ •.••. : •••• _ •.••• : .••••••.••.•••••••. "! .••••• : •••••••• ~ 
§§ 2'1 e ,3". SubsttYuJ.{:ão por: 

OJIIIETOR ~Gia;RAI. . 

~I..BERTO Oe. BRITO PERElRA 

itMiâ 60 .... v.ço 011 .-uIM.leA~. 
, , 

MURII.O FERREIRA AL ves 
Ctft,.Il-DA saç,to Clt .. crDAÇAG; 

FI.ORIANO GUIMARÃES 

DIÁRIO 00 CONGRESSO NACIONAI..· 
.EÇÃO n 

Imprcceo _n~ -Oflclou ,ao D$;artl:mento- 'o Itnfrenu t--l6tronat 

'Bl!'ASlLIA 

A S 8 I NA T ,11 R A S 

RÉPARTIÇõES E: PARTICULARES . ' 

Capital e InteriQr 

.Semestre • ~_. ,oU,'- e:. .. " •• Cr$ 

A.nQ •• :.t .. _ ..... ".... ....... " . Cr$ 

Capital e Interior 

'50,00 Seine~tre ••. " •• ~.~.; .. , .. ÇrS 

96,.00 Ano " ......... " ..... '.... Cr$ 

3~,oii 
7ô,OQ 

"~ . R:%teríor 
"g 2{l. Em ca::so 00 n"ã-o cun:prlniento.do dispostO.D.o oo;l'4gTafOJt:llteri9r,_ .. > • ~ .. 

ficam investidos m PreSidénc:a e Vlce:=FI'endéhcWô-g-dOlS ,membros maiS ·'jI;no ;'.'.;.~c.-.;. -.;;.:: 'llj'$~: !3S;IJI)' -Ano ................ ,(;,-$ 

Exterior ! 
!03,O{ 

idosos -dos titlllares., a:té a respectiva eleiçào·' .. - -, 
•• §, 39. Qu-ando 2.0:~ tr~b:1.1ho3 dE' qua-lt)uer OJtnissão não Colll~êre1n ~ 

o Presidente e o ViCe-Pl'€~.;j.àel~te, oo.berá 20' mru:S ido~o dos titulares a pre'" . - Excetuadas 85 para -ó ezterior, que serão ~empre anu.ais,' a.a ... 
sidência". assinaturas VOder...se--ão 'tomar. _ell1 'qualquer _ época, 'por seis met"es 
.••.. , .. :.! .......................... : .......... : ...... _ ...•.. ' ........•......... -.... ou um aM~ ,..., . .:&< 

Art. as - Substituiçãc pO!': ~ I -A ÍlIll_ de po~sipilit_ar a x:emeu4 da v~lo:resi- aco.Dlp.s.nh~dq-s· dc'= 
... Art. 88. O projeto que l'êeeber emenda em ""'P;e-nár!o irá à Comissão- esclareoimentos' qllanto rà sua aplicação, solicitamos dêem pre.ferênci,. 

fle:-~titm~5v ' Just1ça a:r:tE3 d(; encammm.mento à. OOm1SSM que lhfJ \ remessa' por meto- de ch'eque 'ou val-e postal, -emItidos a 'favor-_ di . 
. deva apreciar o mérlto . .sal1'ú em se tratando de..: 1 r~soureiro do' Departamento- de Imprensa Nacional. 

, -a) P!ojeto_- de lei cl"ç.-:unentária da União ou -do ,DiSLrIto Federal: ~u -de' . ~ O~ suple;~entc-s "às edi~es dos órgãos oficiais Mrão for~écfdoC 
lUa... modlficaçso; - . .', eolf 8'Ssinantes s6mente. mediante soUcitação - -1 

',b)- projeto á~ lnici!l,tiva., de C()miESão, quando a ma.téria da_ elilenda" seja - _ . . __ ' _ . _ . . 
da competência- ~'pecí!lca d'l mfsma Comissão.-' '.~-'~"":: __ ' -_ .. __ ._ . . r-.. -~-o"'c.usto. dÕllÚmel'o. atra,sado sorá acrescido de Cr$ Q,1à't~

Pa:rágl'afo único. A Gornissão d-e Constituição ê Justiç.a .se pronunciará '.~D'c4'.io d-ecoTrldO cohrar..As-ão mais .Gr$ O.õO . 
também 'sõbl'e, .a constitucionalidade do proj~to, se já 00 não, houver :felt-o". ~~ -~ _ ..'." ;'. _" _ . ,. __ ~_ 

, Art. 90. Acréscimo do: . ~ . . " . -.. , 
,. Art. 94-0. _A -Camtssão dos Projetos da' Ezecutn10 (CPE) comp.ete 

#<§ SI) O dispc.sto neste art.igo e nos parágrn!oS" anteriores apl:ca-se aos '1 opinar, qU&..IlW 'a:O mérito, sõ-Ure . as IJr01'OSÍções- -de inicfàtiva do POd~r 
ersos"-em que o pronunciamento da coml.~ãc d~ Cowtituiçã9 e Justiça têr.! EXecutivo. -. . .' 
pela injur1d1cidoJide da preposição". '. I § .1\"1 O promincl(UJlf'nt.o da .Ccmis.::ão dos Projetos do Executivo !l~ 

\ 
eXC1~\: o da Ccu;-l.ssâo - de '-~~i~~ãO e Justiça .sôb:re o aspecto ç-'~:n.stitlÍ~' ...... ~ .................... ; .... -..... , ., ............ '.' .. , .. :. ;. ~ .,." ~ ..... ',' 

_ Art. 91. Substitllíção' por: _, CiOlleJ da -U1S-tél'lG. quando'não t-ellhà sido feito na Câmara dos Deput-ado-s._ 
'IArt. 91. A. Comissão de Economia '(CE) oo1:Je opiotlr sóbrc' pr-oposições'"l . t,t-) o na 'ComL5'são' de Finanç_as, sObre o ··2.spe~to-o iinan<:euQ. -: 

çertinentes a: § 2? ·$€rá di~cta-cto·o pro~unc!.ament.o da GOmissão c:l0lS 'Projetos do. 
Executi\'o quando a proposiçãO diga; resp.eito (L m..a.téda da. competténcia
~"'C.c1usive da Comissão ç.e Go$itp.ição· e Justiça <lU ~ de Fil1.a.UÇas. " 1) problemas econômicOS do Pais:; _ 

2) _ operações de crédit>o. oo-pitaJ.lz;açao e seguro (oorut ... a.rt: f,q; nú~ 
l1.1cro IX); . . 

3) pr<,ctncáo e consumo (Const., art. 5'1', n9 'XV, c)'; .~_ -._ .' 
,4) l:ru;;titÚições de crédJto, cã.rnoi~ e traIk,-te!'ência de ~valorez"par,a PJra.-

~) P.d,ís (Con-st. art. 59 nQ XV. kJ;. _ 
5) mêctdas _(Consto 'art. 59, nÇ XV, 1n); "_. .J • 

6) aumento tempot'ário do inlpõsto- de ex?Ql'taçoo ~los-·F.stad:cs (Ocnst.,· 
art. 19 § 59)" ofereeeDdo o respectivo' Projeto __ de R-esolução; .' 

. 7) 'I?&colhi dos membros do Conselho N2.clQ-nG:l'· de Eco~-o:m1a _(0000 •• 
ai·t. 63- _ 1) ,dos integr"lo-...ntes do COOSelho da Supermtendêncla da Moed-a e 
~ Crédjto: salvo .os MiDjS~08 'de Estado (Lei n9 4.131 t de ~ de set~ll1m-'v 
de 1962 arL 35) e dos membros- da Conseillo_ Admiw.strabvo da Ufes.J 
Ewnõmi<x\ (Lei nq 4.137, de 1"3-9-1962, art, glf)". 
••• ' •••••••••• , •••••••••••• , •••••••••••••••••• , •••• o • .-0 ••••.• o" .~o o •• !. •• o ••• _. .. ,.' - -

ErrÍ".seguida ao art." 93 -=: Ac.rés.cím~ do: 
li Ait. 93-A. A ComIssão .de lruki siJ:ia' e Comércio (ele) -compete -o I 

estud9 das proposições que dlgtUn. res~lto às SegU111te.s matér~ás: - . . . 

, ~ 39 Errl relaçl'.o a .emenü~.s obsel'Var-Ee-á o disposto nos arts. 122 «. 
128 .... _ -, ~.':. .~ .:. -~~,' - !~ 

, , ..... -....... ' ........................... . • ;" •• ' ••••• , ••••• 0-•••••••••••••••• 0_ ••• 1. 
, , 

9t1 •• o,. -' :_ ••••••••••• i,"'::" •• _ •••• o ••••••••••• ~ ••••••• 'o •• !. •• o .......... .. 

_. ~ lV Sullstituiç40 por:~ ". _' _ . _ 
: § P ~-Poaer:i _~er a.tribuida, à ComlSSaQ de Redaçao qualquer l'~~) 

ciJJa cIabOnição cqoo, 'põr çleterminaçâo dêste Regiment~; .u ~utra. qO~.IS.:iã() 
desde 'que_ esta Q' 'S?lictte 0.0' pre.:id~nte da l\~es~ ou e~eJa lmpoS-Jlbl,l,ltada. 
de se reunir: em vutude dI), ausenCl:l de 111noOna dos ~eus membros . 
••• .- ••••• ~,._ •••• ""> , •••• '. ' •••••• -, ._ •• -"; •• " - •• , •• , ••••• , •••••••••• '.' ••••••••••• '\. 

..... Em-st."C'lürl.a e.a art._ Ht2. _eeresClino do: . :l 
'c -"-:Art.:".-"'!Q2.A":<O estucto"d<fs 'proje-tos de- inichltf-,ta-dg'-Pl?der, ·E-;:ecuUvo 
será'" rêito siuJ,uitãneall'1eilt-e pe.la.'~ C?illis,rões __ a que. f~rem ,Qlstribwdos. O 
pr<lces::o,!. -em Gl·:glna..::~ ~ será enc.a;?mhtô~O, i!-" Con~l.::.s,ao dos Pro~etos ~do 
Exe-eu1,1\'o;- sendoc M ·deme.!s rf'n.!tt.!da"§ -coplas do ~ projeto, . c,o.I!?- 05 ~e.VUlS03 
refert:lItl!8. à t~amit~çãD ria· çàrnar'êl:; eI? a-utní:yç!J.e~ espeçâ'us .. : _ 

a) 1ndútria; . , _ .. " 
b) proprieâade. TIldustrial' e seus regi~t~M;. _ .. 
C) euméxclo ezo geI!Ll, COlT!-ércio exterior e mtereStad~: ; 

....... _._ ............ " ... :~ ....... ~,.-:'.,;., .. ~.: ................. ~." ....... _ .. :.·:!.··~ . .-.l 
,.-1 Art', 120--1caput) _. Sl!bstltuiçã-o por: ~ _ . ,·r 

éO -Juntas Oou}erciais (Const" sri. 59 ~Ç1 XV, e.J'-<~"- parte) .. . ; .............. ; .......... ' .' ... , ... , ....... , .... , ... " ... ~ ... . ....... 
Em seguica ao" ~Tt. 94-A. A'C'1Mdmo ~de:"' • .; 
'" Art. 94"--B. E' da co~petê-ncia ds., ,Comissái ~e Minas e Energia (eM]!:; 

pronuncútr-se. sôbre 'pl'oposiçó-e3 que tr~tem._ de: 17 -~ .. ~~ ... ." -

a) ,1'ecurSOS min~~is e Jantes d~.en€rgia';. ,'r, '. 
b) 'prodüção mineral e ,me~Rlúrglca, .sideru~glca. e eI}.el'gética.;· ' 
c) cursos e quedas dágUe.; 
à)' transmiSsão e aistribuiÇá,D (tI;: eneI'iip.:. 
elo águas_ .subterrâneas; -, 
/) COtllbustive!s e ~omburantes; 
g) ga.ees~ naturois ou 1ndU8t~Qi&; 
h) energia nuclear e, lJu9.4 fontes.; , 

~ _ I) ~eo~Õi1a e $eoftsicGl r 

_ f) ~W'~": ,,~ 

.~-

~= ~- - ~-

, I .·:A;t·._~:l2t. -o' pl'az~ "'para proriull~himel~to d2.S.·OO~~es" S~bre pr,Cj?t0.3 
de l..-rucioatn·a, do Poder Executivo e' ele c~nco dlfl.~. em cQnJul~i-o. Sobre 
outrp.s Dlatillias _ que lhes seJam di.str~tlnula.s, -Te::;:,.alv:::~o< 9 d1.~l?05to UI) 
art 340-A terão 'vinte dins, as ComL.<:.5Ões de Clftt5titmCf!:0 e Justiça e de 

"_F!n'anças e quinze d~as a:; d~'ÍS~'. - , . : . . . . . . . . . . .. ' ... ' ... -: 
.. '-' ~~. ~'~~i~ .~~. ~~t:. "'1;1:_~ ·~~~;~;l~~~~·~.· ~~;...... . _ .' '\ 

.," Art. :::21-A. O. Pres.Idente .d-e COU'..lSSao, c,X-Of!tC20 ou a rcqll~tunetito 
de SeúaQor, --poâerã D1s:ndar íncluir. na pauta dos tJ:;::baIhOB pr~Jct;o_. qu-e-, 
d' tribuido.~não tenha r.ecebi~o parecer. np p~a20 reglmental, delendo dar 
C~lhe:Cjmento.· de sua decisão ·M. respectl'vo P"e!a.tur".· . . :-

•••••••• , •••••••••• ' •••••••••••••••• " •••••••• II!': 

... /Árt'.: 12à:' S~b;tituiÇdo' p~r: ~ 
,; t\.rt. 128,-lt permit.ido ã:" Comis::íio: 'fÓ se pl'ODUll-c1ar sõbre emenda,6, 

• ~ -~ . '-d" Qua'quer turno reunir em sub3t.1-ap.<!i' o, ~cncerr~menli) da !scUS,5aQ, em' • 
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tutiva integral a matéria d:3. propOSição principal e das emendsB, com os 
acré5cinlOS ou alterações que julgue aconselháveis para aperfeiçoamento 
da matéria". -........................................... , ....... , ...................... . 

Art. 150. Acréscimo da: 

"parág-.:afo único. Nu dia prêviamente designa.-tb, se não houver 
número para delibe.ar, a comissão. pe-r1amentar de Inquérito poderá tomar 
depoinúmtú-b df:1S testemunhas ou autondades convocadas, desde que es .. 
tejam pre~entes o Presidente e o Re!ator" .. 

Art. 158 (caputQ. SubstituiçG.o por: 
"Art, 158. A sessã(1 ordi,nâria terá. inicio às qua.tcrze horas e trinta mi .. 

:WWI"" pelo l'elóg:) do Plenário. pesentes no recinto. pelo menos, onze Se· 
nadc-res, e durará no máximo quatro noras, Eollvo prorrogação". .............................................................. 

Art. 163. Acréscimo dQS eeguLutes parágrafos: 

f< § 89. O dir:po.sto DO parágrafo anterior será observado, no mês de no .. 
vembro, nas se.s.sões em CUja Ordem do Dia figure pro-jato de lei, orçumentá .. 
ria 011 parte dêste-, salvo se não h{.uver número para votações e a matéria 
orçamentária es.tiver <:OIU a 1IsCUfSão encerracia". . . 

.. § 9(). Não haverá prurrogação da hora do Exped1ente nem aplIcação do 
dispcsto no § 2Q se bcuver número para votações". .......................................................................... 

Em seguida RO ID't. 169 - ACrê$cimo do: 
"Art. l69-A, Os proj::los em MeSa. para recebimento de en:endas, de

pois de publicados, figurarão n-o final da Ordem do Dia com a observação 
cruno~ógica do praz() v:;nciclo". 
••••••••••• , ••••••• ~ ....................................... -0" •••••••••••• 

Art. 171 ............................................... -0 •••••••••••••••• 

I ..................................................................... . 

g.l e g.2 - Substituição P.)1': 

"g.l - passa,dos s-eis meses do início da sua tramitação no Senado, ain
da nã:l houve" ngur-ado em Ortlem do O.a; 

g.2 - transcorridos mai." de 90 (noventa). dias d~. sua distl.'ihuiçã.o à 
primeira COt!li.ssão Que sôbr~ eh Se deva pronuncIar, amda não houver re~ 
c~lJldo o rzspectivo parecer", 
...................... ,.-0 ................................................ . 

II .i;... Acréscimo óe: 
HIII _ Compulsoriamente auar.do se tratar de projeto de inidativa do 

.?oder Executivo e faltarem quinze dias, ou menos, para o término do prazo 
de-ntro do qual sóbre êle se de\ 3. p~onunciar o Senado" .... . ... . . . . .. .... ........... . .... .... ... " ........... , .................... . 

Art. 17'; .••• 

§ 3Q• Substitu.içfiO por: 
<U § 3\'. Em q~lquel' fase dos trabalho~, est-ando no reclnto menos de 

i:mze Senado'!'es, será e;J.cclu . .ia a sessão, adIada para a seguinte tód-a a ma
téria restante da Ordem do Dia'. .. . . . ... . . . . . . . ....... . . ..... . ..... . . .... . .. . .. . . .. . , . '" .................. , 

Eu scguide ao art. 201 - Al,réscimo do; 
"Art. 201-A. O nome d.:> PrE!üdente será registrado por ocasião da sua 

primeira manifestação apó.!. haver assumido a Presidênciai, entre parênteses, 
em seguida às palfl\Tras: _"O Sr. Presidente". ~ . 

P!lrálJrafo único. O mesmo se fará nas declar.aÇGeS da Prwdência ao 
Plenãrio, ao fazer comunicat;ócs ou resolver questões de ordem". 

•• -o' ••••••• • •••••••••••••••••••••••• • ••••• •• • • •• ••• • • • •• •••••• ~., ••••••••• 

Art. 213 ••• 

§ 3~. Acréscimo: 

.. § 31;1. Ao fim d~ trinta, dias será reitel.'adÓ o expediente de solicitação 
das informações ·qrut.ndo não .hajam estas Sido prestad~". 
......................... ~ ................................................. . 

Ar;. 2113 Supressão. 
•••• • , •••••• tO ••• ~ •••••••• , ••••••••••••••• " •••••••••••••••••••••••••••••••• 

Art. 226. 
I - A.créscimo de: 

"di que importe a.;men1-o de despesa proposta pelo PodeI" Executivo 
em projeto G.e sua iniciativa". 

........... , ........................................ , ...................... . 
,Art. 239 .... 
pa.rá6rafo únioo. 77-ans!or17laçáo em ~ 19 • 

§ 29. Acréscimo: 
li ~ 2? Não se achanÓ<l pTf!it"1Ite o autotr da ~enda, ~o 1.he caber a 

,'portunioode de justificã-la oralIT.'ente, será ela conslderad:a mexlStente, .sal
VO se o P}enár1..J, a reque-rlmento do Líder do Partido ou d~ Bloco a qUe.per .. 
':..euce1' o Senador. delibera,1' qur seja aceita. sob ~ a .condiçao de ser a ]usti. 
úcação enviada à Mero.. por escrito, para ~nex6!çao o processo, ~tes do pr~" 
3.uuciamento da primbira Com:'<;$O que sobre ~la se deva manif-estar: Nao 
$endo cumprida essa formalida.de. a emenda na.a será obJeto de consIdera .. 
ç:i(J". . 
.................. , ... ' ..................... ' .............. , ............... . 

Art, 24'1. SvbttituiçãJ por; 
"Art. 24-7. A pr(lposiç:'í'} ~prl'S-p:rl~a em Plenário será SUm11etlda a apol3.

-:nent() qcan-1Q o reque1r3 q'.l!Uquer Seruador. 
§ 11. O quona:l- ;laIa vota~~ • .de apOlamenu, é ?e 17 (~~essete) 5ena

.iotes. ccr.siderando--.:;e apJiatll a proposição que obtiver malOl'la simples -dos 
iJresentes. 

1) _ J. propostçã õ:e Comi:,,-'6::I; . . •• 
2 _ o requerimE'nk p.lXa o .qu~ êste Re.zunento ex,J,)lBSS.."".lllente nao exija 

essa formalidade; 

\ 
3) -.ao proposição para ao (;ual .. Constituição ou êste Regimento exijam 

número determinado de Sull2crloores: 1 
4) - a prQ!)oslção subscrita por Uderes de bancada ou de Blocos com .. 

~~~. ~~. :~;;. ~.~-o~:~ .. ~~~~:~: .......................... ~ .............. j 
Art. 252. Acréscimo de: ( 

"Parág:r&fo ú·nico. O projeto cu requer-~mentD ele autotria individual de' 
Se.nA~or, ~ulro ;requeri.nento d~ l!cer:.ça e de autl'>riza{'ão para o dasempenho 
de IDlSSão"P'!'eVlsta nl) krt. 49 da Constituição, Só s~rá lido quando presente 
seu autar • 'J 

··Ar1:.·265·.··:.:·············· .. ····················· ...................... . 
§§ 39 e 4<;1. S:urutU:J:l.Çã'O por: 
,,§ 3Ç>. ~a f.asc ~e v:otação -c!t'liberará. -o PI.:nár~o 'SÓbre o projeto quanto 

à .sua CO,nstltu-clOnalicL:i.ae. Se 'ilprOvado, retomará €le o seu curso, a fim de 
,~r estua.ado e afina~ .sabruetido à deliberação -do S~,naó.o no tocante ao mé. 
rlto. Em caso contrarIO estará (~eflUitiv.amente rejeit.).do. 

§ 4:'l, Havendo €..henda ~p-rt'sentada. em Plenário na. discussão :prelimi .. 
nar, ou. of~~ida. pela COU1lssã.o de Constituição e Justíça {'lrt. "00 §§ 29 e 
49). com obJetIvo Mn~~di)r da !nconstitllcionalitlade, a votação far·se~á, pri .. 
~e~ro, _sôbre 'ela. Aprovada a emenda., consi-derar-se·á aprovado, COm a mo .. 
~~caçao del~ e~onstanLe, ~ p.rojeto, quan.to à. coostitllCionalidade, indo :l ma .. 
téna. à f?Oml5e9..o de Rro.a~. para. redigir o venc~do Q fim de que tenha, 
l?1'CS.Segulmen t-o na sua ;rrunlt-.ação. Rejeitada a emencta, votar-se-á o pIO
Jeto, que, se. ep;.x)\.'Sdo, ~osse-6Ulrá no seu. curso. . 
........... # ....................... ~ ...................................... . 

Em ~e~uida. ao 3.11:. 21'5 Acrercimo de: 
~ . '~l\-!'t. 265-A. I~a:;·er2., igualmente, apreciaça{) prelim!nar, quando à 
Juridl:C~d9.~-e d·:) proJ-er,O, rle acõrdo cem as normas prN"critas no art!"O 
a:-rw!'"1{)!', q-na:n~o. ç -pa,:!'E"cer da Ccrnissão de Consct';uição e Justiç:·a concuir 
pela. sua 1njundlcLjad~". . 

Art. ·no. Acrésoi!l"'tO d!'! 
"Parágrafo ún:oo. -O projêID t1e Ü1jCiatlV.a dD Poder Execulil'O cuun .. 

dzd.o em Plenário VOl!a.rá à Ordem do D:a na sessão semmte ordiná~·ia 
ou e:xtre.fJTdinál'ia, sehClo o prcnunciamtnto das Cllm:.s.!>i5es" sôbre as emen.. 
daõ profeli'io em Plenário 

Art. :'12-A. Substitniçao per: 
"Art. 2i2~A. ~{;lTa{'a .:: &egunda. _dlscUSSio sem emendas, a pToj,:.to 

t"ertl. d:a& ('nn~o defm1t,~var":2ntfl apr-ú-vat'o, indepmdent.;:mente àe votaç.io. 
se.t'.'o Se a'gwn Senador requercíl' seja submetido a votos" . 
. .. 'A;i.' 292." k~é~w..o . d~': .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. ............ . .... . 

"ParágtB!fo único, São considera;:ios votos em branco 1)S l'egistrl:bs 
-como aostc~ções no pêVLe. ..... "'O e!é,:;-:,·ico". 
... 'Mi:' 2M·.::······,················· ............................... ' ..... . 

11 ~ tli). Substituiçã'J ,por 
."§ 1}9. O díspo.sitívo d/'."tacado de projeto pata votação em separado 

prf'-cedtrrã,. na votaçál), as e·ménda.s e independerá de IHrccer". 
.................................................. , .................. . 

Art 2g5 ..• 

§ 12, Substituição por . 

ff§ 12. Havenjo s-ub~t1tutivo integral do projeto, terá pr-.:cedênc:a pua" 
!! Wlta{'ã", salvo se th'er plOnUnClã.mento c=ntrárjo das Com:~':I''i G.J:l1P=· 
tentes paJ:a o estudo da mHél,ld "C{lKl.llto ao mên~o, oa se o Plc~lá,~·l.) d."li
lJersr o contrário". 

§ 16-. Substituição por: 
,.~ le. Se, anunciada ~, votaç§.o de disposição ou emel1d,.l destacada. o 

$l..~i'.:()f do re~uerimentr:: de t!.esta.que não pedir a piU/lna para enca~:nhá·la. 
co.."!S~dEl"9.r-se-á como tendo o P.t.tnfiTio c-or.oorda;:.o c::m o Parecer da Co· 
mjs~:âo. A matéria de~taCür!a terá a sort-e das demais can~:.n.lltes c.o gru,o 
a que pon-tencer" . 
... P.';.t: '30-7 ··(~ãp;;t)· . 's7Li;~;i~iç'do . p~~; ........... , ....................... . 

.. Afi:. 307. Não ter.j,.) enolm'nhaz:aento de \Qtaçl:) as e1ciçÕ-es e CS 
requel'inl~nt.os compreendiC1l1s nos ns. III e lU Co c . .rt. 211 e nas alíneas a, 
b. k. i, Te e u _00 art. 21.:r· . .. ........ , .............................................................. . 

Art. '~~'l. Acrésci11'...o do. 
"Pa!'âgrafo unic-o. O encaminhamento de v.:t-aç"l~ je .Tf;que.r:menl0. 

. quando Ro':'mitido por (oste H~~:lIr:.en~.:;, é limltldo .ao 'S:~nlt~.o. um repre
'lentantJe. "Óe cada B:coCo P .. {r'UGán{'l ~ um S~::U:1Jt na) hlucIo l B1:):.':0, 
nus.ndo hCl~v.er, salvo '!"'..as nome-n.ig.~D.S de pesaT". 
............ ............ .......... . . .~ ... -.............................. . 

Em ':le~·uida ao ano 311 - Ac.r(:sci7lto de: 

CAPiTULO V-A 

D.J DeciaraçU.o de Vote.. 

Art. 311-A. pr~cla.T.ad.c o ~·c.s'-1:tal0 de uma 'I,·OtJ.~lO. é licito 10 s~ 
nado!' usa!" da p.lla~ 9~) ~;.l:..;() lll..::l'l:.",s, -para jec.;-..rapi) de v:}to, sah'c se: 

a) a. vútação fôr ~\I:.;l-=tj";".; • 
b) a deliberação não ;e c.:-mpleLar, p'Jr falta d~ !lume~'o; . 
(') O Sznad<JT já hou:;e" fe:t, 1:S0 -da. pa aVrl, para. diSCutir a propo-

s~'ât1 (lU e-f!cam1nha.r-~he ~ ·H)~,J.çãJ· • . 
" d) "v::>taçã;:> felUa não fÔ! !.t:~ceh'1el de en~~m~nhamento .. . ..................... ~ .............. ~ ....................................... . 

Art. 326 .•• 

"! _ A urgência. rHsp::t'.!'a 1.rrante tOda a tra!lrit~~i'iJ ja re1t;;!·ia, ~
~ ti 10 e formalldaCles 1'"f:~7\mentfo::s, salvo . t:21'ecercs. ~as. CJ~ :"")(0'5, 
rtU:-ru.~ 3p.<'l".a, de11berscão "\'ll,b!.ração ou Õ:str.b'l·çao Ce CO)IaS das propo
s1çôes prtncipals e uc:::ss6rras -aos Senadc:-e ... presentes'· .. 
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Art. 339. SUbsUtuiçúf.I por: 

• Art. 339 O projeto de lei ol'çamEntária da União terá no Senado 
" seguinte tramitaçt.o: 

, a) R(.<ce'Jido ~a Càl.l.,re d03 Deputados, o projeto será imediatamente 
envlado à ComlsfBo de Y!;.anças. determmando a. Mesa a sua pubUcaçL.o 
e dlStTibUH,ão em avulso'. 

_ b) Cada an7xo ou subanexc; ac projeto será tratado como projeto au~ 
'tônomo, ma~t.enao-se •. elttretHuto. em. cada caso, o número de projeto in
tegral acresclCO do nun 0~'C de CI~'(}ell1, de anexo úu subanexo re.spectivo, 

C) A partir da se."2ao segUl1:tc aquela em qUe foram distribuídos os 
eVl11s<ls, pod~rão ser oferec:íd t.S emend'Js ao projeto, perante a Ccmi:St..:ão 
llie Fmrmças. durante dez oj[;s. n",salvado o disposto no it.rm i,2. . .. 

(1) _ As €f!lendRs a!J~·E';,;€'ntl?das perante a .ComiSsão independem de jUE.
t1~lC~Ç2.0 epcrlta, cumpnndo ao..; autores fazê-la. oralmente, pel'anLe a Co
Ilnls::ao, quando e-~ta o e'_lt,ender nece~sáno. 

el A Coml.~f;ào emltm~ pan:ce!', "'imultfineamente, sôbr a proposição 
:pl~mclp8.l e as e:nelldas Que lhe fOr€l1.1 encaminhadas pOdendo, por sua vez, 
olerec~ ~<;: que J'l!2a.r LeCés2ánas, 

f) Não sel'fw adul'tid[iS emwdas com erát-er de propo,~içõ.:;s autôno
mas, D'l, l'Cu.sa. pela Mesa, de emenda considel':lda infringente desta 
llurma, caberá reCUl'30 par-!\ o Plc-náno. . 

g) As emeutias ap:'€.SElltada~ perante a COlUl~são, ainda que recebam 
p:;'l"eCEl' contránú, serão a:cmninhada,s ao pronuncianlento do Plenário. 

Il? . Serão olJservad!":s, na dlsrussao e- votação do projeto de lei orç.a
tnt::utana e resppct:vas ell1cnda-s. a,? DOl'rn.:ts estabelecidas neste Regimento 
parH Os aemais projetos ce lei, Com as seguint.es alterações: 

h.~_ - Votn.r~.se-_ão em grupo, .salvo destaque, as emendas com sube
m"~das. A ap-tov.nçao rto grupO importa a das emendas, Com as modifi
coçees constant€.s das respectivas subemendas. 

h.2 - Na. votação de emenda ou subemellda poderão f:lIar, para en
caallnhà~la, o putl)r, um mador favorãvel, um contrário, c, afinal o relator. 

i) No mês de novembro observar-se-ão as ~eguintes normas: 
1,1 - A ap-rescntaçf:o Õa emeuàas independera da distribuição de avul-

80S, desde que o texto recebido da Câmara tenha ~ido publicado· no órgão 
onClal da, Casa. . 

1. 2 - o. 1):-5.zo pa ... ·f'i, apresentaçã-o de emenda"S será estipuladO pelo 
:fre-,ídente, em E.equida a leitura. dI) p-rojeto, ouvids: a Comissão de Finanç.as. , 

1.3 - O PfeSldente poderá suspender a sessã"<l do plenário, uma 'ou 
maIs vêze3, a fim de a~uordar matêri'.1 orçamentária procedente da. Cã
mar~, para inl~IO ,de vamitação, ou da Comis.são de Finanças, para de- -
l1!J.el"3.ção da G-asa.· , 

1.4, - N~ ·f'lS€ de ô:.:;cussão só serao adm:tjdas emendas- quando n'Ssi .. 
tl..'ldas IJelo relM· .. :· do anexo ou subanexo respectivo ou por Lideres que 
Tepre~eDtúm. no mmimo. 34 Senad.ores. 

1.5 - O c:i.lli~osto ll~ item anterior se Qbservarn, igualm'2..'1te, quanto ao~ 
requenmento3 de destaque, adiamênto ou d:l:gência. 

1.6 - A Mesa. indp.pendentemente de requer'mento, pcderá L.'1cluir em 
Ordem do Dia qualquer anexo ou SUb:lDCXO c~çamentário, com prioridáde 
,')ôlJre mat€rla . .lá em discmsão ou com vot::çr,O miríada, ainda qUe em re
gime de urgênci1, salvo os casos do art;~'o ~25, nQ 5.a. 

1.7. _ O pare<.:er sõbre as emendas ap:'e3entadas na- fase de discussão 
serã. da,do em Plellário, em seguida 0.0 encerra!Í1€llto dê ~ dUlcusSáo, póà'ê1l.d{) 
o. Comis-são, se julgar necessário, pedir prazo. até meia hora para profe
ri-lo. 

1.8 _ Chegando à Mesa -redAçãa-fin31 de emendas 0.0 p~·ojeto de orca
mento, poderá- '3e~' submetida à del,bern.çao do plenário, em r;ua!quer fa.<.:e 
a.~ -seSSão, indepen1emente de r€ql1E:·imento e de publicação" 

F.:n .'3eguida ao a!'tigo 340 - Acrc.'.:cimo de: 
'TiTULO XII-A 

Do Pronm;ctamento do Senado ~ôbre Atos Tnternacionais 

Art. 3{1J-A. O p"ojetc de c!r::re~O-1f'51s~ativo referente a ato jnstitu-Clo~ 
':nAl submetIdo à apr"vaçiit do Co;}~re~o Nacionol terá no Senado a se~ 
guint,e tramitação: . \ 

O) Só terá ir.iciado o J';€U CUf!.O, no· Senado, se \ estiver acompanhado 
<10.;; texto~, em' cópia aut.rnt16.1dS, do ato intem!l.cional 're'ipectivo, em "-Por
tuguês, bem C3mo da M~nsai!,'::m OP. e:,c::m;nhamento e da. exposição cc 
:motivos a ela. correspDnàente. . 

b) Lido o projete riO expedif'nte, (01 Mesa o mandará publicar no 
"ll1ario ao congresso NTlc!.onaf' e e-!{) avulsos, ·e.CDmpat:Ülad~ ~os '!-:~tos 
f-eferido'3 na alínea antn:or. 

- c} Nas 24 hora:; c:ue ,<;e seguirem' à publicaçãO, o projeto será éncami. 
nhado, slmllltãneamente, às Comissões que sôbre êle devam opinar. 

à) A coml~tão de Relaçõ!:~ Exteriores será remetido o processo em 
ortginal e às demD.i<; Comissõfs. em atuações ~-pe<:iais, o texto do projet.o 
e dos documentu<: mencl(\naà~. na aIIne-9. L\ etn reprOdução, bem como 
avul'5os referente'.; fi. tramitação da fi1-&-tér:.rt ~ Câmara. 

C) As comi<'~ões !,2râo, par;t oPin3r sôbre o projeto, o prazo, errr·co-
muro, de 15 (qU'r!lzE:) diz!>, prorrogá,'el"JQf- igual })eriodo. • 

I send?.o ~ncan:inhados à Co~i!'lião de Cnstitui.Çi'ío e Justiça, a. fim de que se 
rnem~e~te sobre a pO:::Slbllldade de prossegu:..rem na sua tramitação. 

1

1 . § 1° Quand? julga!" co~v~niente, sem emb~rgo 'd? di.~po,~to no artigo 8t!. 
nlm~a c, n\! n, ltt'!m 1, 'P{lQera aMem €llcammblr a Comissão de COl1.sti
tUlÇa.O e Justiça, para o mesmo fiJ11, projeto receb:do da Cítm8(·&. 

I. § 2Q .Sendo c~nt~al·io .0 parecer da Cmn:.~5à,? de COl1-sUtn:çfto e Jus';iça. 
e.ss~·s proJ~tos t;erao lDClUldo.-::: em 01' d:.m do Dia,'3, fim de C!tl.? o P,.' ... 11,·:O 

, tlellbere sobre 4) prosseguimento da. trum,tüçi\o, consi:ierantto,~c -pela Te,· 

I 
je~ç~o o pr:mu.nciamento contrátio a' ess.c 11~eVlC:2ncia, 
Jetçao o p:ol1unciament{> contrário a e~~a pl'vid211C;a. 

i Senado Federa!. em 2& de abril c}e 1D34. 

.4uro Moura Anarada 

Pres .dente do Sen.ado Fe-deml 

- -------------
,H A DA 35'.- SESSÃO. EM 29 1 enc"."1Ínhado .~ r',:;'.50 do Sen3do ,. 

DE ABRIL DE 1964 ~~~~~~es p~(JP(~SlÇO~S, r~pr:c~iYa-

l'UESIDt:XCl.'\ DOS RS 
.1 " 

~RTQ M,'RIXIIQj' 
;;"' ' . ,~. - ., _.. . 

As 14 ht)ra~ e '30 
a:::ham~se Pf€,sentes O~ 
Senadores: 

Goldwa.sser Santos. 
José Guio!turd. 
Vivaldo _ ;-,ima.. 
Edmundo ~Leyy'~ .. 
Eugênio Barres. 
JQa4..:~m P!lre!ltc. 
Jo...~ Când~do. 
!\1meze.s Pimentel. 
WiJ..'3on Gonçf,lves. 
Dix-Huit R-o~aco.· . 
binart~ 1\:Irsiz. 

.,~~~f;tp;r9. d~. F.i~ql.c.!r"dO. 
Erml~'io alo Moraes, 
HcrJ,)d'do Vu'ira. 
Alo'y~io de C-an'slho 
Antonio Balbino, 
Jos'3pha.t Mar~nho. 

• Eurko Reze)),de. 
Miguel' Coutn. . 
V.:ts-concelos Torres. 
Benedicto Vallacta.res 
Moura Andrade. 
Pedro Lud,)v\,fo. 
LO'Jes da em,ta. 
FilinF-D Milil~-r. > 

. Bezerra:'\. v.~{L .• " 
NE'!~on MDL'111an. 
Antõ:lio C[!.rlOI'!. 
AWio Fontana, 
Gttldo !vIondin. 
Daníel Kricger, 

MOURA 
I 

mi:1uios 
SênhoreS" 

Pl'oieto de Lei da Câmara 
}jQ 27, de 196<1 
(N° 956';"t\, -J)E 1963, 

DOS lmpTl'f t.nOS) 

AUera os acts. 273 e 23'.') 
e6dulo à-a lustica Militar 

o Congl'esso Nac:omtl de~reta: 

do 

Art. 19 Da -se ao Titulo TI - Do 
p:'oce1"so e julgamento' do.:; crime.s ,je 
c<lmpetência. do Supr~mo. Tribunal 
MH1ta1' - RTts. 213 e '2'33, ciD Có;:i'l)};u 
d:t JU3t~ça MiUar (D2crozto-Iei m.í ... 
mero 925, de 2 de dezembro de 1!13S1, 

I 
e, seguinte reda_çao: . 

·'TÍTULO n!$ 

'I Do processo e 1ulgümento dos crimes 
de competência do S1.!perior Tr.bunal 

I
· Militar . 

Art. 273. No proc:-SSO e jul:;::a
mento dos crimes de competêr::cia (lo 
SUPErior Tribunal Militar. a denún
cia será of'erec'da ao Tribunal e aure-
sentada ao Presidente para a d~5si.5-
.n~ç:1o do Relator. 

Art. 274. O Relator será um 1\fl
tl!stro togado, designado por e:::::alH. 
cab-.:ndo-lhc as atribUições de Ju:z 
Instrutor do proceGSo. 

Art. 275. Sendo recebida a denú!1-
~ia, mandará o Juiz a iI1strucão ::itar 
o de:lunc~ado e intimar aS testemu~ 
nh...-w. 

Art, 276_. A formação di.l culps sc
guirit O rito ~stabelo:~cid{) para o pro-

0- SU. PREStDEXTE: ces:::o dos cnmes' de competência do 
.A. .}ists. .c~ ''PTe.';;ençll acusa o C\,., _~. C.?~s~lho de Justiça, d~se!Dpenh{mdl) 

reClmel1;o de 31 Srs. Sen~ores. l:1~- o -,J~lZ Instrutor as atrlbu:çOE5 que o 
vendo número regimental. .dPl':-...rtJ~ Cod!go confere a é;<),,>e Consel~~, . 
3.bt'l'ta. a. sessão. .Ar~. 277. As funções do MmlstérlO 

PublIco serão desempenhadas pelo 
Vai ser llda Q ata. '. Procurador-Geral. As de Escriv:1o 

f _ por um funcionário graduado da Se-
'0;0. ••• '. Q. Sr," 21?: .Secretãrlo procede Q cret,rtl"ia, cte.slgnad.o _pelo Pre.~id'2nte e. 

t leiLura da ata da sessão anterior, as de Oficial-de-Justiça, pelo Ch€fe 
Que é aprovada sem debates. da Portaria ou seu substituto legal. 

····o~s~. :19 Secretãrio.lê o se~ Art, 287, Caberá l',sCUl'So do des-
gu:nte: pacho do Relator que: 

a) reje:tar a denú~cia!" 
EXI'EDIE~TE 

Resposta a pedi40 de inlormaçoes 
encammhddo pejo Senadõ 

Aviso ]3-87, de 27 de abril, do Se-
1 nhor Ministro da Viação e Obras Pú.~ 
1 bllca..s, com referência a.o Requeri
mento n9 1. 2'07-63. do Sr. Senaaor 
Vasconcelos Torres. 

b) decretar a prisão preveDth~; 
e) julgar extinta a ação pena,): 
d) concluir IYda incompetência do 

fôro militar; -

J) Ao fím (lo pl'azo. est!pula<'l.o na aUnea. anterior o projeto_ será 
lncu1do na ord~m do D!a, com Ou sem pareceres, devendo as Comi.s3ães) 
nesta. ultima hi?1tefE', nl'onunc'ar-se sõbre êle onllmente em Plenárjo. 

g} Quando emenc~db o projeto em Plenário, observar-se· á, em reln~ . Mensagem n" 52. de 1964 (n9 de 
Ção ao prn.1)UnClsmentn CI"t; comis""ões sobre ns emendas, o disposto na.s o!"igem 85-64), de 26 do 'mês em curso 
anneas à (r.uanto à dl':r'bUH'ãV), e e I." - Restitui dois dos autógrafos que 

e) conceder ou rie~ar a mensagem. 
Art. 21'9. Findo o prazo PoJr,à, P..9 

alegações finais, o' Escrivão fará os 
ltutos conclusos' 0.0 Relator, o qu,ll tle 
encontrar irregularidad'2s sanáveis ou 
falta de dilit!:ênc:as que julgar nec€!,· 
s~ias, mandará sa':1á-Ias ou preen-
chê-las. I 

Em ~eT'ids. a [,;-t. 36{!. Acrêscimo {ta: serviram de base à promulgação da 
"Art. ~o'~'- A. Tral1;('orrido o prazo de que trata o artigo 359 sem que Lei nQ 4,326. de 26 de abril .de 1964, 

a Comissão haj'êL proferídc. seu Parecer, cu pedidO a prrrogação dê1e, o Pro~ em q,ue. se transformou o Projeto nu~ 
jeto de Emenda ::l. Ccn.stltuido será colocado em Ordem do Dia, a fim de ·mér-o ·à)~"· de 1959, no Sehad<l e 
que o Plenfirio ct'?Ybere SE' deve tu ,prosseguimento .. _.. _... ~_~ n9 2.182~B~60 na Câmara., que esta~ 

§ 19 A inchw'.O em Ordem dü- D:..:., s€':i:ll anun~\.ada ao Ple...'1ário t-Vm oito belece prazo para. o provimento de 
dIas de antecedência. . cargos públicos (projeto mantido pelo 

§ 29 Se o pl:cnurl.cir.mento do Plenário fôr contrárfo ao prosseguimento Congresso Nacional, após veto pres!· 
do Projeto, éste será considerado definitivamente rejeitado e l·ecolhido ao dencial). 
ArquiVo".' Ofícios ns. 669. 670. 673 e 674. de 

Art. 29 Ois projeto_,> (;'Ue criem ou aumentem despesa pública, em curso 27 do mês em curso, do 8r. Primeiro 
no BenMQ ~ g:!-1u. d~ ~ig~cjª à.:~~tf: ~§1?~uçã?, ~ ~ ~!! ~\ldo ~ustado1 ~,e.w1W 9:tl ~~ ~ Dep}ltados, 

Art, 280, Findn a instruçã,o, o 
o Tribunal procederá, elll sessão ple
nária, o julga!!lcnto, QbserYando-~e o 
seguinte: .' 

I ,..- Por despacho do Relato1', os 
autos serão COnclu:30s ao Presidente, 
qUê designará dia e hora para o jul
gamento. Dessa designação serão 
cientificados o réu, seu advogada, tR.s.. 
temunhas e o Mi~istério Público. 
li - Aberta ~ sessão, com a pre ... 

s~J~ de todos os Minlstr()S ~m cxe1:~ 
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cicio. será -apregoado o réu. e. pre ... 
sente ê~te, o Presidente ~á a. pa
la.'Vta. e.<> Rela.t.a!. que fará. o rcs.umo 
d::ts principa.ig peças dos autos e da 
prova produzida, devendo o Relator 
(Irdênar- ao Secretário do Tribunal 6 
leitura de peça ou peças das antos, 
~ aS5im fôr so!icit..'1dQ por qualquer 
dQs Ministros. 

TIr - Findo o Relatú:-io. o Pres!.
dellte dará, sucessivamente, a palavra 
ElO Procurador-Geral e 0.0 acusada, 
ou seu def~ar. para. sustp...ntarem. 
Ol'aim-ente. a acusação e a defesa, po
de.ndo cada. um OCUpÜol' o. triibuna 
dentro dos prazoo e.:;tabBlec.idos pelo 
Código d'e Justiça Uil:tar aos julgn .. 
mentos doS! crimes da competência 
do~ Consl:lhos de Just.iç~ ta.rt. 227 e 
6elIJ parágrafOs). 

IV - Eneerrc.do,:; 90S d~ates. pas
sará o Tribunal D. funcionar em ses
são s.ecreta, pa.ra profer~ o julga· 
rnento. cujo resultado se;á anu.nc .... ado 
em sessão publica. 

V -:- O julgD.l)1ento ef.etuar-s.e-á em 
Uma ou tna1s sesrocs, a critelio do 
Tribunal. 

VI - Se fóI' vencido o Relator. o 
acórdão será lavrado po!' um dos Mi
ni.<;tl'os togad06 vencMoJ'es, observada 
a t:Scala, e. na. falta dê::.tes, por -um 
Ministro miliroI'. 

Art, 281. Se o réu sôlto deixa.r de 
comparecer, sem causa justiflOOch, 
será julgado à revelia, independen~-e~ 
me~te do. publicação de edital. 

Art, 282, Sendo o réu revelou não 
compareo~do à sessão de julgamen~ 
to. proceder-se-á na fOrma do ar
tigo 225. 

Art. 283. Das dêcisõe-.3 definliil"as 
ou com fôrça de deLnitiva, proferi
das pelo Tribunal, caberão embargos, 
que deverão ser oferecidos dentro '!e 
1{) (d'Cz) dias, canudos da int1maçiia 
do acórdEo. O réu revel nfio pode 
emb,:,.rgar, sem se aprese-ntar à pri-. 
são. " 

Art, 2"" Elta lei ent.rará em vig-or 
na data. de sua publlcação. revo:;lld.:l.S 
as disposições em contrário: 

A Comiss[o de COllitltulção e 
Jru.t:ça. 

?ioialo de Lei da Câmar~ 
Nq 28. Ôe 1964 . 

{N° 1.?3:!-A, DE 196;\, 

~~A C.\iHARA DOS DEPUTADOS} 

Art. 59 A ftJ:lção de Secretú-l'":o 
Prc.sl,dêncla será exercida por um oes 
Diretores do Tribunal, med.:ante dc
signaçã.o do Ministro-President.e. 

Pr()le!Q de Lei da Câmara 
li" 29, de 1964 

(N.G 3,14.3-B" DE 1961 

1\" CiUIAltA DOS DEPUTADOS) 

o C.Jn~o Nac'cnal decreta: 

Art. lu. F:ca o Poder Executivo a11~ 
t>orizad .. o a declnrar de ut',Udade pú~ 
blica os tsrrcncs onde fo.,.~ travachs 
em 19 de abril de 1548 e a 1.9 de fE'~ 
~reiro de'l&!9, no Município de Ja-
1)oatão. Estado de Pernambuco, a.s ~ 
duas Bata!has dos Guararapes, I 

Art. 2~ Fica o Poder Exectüivo 9.~. 
torizado a P.7cU':.-over a d,esaprop!,.~f'.2: 
d0S terrenos pertencentes. na. referi. 
da área. no Mosteiro da. Vila de 01<11-
cl .. 3. <lo Patri~rca São Bento, po-r dtlll
ção gratu· ta. do Mestre de, Cam;;>o. 
General de Estado do BrasIl e Go
vernad-or da Ca-p~ta.:1ia de pernumb,u
co, Fr.anc~<X',o Bal'!'eto Menezes •. a.s.<>:m 
como os que o ref€!'ido Mosteiro r.e~ 
nha adqu:rido na mesma área ~m o I 
complemento da mesma, nos qlla!S ,lI" 
:;it.uiJ. a Igreja VOtiva de No::sa Se· 
!lhora dos pra'zeres. 

Art. 3Q D::ntro do pra.~J de 60 (se::-I· 
"anta) d:as, a conta,: d:a da ta da P'l' 
3licaf!'1o da presente lei, o Poder Exe
cutivà nomeará uma comisS:1O, C?!1S
tituida de rep:esentnntes do M:;t .<; •. 
télio d:! Ed:;C::lC;-~o e Cultura. tn·d:('a· 
da pzla O:~e::'br:2 do p<lmmêm<> ~!.s
~ó::ieo e Artistico Na.cio::J:11. do M!!llS 
t.ér!D d3, F'S7..f'.llda ind.'.cado pela D:rc
tOl'~a do PatrüTlôi.1.io da un:i'iO, Min\-s~ 
tério da Guerra, Govê:-no do Estajo 
de Pern·3.:nbuco. In..<i.ituto A~uea:ó1'-
0'0, WEt6r:,~o e GeO'.ç·áfieo d'? p~·<tla'" 
b:.tc::J. e a P:efeitm'a Municipal de J<1-
ooa~âo. pa·r f82(:1' a tle'!l1l1!'cu!;?Q .i;,. 
tóda a área, diretE!.m..ente vinculada à~ 
opel'ar,.Õ2.' das referidas Batalh.as (' 
opinar sôbre a conveniência. 0'.1 illio 
da desaprop1"acão da. -Rl'ãea excede:,:
te em proprjedadp- a que se refere \l 

artigo 2? dest.a lei. par as devidas 
tfoviden..::as do Poder EXecutivo QUf 
rc::l.E:rã. ou nâo promover n desapl'!l
pliacão da:s área;: indicadas pela Co· 
missão demare:adcra. • 

4\1 Incumbirá à Diretoria do 
Pa:ti·imôiij·" Histórico e Artístko N<3-

guarda e a conservação do 
paisagistico e arqtütetõnlco 

. 'fica: integrado fiO 
da Igreja V'J~ 

dos Prru:eres, 
pelo Decreto .. 
de 1948. 

A.rt. 5° P;l.l'a atender às despesa!; 
com a desaprop.:iat;ão da ál'ea perten
cente ao ~,1osteiro ... de São Bento de 
Olind·(\., e já trOmba<1a. por delfbara.ção 
do COI18f.'lho consultivo do Pattim~
nio Hfstó:-:co e Artístico Nacional. 
')Ompreendtmdo cêrca. de 22() (duzen
tos e vint.e) hectares. fica. o Poder 
Exe-cut:\'o autorizado a lnclt:ir no or
.çamento do exercido de 1965 e aos 
suh~eqlientes, a inlportân.cla de •••... 
Cl'$ 00.000.000,00 (ciuqilenta; mUhc"s 
de c:uze:ros). até pedazer o tiOtal de 
Cr$ 200, OUO, OD,OO (duz.entos milhões 
de cruzeiros) correspoT.l.dent.e ao va
I·:): dos: referidas teren03. 

Pará.gm-fo tí."lico. Para ressalvar o 
cumprimento da. cláusula da doaçà.o 
fe:1..a por Francisco Barreto de Mene~ 

Art, 49 São criadas. 1)0 mesmo Tri- :?;es. por escritrura de 8 de ,Dovem1?ro 
bunal, seis (6) funções gratHic..'\dns de de lf:55. tic~ nssegurado no Mostell'o 
Chefe de Seçáo, simbolo FG-2 e du~, de são Bento de Olinha () uso pleno 
(21 funcões gratificadas de Secretá· do Santuário de Nassa. Senhol':Qo ~I 
rio de DIreto!', símbolO FG·4, Prazere" das Montes GU:1rarapes. 1lS-

" t' t.,· sim como d:t ire." elreundante de :0 
Ar", 5 A presen e le. ~n ,.~ra em h ~t...,\ .. ., doada 'Originalmente peln 

'Vigcr na. da~ de ,.:ill<l pub:'c9.?s.~, .se.. ll~~m·o"!S F:·ancl..-:co Barreto de Mene~ I' 

"oga{"\as as dlSPOS!çoes em t"O.1tlá ... o Zf.s, su,!eita. porém. ao rcfe:ids entid:lp 
As Comí.~l!s de Eel'v!ço Púbit- i de religl.'J2!l, na utilização do me,t;mol 

C0 Civil da Fi.nanç23. SG.:1i.tlà!'io c d,~qucles terrenos, à. ob- i 

. 
servância estrIta da·s disposições dlJ I tos his!ól'icOs ti paisagísticos do con
leg'slação de proteção ao Patrimôuio,junto dos t:>rl'(~lO;S desapropriadOS, 
H'stónco e Al'tistlCQ Naclo~lal, bem I .. r... ""',," ; ..., - A 

como a colaborar com o ol'gão da. Ar\.-. u, I-:._."O~,am_.e as d.si'oS ço_s 
~jmm'.stração federal COlllpetent-e n:J..3 em cont::J.:;o. 
med!<las que se tornem ne-ceSSá.rw.sl As Com:s·õ~.s d~ niJcJção e 
p3.l-a resgllardar a va.!.or.z:1l' os aspet!- Cu:til:a e d:- F.TIJ.nçn,:;, 

PROJETO DE L"I DA CÁ;,lARii W 30, D2 1954 
(~Q 8Q9-(~ DE 11;5::. XA C.i:ll.1R.4 DC:~ DS [,,[;1'ADOS) 

Dt;c,:S?'7,;Õ~'='''''~' ~Ofl~",-:,.=-,,""'~-~U~·~l"'~tt,,~,~S~O!..:'~'Ltt'~ 
PRIF.D! DE D,\ 'lERa!, SE.U uso E DO

!111m:::. E V,\ OUTMS l'aérant'"1Cl.\S, 
o Congrtz"so N!lt'ic.t.,·j dê~.·~j?: 

(..~iTULo 

Al'~. F A prtsente l.el :e"ll.',l?t as Te'!>· ... 1-.{' l' 'dl <". • cas concernen~es . "o -i" '-YO' S JrI cas, .oc.a1S e económl-
- '. a pl pr..e ... :?ü" :"47al, seu. U<;o e uonun'o C~m () ob' ~',r 

de .p~müver ,) 2.P!'OVeir:u;.1el'LO lSc.('Ina: da. t~rra ~ b~.n· éGtS!' d:.'S \l~·H~ 
cuhlvam no o:;pntlc,o dH l'lG,ucztr, e do desenvolyim::mto do País, q 

Art, !li( Na npllC::1ç10 ela pre.,ente l~i ter-5~-á em vLsta: 

a) p.rom::.'Ver a chslribl;i<;fiu e .redis.tribuiçãO da. h~rra atrnvés de llOl"_ 
m~, baseadp,'õ: e~. ~rogl"'<!rr,as ft'6 'ollalm.ente e:tud-.:dos e cOI1G:derados 00 
C::SA2m~,;_ as c .. mOlçm3 do> ~xp OlilÇão ~c.ol~ÕU1;ca. o ~:jp.o de pr':.'Ciu~ão de 
~}~ ::e-:,.ao, ar ~d:eq~;!th utll:zaçãu das tul'as, ft unprôdutivirlade dos la
t.fuaa.o~ e. o ,ex~css1V1~ parc:.":~1..men~o em min,fúndi;:};J antleconômicos. 

b) fl}:~r 0::0 tIpos etC pr{)P:·~t'mlQes que cJl're,;;po:l,lam às ne _;' . 
de pl'oduçao de c9.da l'egtso e à ~pac:da.de ele tr~ba'lto d~ agric11~~·aaQre· 
S'.1a familla: '.J r e 

C1 .~sU::uul!',!' ,o aumento r:'l r.rodutivid~de tendo e~n rista as cond~çõco 
da feg-!a.o re;~pecti\-a; • 

d: as~g!lrt1.: niJ me:'!) r'lr:ll crndiÇÕro e,jewadas de bem estar social 
a_t.ra\'€S de p~og:am~.5 rir t-d:tC'\~r;5.c. de saúde. de h..9.b:tução, de alimenta: 
çaQ. de ar.<;ist,é.1Clil tecn.ca e ele c!tdito' 

• e) mcc~t,j"~r. a fOtl'!"hlt::b.tI a.e uma.' claa.:;e mf!diu rural. de peq'J.eno.s e 
medias proi1r1!',tdnCS, c!c.:,:n','clvent1o·lhes a ativ.dad~ produtiva e ao mel)-
mo ',empo, ~s~l?1ulBrU'J-!lv.'s f. c,'pacidade [lqui~it:V,3; , 
•• f) pOSslbllitar a implflnl'ação de pl&n03 de industdalização rurn', e"Pe~ 

cl~.men~e r/e_ pp';-tuena. illdústria. e de e5timu'o ,'to artc:::anato, obj:~ivan
do a ubll?açao ..... e mat(':-ia. p-. i:r ..... r lcca:s Ou re~i:.nat:·, 

(lI prot.ege!', efet;vame~le 0.-': '~lle cultivam a. terra aÍheia e nela. vivamo 
. h) . e::;t,JmnlR~. e prOH!o':e, :) s.~ociat,Vl-~mo rur81. através da org'Jlli~ 

zaç~o ae cr,mun.aadf,1. Rg! â:ia.r:; c;.., ba'~ dL~trita.l. de:; .in:ldus a de~pertar o 
e~PJ~t!) de cO~l""nça f:' s'Jl'6nr (,r.:'!CI! r~cínt';('~r:;. fi I)!'opdar a sua 3.:.$0" 
c:açao general:zada em {'o"pen' t,\·.ls de c:;mumo, de ::rédit.o de produç::'O 
~ de m ... 'da1idaje., dcrü'aaR~. 

..A..rt, 3" O us-o dl propr:f.--C:~ 'Te será ccnr.rclcna1-:} :'0 bem-c1'tar &lcial. 

Art. 41' São garantido, torks os direJ.to'5 c:JI'ce:'n 'n~es à praprledp,j! 
e à. pO$se da terra, con,'htll:nrlo obrigarão do p"op!'iptãr!o ou POssu!dor 
promover-lllf>3 a fixpio!-:J-;""t:J. u:oD!.!mrca, de$de C;ue M'! V'Crifiquem ns con~ 
dlÇÕf'B mfv.tmas :ndi~pen..~:" ve!.s, 

C ... PÍ-TC'l.O n 

DO (I('esso à letra 

seção I 

I>f).~ !',fefas de Acesso à Terra 

Ar+; 5;) E' :!sse~u:rno .) t ..ao!' o aC(,:~EO à p.rop~·iedade de imóvel rural 
pUa fU1S de exploraçf'Q .i:;l1cu~ e pecuár:a nos limile5 da lei e sob 1'J5 
LOndlçé>e.5 nela pn·vistas, 

Art, 6'" O 'lce~~o â prop!'lE'd!ltle de imó'.'el ru:al 011 à explo!"t'l-CRo azri
e~!a S~rá prool'Jvido rtl~'anle à r!i..' trlbll.!C.l-' cu a rf>dis.tribui-ção de tel'I'stJ 
e pela execUÇão de Q,ual!luer das medidas seguintes: 

Ql r'esapropl'iação- Qor tuterf..&st soct.U: 

bl dc,ação; 

e1 compra e venda: 

d) ~~o te~!1p-·)l"árl!l. do u.s~ gratuito: 

en anendamellto; 
f) pa."cerla: 

g) arrecadat;§.c. doa bl:i'lfi YdS!OS; 

hl feTersão ~-POSSf' ~ &'}- C'('mh~!o do I\Jder Ptlhllco de terra..; de sua 
propriereoCle indêbl!;.am€'mt~ ot.:apc.dtlS e exp:orada", a qua.lquer titulO, por 
terceiros; 

i~ hera!lça .ou legn(.o. 

Seção n 
Da des.l~ropric.çf1 . ., de !1'1óVeis rura~ por inter4$&e soc!al 

Art. 79 COil5tneraxn-se c~os de lnt.erê,sse soClal. para. fins de dcsa-
propriaçaa de imóveis rura:!.'i: 

I - a) tel'~e.g inculta!! ou uplorooM em despropor~!iro com ll3 di ... 
mem,õt>8 oU possiblLidadea do imóvel, apesar da exist~ncla de condiçôea.\ 
favoráveis para. sua. exp1Ü'!'..lçãô adequada: 

o} t,e.rraa cuja. explarilção 'não se Obedeça. a plano de zonea.mento 
agrlC(ds. elaoorado por órgão ccmpetent4, a 11m de promover ou inten
sificar 38 cultura~ correspondente..~ às exlgênc1a.s do plano.; 

c) terras que constituem mir .. ifúndioa, entendendo_.se oomo tal ~uela 
cujd. árM nl\o bu,ste pllora OCUpRl' a Q.t.tvidade da fam:Oia. da pr-optie"á.rla 
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• Ih'!' v .... ;egurar !.t.:b€istência, est.s.',Jill'lade e 
1n~nt{) . 

possibilidade 

II - C e.'lt.abelecimenw de: 
It j é!'eas de reflorestament'); 
b) nr:.idades de subsLstência na 
e) nucleos ref:'idcnciais do tip::; 

Area. de l110nocllltura: 
.. Ca~:l. Popular": 

de desenvolvÍ- Ar!.. 16. O imóvel furaI abandonado (art. 589. TIr, do Código Civil) 
comO taJ declarado e· arrecadado COmo bem vago, passará decorridOG la 
(f tez) anos, ao d:mínio da União, (art. 189 § 29 do Código Civil), de:-de 
q~le por e.sta ou peJo órgão federal competente seja promo,rjda. a alTeca-~ 
dacão. 

I . P~.:·:ágral0 únÍca. Considera-se vago por abRndono o imóvel rural sns~ 
. ceptíve! 'de aproveitamento ec:;nômlCo, mantido pelo seu plOpl'ietárlO t-o~ 

(f) annazér..s, silos, plantaal il}dustri;tis de q:ua~q~el' n[lttll'ez~. postos 
de sRtíde, escolu& e out:'as obras e servlçO:5 de Il1teresse para a cJmuni· 

t~l.!1~tnte il1€x..;J!t;!"8.do e sun ben.:feitorio.s por mals de le (de.z) anos. 

cl:,ade f' a economja l'ural;-- . . . 
L'\.piTULO In 

Df.t e.TpZoraçao dos imóveis ruralS C) tt;1"tas necessárias à fundação ou expansã:. de projet~. '~1dtl.')tl'la,s. 
lI! _ A proteção. do solo. da fauna e da -flol'a,-dos man3.11ClalS 2 cursos 

d'á<,!;u~, e iecursos naturais e l'enováveis. '. .. Seção I 
P~lrágrafo único. Serão havidas como exp~or~das, parn os de~e~,~.) Do pla1!eja1ll~11to da r€;o' ml1, agrarlU, da utlllz-ação aas terras e do 

nas aren6 e~ que houver conveniêl1\.,la de preserva-cão de reservas, ;:oneamento agI teola 
déste art.!go M terras ocupadas com. florestas, primitivas CU secun ana~'1 

Ari 8'" Para efeito de desapropriação por intel'êSse social ter-se-á por AI t. 17 a orgão liaCJCIHil de planejamento e execução da 1 efol'111n. 
justa a' 1I1demzação qUE: fõr a~n!gfn'elmentz convencionada. entre de,'5al~rO- ng,lallá, com a imalld;.tt.::o de pl'oJl)(;ver colonIzação e l'eorgalllzação agl"lit'ia, 
priallte e desapropriado ou a Que na falta de acôrdo ~e~a Ílxada na. fOlm3. Ide,e,ú e1nbOlar: 

tabele da para. de<:apl'ooriação por mterê$se social flxadD na fú1 .T1cl da e.s, o CI o ~;,. _ " ,. u info~mam a presente LeI. I - Plano Nacional. defmindo as áreas considerac1ns de reform3 agnl_ 
LeI n 4.132, de 1,,63. e s€;:oundt os ?lmClpl~s q ãe dos imóveis desa.propl'J~- '1(\, en1.lmerando as :.nedldas f;\;;'al~ necessál'las a sua efetIvação e ;.ndi-

d 
Art. 99 Será comfPet~nte ãO fôlo ndDa ..... SI tLada

Ç Uo ntã') onde ela nâo tiver IcandO as pllonda.c.e. d(~ p,ttnd.rr.tnto, vinculadas ao maIor ou menOr gl'aJ. 
os e no procetw unc.lonar, em "le '. . - .: d ·ct"d , .. 

s t nt o ''''''''5.0 do Mlt.J.stério Público local (COn6t ltUlçao, artigo I as neceSSl v' e", 
~~yre§ e~ ,3 e, O~D.... ~1 __ Plan,,:> ~egi?r..alS a Rnt€(edel'em. sempre. qualquer desapropriação, 
,." .). \pOl' rnteresse EOCIul, !t:ndHl~1entgd(rf:: em levantamentos e estudos os q'.J!.tl~ 

Art. 10. Nas desapropriações efctuadus de 2oCÔl'da cúm esta Lei, a I compl'cenoei':10 , 
:indenização deí'ida, c011cordando 0. proprietário, poderá ser paga na totl-.,. .,_" :,.: . _ ,'.. .' 
lidade ou em parte. em letras hlpotecáriRs, açoes de sociedade de eco~ ~,,) as condhoe~" d~ G:"Ul)),UÇ:10 ngolante d~ PlOp1'ledade, de sua pro-
nomia m:.sta,. bôn1.l-" rurais OU titulD.S da djvida pública. assegw·3.dos .n ésté!s duçao e o;'gamz~çuo _ t&m cr,'r:n .das características do solo: 
poder liberatório para o pagament:J de tributo'5 federais no .ex~l:cICio d3 bl a. dfte:'lrünnçao dos ob2ctlvos a ~erem alcançados e das alteraçi.::!' 
reo:::pecth.'o venr:imento, compensada para o port.ador a depreclaçao n1<::ne' a mu-oC.uzu'; 
tár:a, Se hou','er. I c) o pJJ.nc";'1men~l' qos. ü1\'-e~Umentos nece.<lSário,s; .• 

seção III . d ~ o p;ar..eJ lmento dos .5et\"~f;ú~ que de,'am ser implantados; 
c I . el a estImativa do cftp!~f1.1 ex'gido pelos investimentos e do capital de 

Da Distribuição ou Redlstríbuição de Terras . gol 1'0 ne~essário até a manutenção da obra: 
Art. 11. As terras públicas e_?',: q~H>;_fGl"em ~ .q?alql1et ...... tít\~IO. adquiri- fJ a \'eriflctlçâ0 da disponibitdaàe de recursos pará li execução do em-

Qas pa.ra fins tia Reforma Agl'árla. (era:> subd1\'lCbdas em 10<('s PUra fi I:'.l'E'endimentt': 
distribuição entre agricult9reG, na segunte forma: i g!. o e8Qu::ma ,i.:o -lcumáo' do;) recu':so,S financeiros, técnicos e {S.si3~ 

., d ! ., . fi I tenc!ats neces~ál"io5;; 
I - Nas zonas de explora.ção pioneira, ve110i [,\ pre e~'e:1Clalmeme ~l) programDção ja,$ ftap~~ de execução, 

pos."eir:s para pagamento em 15 a.nos. 
11 _ Nas demais áreas: !1rt. 18. A ex~ctJção ?O P!O~l';l!TIa de modificação da estrutura agrár!3, 
a) arl'endadaE; naclOnol obp.decera, tUll1.:H:m, a pl'OJftos específicos referentes, à região onde 

dev~m ser {!plicados. temia f'nl vIst.a Sli::t,s peculiaridades quant.a a exolo-
~l'~~nfJ~~~'o serão pas!3iveis de dlSl11b111clio: 1<{çao d~s ten:aR, a exj5t:€f.1cj~ de latifúndi-os inexplorados ou impro1uüvos 
a) [\s terras nece~El;'\rias â proteção do :::0;0, drt fauna. rios man3nc a:s ou a ex!~ümcla d!', lll!:1:;.ft;nOlOt ,jEm capacidade produtiva. 

«! dos CUNOS d'água: \ Al~. 19 f3ao cbjptho$ clt> p:anr .. de zOneamento agrícOla: 
b) as terras neces..sári2s à proteciio -d::.'.' ing:os: 
c) as faixas l'cdovhhia~, ferroviárias, aerovitrias e as md:, pensá\'e:- ,~ai g:u:u::.tn·, a dp.st;.n~çitO ,econó~lc~·.de terras agrlcolas com as cui,;(l-

il defe3a l1ac:onal. 'fi::, a<:\equadas R,<; CQr;r!!çOf<; 00 mEiO flSlCO e a natureza. do solo; 
\ b) r.nodiflcul' 3.s cond:ções eco!1ômico-agrícoJas de regiões, promovendo 

Art.. 13. Em zona de exploraçao p.onella e desde. que não haji! ca:l-
jO 

n1il!s aCicQt":ado a~ro""PltameIit("l da~ terra.~· 
cidatos à aqmslçâo onerosa, a Umão porteul. ceder, ~ara l. USO g-ia.tUl~~ ten~= C) estudar e delimitar as áreas que hn~ortem fundamentalmente 9.0 
p::rârio aS terras públicas do ~eu patJ lmómo, ou arl end<i-Ias ate q ~ pos c1f's~nvolvimento eConÔmico do pais, indicando sua mais c{)nvenien~c c!!:f;tl~ 
sam ~er objeto da cessão def.mtrva, Il!~~aO' mediante classificação de terras para fins agricolaS' 

~ 19 O arrer:.damento d::.d terras l'efe:'idas n{'ste artgo será feito p::l' d) l'e~Upel'fl~' regiões a!etadas POl' calamidades:" , 
preço anual não. excedente a 10% (dez pOr ce:1t;0) do seU valor e pe!~ e) Ct:!Ur lU1,d.ad~~ agrlcola,. do tipo familiar. fixando o tamanho dos. 
praw minlmo de 3 (três) aí.1<:,s ret'lovâve~. aut:.madcamente, enquanto .a~o I Jote" :lgl~IC(lla~_ nas a.;ve:'sa~ reg::ôe.r:;: • . . . 
ten'?S o::e mantl\'crem .bem aproveitada!';. ., I }\.lt. 20. Nas. t.em a~reItr à B.SSIstenCl(i. te!.:Dlca c~editfC;:a e aos dem:1.i.s 

'§ 2Q. Para uto ou r.rrendamento das tel'l'<lS já refendas tera prefe- r2.vores 6e~ta le! o p!'oprjetál'jo Que EC recusar a.o cumprimento das ,direti.'!~ 
'êncin: ,i:('S crnanadu3 do zorleamH1to agrícola. . 

a) o posseiro' Art·. 21. Serão in;dlCnth·eis. impenho!'âveis e indivi.síveis dmante 10 
b) o y'ue "n:.-l·u." tl's,balh'l. COm(j parceiro, al'l'endn.tário ou empregado; !ce-z~ anos 3,0; t€uas d'c~lUlla(l~ ,à explora~ão Rgrícola adquilidas do P0dêl' 
c) o t.êcnicamente habilitado em trabalho3 ag~'ícolas e cuo contrário, Publlco sob fl,uslqucr J:"iS modaJlUaees prevl~tas nesta lei. 

terá concedida preferência ab.solut:t ao agricultor Rss':ciado de coopera- Seeão 11 
tlVa de produção e, em i:;ualdade de condições, aO chefe de famUb, ma.is -
numerosa qúe, com éle. se ocupe de atividades agrícolas ou viva na sua de- ])03 ar,.cndtl.mentos rura'is . 
l)endência, ' 

Art. 22.' Se não f(')Tem est,ipulados pelos contratantes OS prazos dos 
§ 3~ Não poderá ser usuário ou arrendntário o proprietário rural,. nem arrendamentos furais E€l'âo o') f,eguintes~ , 

'0 Que exerce qualquer função pública. autárquica 'ou pad'aestatal. a) 3 anos quando destinados à lavoura ou â invernada de bovinos' 
Art. 14. As ten:as públicf!.S -da União. Illclusive' as desapropriada.s por b) 5 anos quando de.stiuados à pecuária' em geral ou às indústrias 

lllterêsse iocial, subdivididas em lotes agrícolas. independentemente de au_ complementares (ias ativic!udl;:'S rurais, '. 
1;ol'jzaçáo lcgisJaUva especial, Só poderão ser vendidas a agricultores J'1ão P:l.l'ágl'afo ii~ico. Me,.':?,,, 'extinto o prazo, o a~'endatário p:lderã per
proprietáriOS de terras, ou proprietários de glebas insuficientes para a sua rn:.mecrtr no lIDovcl, l11e(uante pagamento prop.o,;,clonal, até a conchl3ão 
manutenção e de SUa família, observado o disposto no art. 13. das colheitas agríCOlas ou a., cessação das causas de fôrça maior que <lf'-

§ 19 A venda será efetuada a pr2.1Z0 pelo preço da deGapropriaçãQ, S3.conselham a mOVimentação do::; rebanhos. 
acrescido dns despesas realizadas, podendo ser cobrad:j-s juros máXImos de 
6% ~sels por cente) ao ano:. Art,. 23. Expirado o prazo. o arrendatário terá preferência; em jgu3.1~ 

r.1ade de condições com efii.J·al1ho..~, na formulação de nôvo arrelldamen,o, a 
§ 29 No caso de terras do domU1io público, na. data. desta, lei. CU de meno.,s. que com Rl'ltecedênciJ, rnmfma de seis meses, tenha sido notifiCl3do 

ferras doadas por particulares, o preço de venda será est·abelecido to- por escrito, de Ilue o Imóvel não· será objeto do arrendamento, mR'S de e~
mando por base (fS :preços regionalmente fixados para a. colonização oficial. ploração direta por pal te tic ,rop:rietário ou de descendentes dêle, 

§ 39 Os praz.os de amortização e resgate de preço serão fixados ó.~ Art. 2,!. Os ('onLTa~o!;: de arrendamento rural deverão ser feitos ~J01.· 
ftcôrdo c{;tTI a região onde se .ache localizado () imóvel, e a explora(:ão a escrit.o, sendo, no cas') de instrumento partlcu:ar e contratantefi ana}fa· 
que o mesmo se destina, e, observado. em cada. caso, a rentabilidade da b.et::"S, assinadó a l'ôgo dés;te~ rt9. presença de quat.ro testemUnhas q\lc ta~'1l-
cultura. - . bem ar,sinarão. ' 

§ 49 o Poder Público estimulará por t::.:dos os lTICios ° desenvo!viment-:J Art. 25. O ,'lTrendr.rr.'.mto l'"l.<ral exíntente mt data da pubEcação deS-
d:\ colonl:zaç}1o privada, pe.ra isso. a UniãO, entre outras medidas, poderA ta lei, qu~qupr ('Ue S(,jrl ti forma ôe sua cqn.stituiçãc, fica sujeito 0.0'. 
ceãer âreos de terra.! à Etnprêsas de colonização. prazo.5 e condjçõ€s pre\"lSlC5 lIa me~ma. 

Art,. 15. Reverterão aO d:-.minio e pOESC do Poder PÚblico as ien'as 
a.1iena.das doadas ou cedidas quando~ Art. 26: por s!m'l!aç'8o do contrato, ext.ravio ou ausência de inst··u .. 

a) u'tilizadrrs em desacôrdo com 00 planos e proje~ do órgã'Ü encal'!'e_ mento. pod€r~:e- á prc-var a ~:l{i$t~ncia do arrendamerüo rural medh:1.te 
«MO da execução da PoJitica .~grArJa r-lacionaJ; , qualc;PJ.er meio de prova;" a'plicar~óo-se o prazo C as comUções consignadan. 
ti b) deixem de ser utilizadas: nesta 1~1. , ' 

c) locadas, sublocadas ou doadas em parceria. ho t:.do ou em :parte: Art. 27, O pr~.{) do a.r!·el1d~m{'nt()" não poderá ser 5upe!'!or a 15% do 
d) "aJIenadas ou. transmitidas em de.s{JiJediência. ao di~pc6to nesta Lei. valor do imóvel, jnclulndo benfeitorias que entrarem lla composição' dI!! 
PUágrafo único. No Q&.So 4e reversão, prevista. neste a.rt.igo, a. União cem."b·ato. ~ 

~denizará o comprador da qlJt,ntia. equivalente ao preço da aquislçáv e I § 1<:1 Qt.:.'and,o O pre!;o fl1r pr,go em produt.os agT"fcolas obsentar M!-A o 
das beJÚeitorl-à.l, deduzida a depreciação se. houyer. I d!.'po.~t~) no nrt. 43 . . __ .. -' 
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.l; -=;=;. Se o aITenda.ment~ !õr parc~i~al~-:==rec~==a=!r=.=penas em área limitada I , p~:==ra=' g~:~a=to=ún~i~CO=."';'=o=r.r"';re=n"';~a-t~ár~Io-=.=4~u= .... -=n=,'"'io;';;;t';'oc;;"'d';;a';;d=o';";;c';;Qnh";"= .. ';im;;;;'",,;;;'"'l"'w: 

ele caractensCiCR,s e.:,pecífjca~ para detel'minackls objetivos, pOderá ir .. tã \ dll vend;:t pod~rá. deposita'odo u preço, haver. pal'a 51 o imóvel arrendadOr. 
o Umlt·e de 30%. se o requerer no prazo de 6 (Stis) meses. ~ 

Art. '28. E' veél.e.de. a ce~~ão ou a sublocaçã.o sem {} expl'esso consentl- Al'~. 40. Se ~ ~rl'enda.târ~o não exerci~ar o seu direito de -pretel'éneia,.' 
mento elo Jooad':.'l'. o adqUIrente do lnlovel é obng:.tdo ao respeItar o aneudamento. .... 

Pal'agrafo ÚlliCO. A prc·iUção prevista nest~ a,rtigo não impedirá. que! seção UI 
O locatano se a.bSOCie a COOpé'l'Rt-ivas de produção. Da parceria Agríco~a e P('l.wuária 

Art. 29. A, destrulçfio por case fortuito ou' ,~ça maior das coisas nêle .Art. 41. Quando não convencionado pelas pal"tes, o prazo do~ con .. 
compreendidas B-carretarrá, de pleno direito, a re6Cisão do arrendamento. tratos de pa.rceria será de 3 (três) anos, assegurando ao parceiro o di .. 
Se a destruição fór parc.inl, os cOl~tratantes poderão livremente, rescindir, reiw a conclusão da colheita pendente que não puder terminar dentro d" 
Dlanter ou mOdificar o c..ontn.to. dun::,ção conlenci-::.nada.. 

Art. 30 No caso de CalaJTildade:- pó.hlica., malôgro de colheitas ou di.~- Pa:rágraf? úniCO.. Quando se tratar de parceria pecuária, O prazo do 
I11ação de l'eb~llllG por futo nâc imputá\"el ao arrendatário, êsse pOd.'!,,:á contrato sera prorrogado pelo tempo nece.s.sári,... ao término aas pal'u;ooa 
Tésemdl!" o contratLl de arr(,llcamento. ou encerramento da safra de animeM; gordos. 

Art. 42. E.'xpirando o prazo. o parceir'() terá preferência, em igualdade: 
Art. 31. Morrendo o arrenàfltál'io o cônjuge sobrevivente e os herdei· de oondições com estranhas, na formulação de novo cQntr~to de parce-

1'05 neceH1ários que ajuClavam na exploração a.gt'icola e residam no imo~ ria, a menos que, c~m antecedência mínima de 6 lSeis) meses, tenha sido 
vel locado, terúo direito de COlltlI:uar a. locação ou promover a rescisão do notificado) por escnto, que o imóvel não será objeto de parceria mas dI) 
contrato dentro de 6 (se~~) me:-;es da data de seu falecimento, ficando-Ule.s exploração direta. do proprietário cu de descendente dêle. 1 
aBsegur!lca a i1l1E.nizaçãc pç~fJ.S btnfeitorias úteis e necessâl·ias. Art. 43. Na participação dos frutos da pa1l'ceria a. quota do proprietá"

j 
§ '.1. 9 Se o fi.!n. do ano agrícoL. fô: poster!.or ao falEcimento, de 9 üwve) rio do imóvel dão poderá exceder de: , 

me.se;:, ao menos, a rescisão pode, à esco:ha dos herdeiros do locatário, ser a) 20% (vinte por cento). (:aso concorra aper"as cOm a terra não 00 ... 
feIta ao fllll do ano agrie<;;'a Em curso ou ao fim do ano agrícola seguinte. neficiada por quaisquer tratos (;ulturais ou benfeitOrias; '1 
Em caso contrárIo, &. l·e.:;cisuu tt':'á efeito ao fim do ano agricola seguinte b) 30% <trinta por cento), caso concorra cora a terra, casas de mo-

§ 29 Os mesmos direitos previstos no parágrafo anterior são outorga- radla, cêrcas, pastos para animais e depósitos para 05 frutos da explora-
. ção f\grico\a; . l 

clo$ ao firrendado!', quanciu o arrflldatário não deixar sucessores com cap;1.~ C) SOO/o (cinqüenta por cento) caso concorra com as benfeitorias enu-
cid!lde legal pa:a cont.int;.ar a locação. mera.clas no item "b" mais o amanho da terr~ t fOt;neClmento de máqui .. 

Art. 32. O proprie&áIiO n&rr pode vender ao arrendatário os im6v~Í'3, nas e implementas agrícolas, 5ementes e animais de tração e 50% tcin
insLt'umerltos aglário.~, miiqüinas .. utensilios existentes no imóvel ou ne- quenta por cent.<» dos adubos, no caso de parceria. pecuária, ccm alli .. 
ces~á:'J(),') à esp:oraçJ.o agrícola ltOr preço superior aos correntes no me:'- mais de cri:\ 2m prCpotção superior a 25% (vinb~ e cinco por cento) dI) 
cad.o. número de cabeças do estabelecimento. mais as vacinas e demaiS produtCd 

Art. 33. ,seJ:'-o C0TI51Gen.;ór.s r,ão escritas as cláusulas contratuai:s q'l~ veterinários 
a lavor (\0 a!'L'cndador, visf"Jll: ~ 1° ;-.los demais casos, a quota adicional do proprietário será flx:lW\ 

COm base em percentagem máxima de 10% (dez por cento) do valor das 
a) tornai' obriglltõrio o ben-etlcia-mento da produção; benfcltol'ias ou dos uens posto.s à dlsposiçJ.o c:.", par",oçiro pelo p~oprietário~ 
bl e~t'\~~i:c·t..t a. excius\v:darie de co:npra; § 2.9 Quando o pl'oprietário rea:izar investimentos reprodutIVOS, cujOlt 
t:i eXlgil' a lJ.quisição dt! bens em determinado estabelecimento: projetos tenham sido a.provadc'S pela SUPRA poderá ser atribuída. uma 
d· determinar a Pl'C5WÇ{JO de serviços gratuitíOs ou remunerados a'otl.ixos remuneraçãO adicional fixada pelo mesmo órgão em c!'!da caso. 

do ~a:áno da ~~:gião. § 3'" A :;imulação ou fraude em relação llo dlsp:)~to neste artigo im-. 
Art., ,H. E' as';:,cg'.lraÓt; ~t> {l"l'tend-ador o privilégiO do art. 1.566 do plicará na. redução da. quota do proprietàrlo a ';axa de 20% {vinte por, 

(;ÓdIg~1 CIVIl 1..Ut·re oos m61'e!5, ffeltoS, animais e colh~itas pertencentes ao centX:,t 44 O contrato de parceria poderá se" resc;ndido: \.01 

locJ.t{u·:o par· ... o pagam~llto ~o preço e encar~os ~revIstos no contrato. a) se I) parceiro lnCUIllbido da exploração Rl,ricola ou pecuária nãa 
Art 35. Hawnd(? dJve!g~nclas quanto a flxaç~,? de preço do arrenda~ explOrar pelo menoS 50% (cinquenta P::'T cento I 9-a área t.omada em par04 

mento dentro do U~llte prevlst:n no art. 33. ~Od.era qualquer d~ ~on.tra- \ ceria. empregar práticas predatórias na exploraçao do solo em desacôrdo 
tantes r~'4ne.·(r arbltramemo JlidlC!al, caSO nao escolham um arbItro de Com os uso..<; da região ou sah'o prova da. inexistência de recurSOS t.écniC03 
comun1 actH'do., e financeiros, deíxar de obedecer a disposições rei~ulamental}:es de comer" 

Al"t 36. A..ém dOS CJ.<;O:- já previ.::tos o contrI:l.t.o de arrendamento de vAçã~ do solo. ou .de defC$/l ~anitária; _ . . 
'. ",Ir " ", -'.' • _. bl se O pal'celrO incumbido da eKPloraça~ callSar dRno ao lmavel ou 

lrrto\el lura po:.leI8 seI l€'..'i(,lUtuOo se ocorrer. às benfeitorias realizadas pelo proprietário; 
I - falta d-e p:lgamento tie- aluo-uel até 45 (quarenta e cln.c"O) di9.s CJ no C2·S0 dr, malôgro da collieita ou dizimnção de gado pút fato! 

apQ;; o- venc~nleliw; o alheios à vontade do parceiro incumbido da cultUla ou d~ e,:ploraça.q: pa .. 'l" .. 
II - l;1Cfl.f·a.cidade 'física lJe!'manente e superveniente do locatário ou t·oril bem como pela impOSSibilidade comprevada de utilIzaçao economloa 

(le mfmi."ll·O de Rua família ll1U;f,Pf'nsável aos trabalhos 8.grtcolas~ em níveis r~zoáveiS.~ , . . t d ' 
uI _ impcssibilidade comprovada de utilização econômica em niveis d) por

d 
mdcaprel1~de _ ftSlca . p~rm;nenp~to~il SU~l::nve~~~o e de o pfs:~~e,~~ 

-razoáve:s, dO' bem arrendado~ . encarreg.a. o _ a exp açao agnco a u J 

IV _ danific!'l.l'-o pelo arrendatário do Imóvel ou de suas benteito- sua famU!a, mdispensãvel à mesma. .._ 
. . ..... a ,) Art. 45. O parceiro, nos casos d06 i~~ "b". e I'C" do artigo 43 de.:~ 

rlfts·v _ ali idade~ predatórias da utilização do solo f!ffi desacôrdo com as let. ~rá direito a casa de n:;oradia ~igl~mcaJ flcanr.o .. lhe treservada àJe", 
. , v __ ,... sufiCiente para hort.a e cri~ao de- animaiS de- pequeno ~or ·e .. ~ ,.. 

::::~Z~:i~~~!in~U~d~xr~~~i:~ela~c~~e~~affl~o[edUçâO a limite in-l di.gOA~~~il ~m A~~~~ar;;-~~e a~es~n~~~~ ~~o psa:c~~h~ra~eg~lff.g~l~:~. ~gm;6~ 
VIl _ emprêgo da c:.i.6a locada em outro uso que não aquele ao qual dlspmto nos artJgos 25, 33, 38, 39 e 40 desta lei 

el·s. destinada; , CAPiTULO IV 
VIII - aqulc;ição pelo arrendatário de imóvel rural suficente para d t T ·t ria 

sua manutenção e de sua família." Dó Ca as TO ern o 1._ . , • 

I]{ - fa.Jt·a de cumpriment-o das clatL'~u1ag con~ratu~w~. . _ \ Art 4i. As terra.') rurais pertencenfes à Uma-:> Estado e Mun:clpl:)~. 
§ 19 no ca».) do item I. o atl"l'endatário podera e.vlta·r a reSCISao re- suas autarquias e enUdoadc5 p0.I'Mstatais, bem rOmo ~s de. àomimo pn .... 

querendo no prazo da contestação da ação de des~eJ.o, o pagam;Dto dOI \·adú. ~erflo in"(~rit.aS obrigatOriamente, no C~dastl"o. rerr.t,ton3.1. 
aluguel e encargos devidcs das cu!>ta~ e dos honOlanQS d,e. advo.,ad.o d-o P9r:-l'1ratc. únicO. A iMcri,ão do~ lmóveJ,.S l'tua].'; sela felt.a no,.; Re~ 
locador. fixados de plano pelo JUi~z. O pagamento, deve~a ser ~eahza~~ gistros de ImóveIS e obe-decerá às normas regJ1~amt-ntares que (orem b3.i ... 
no P' azo que () Juiz determinar, nflO ~x?edente de 30 Ormta) dlM. CO xadas peJo Pc-der Executivo, ~. . ~ " : '0" 
tados da cit.ação, procedendovse a depOSIto em caso de ~e~usa. t' t"'l Art. 48 O órgão encarregado da execuçao .dfl: pol1tlCa A",taPa ~acd 

§ 21,> Soment.e o arrendat.i'trio poderá demandar a reSClsao do con la ;.J" nal, através de seus servi~ técnicos ~ de CGnv~:llCs cQ-m ou~ra~ .entlda ~ 
nos ca' 0..<; das alíneas II e In. de direIto públiCO prestará J assistênCIa n~ceS5á: la aos proprleta~lOs rur~ .. 

§ 39 _ A ap!'~laçã9' nas açõe.s de desp.êjç> decorr:n~e.') de arr~ndament.C5 para o levant.an:tento .tC?pog:ãfico de seus lmOvelS. Ilem cOmo p'lH\ a nX. 
rurais. nao terá efeito suspenRlvo ua.s hlPOteses plevI.stas nos Itens 1. IV, çã,o de sem itmItes dlvISór:"'fS. 
V, VI e VIl dêste artigo. I 

CAPíTULO V 

t\rL 37 Qualquer que seje a causa que_tenha pôsto fim ao arn:.n- Da Superintendência d.a Polftica .. 1qráría 
dflme-rlto o arrendatário que com seu trabalho tenha efetuado plantaçoes,. '. 1 
de real valor econômico e benf~its-'l·ias neces~ál'ia6 e ,út~is" estas últin:w.c; í Al't. 49 A Superintendência d~ ~.olibca Agrária sob a Slg a .d: 

'com lllltOl"ização do locador. n{ unóvel arrendado tera dn'eIto a. uma m- )SUPftA, entidade de natureza autarqmca dotada de personahd~de .lu 
den~2,ação paga pelo proprietário ao térmm? do cont::ato. . l'idlca. ('cm sede no Distrito Federal e j~ri5d~çãÇ Em todo. o Pll . :ub~r: 

~ lÇt Da indeniz-ação deVida ao arrendatarl0 poderao ser dedUZidos os dmada ao .\':Iinistério da Agricultura, sera o orgao UCtlmbldo do o <-JnC'Ja 
débitos do meSmo com referência.~ ao aluguel, encargos contratuai.s e per~\mento e execução das diretrizes da Política Agrár~ Nacl~nal , .o
das e d?nos a que estiver sujeito. Art 50 .\ cart.eira de Colonização do Banto no Br~sü at\Jat:a ~,.,();ns 

§ 2() O Juiz pOdel'á conrecier ao arrendador prazo n~o exce~ente de entidade financeira nas operações de venda. de lote! ruraIs a par~tct~ <>..e , 
um Clno para pagament;) da indenir,ação a. .Que se refere este ~l'tJ.go. finanCiandp o pequen0 proprie-táru que nãú cHsponhA de outro t~c~e ~u: 

Al.·t 3B, O arrendador que retomar .0 unóvel para USO propno ou de \ t't'lL tónto do~ :môveis de domínir da SUPRA, como ':le pessoas fistcru; e JU 
dCPcf'nn0r,te, não poderá, no prazo de dOIS an?S contad:s. da data d~ t'eto- ridieas. . . 
mada, dá.lo em parceria ou nnendá_Io a tercelro, nem del~ar de exp.orá lo, CAPÍTULO VI 
~ob pena de pagar ao arrendatário multa correSpOndente a 10% do valor do f'inc:nceirO 
mesmo imóvel. . ' . I Das Normas GeraIs de Direito 

parágrafo único. A cobr~nça da multa r_eferlda neste artIgo sera feI- A"'" 51 Não será tnbntado pora efeito de paglmento ~e lnlpõsto di! 
ta por melo de ação executiya ou de ~xecuçao de

t 
sentejúçs., t~ta no cas-o! :'f'naa"o lucro apurado na compra e \"p'1da quandO oS ImóveIS !'Ufa1!" torem 

em que a retomada tenha slds- con~ed~da 'Por sen -ença U lC ~ ·tã' t ,·1 flbjeto ti~ (lema.l'caçáo merll~f,Q e d,vtsão ~re vl::nda em ~ote~ nU; 00 
Art. ~9. No ~aso de v('nda . do lcrdve1d aITen~~o, ~e~rrig-o a ~~~pr~~: rCin'qiient~ I hectares a pessoqs f~'licf;::; qIJe não sendo plOpnetál'los ruraIS S! 

preferênCIa para. adquirí~lo ~J11 19unl a f' e dCOU jooes<:sn e~erc\t~r dentro obrirYUEm a residir habitun~ f" prrmanentemente nfts glebas ndqturid.p,s, 
~~l'~o d(~~j~~:) e~ra~~~n~~~ii"~l (]~a v~~~~c~çã~ o ~e~U~i'~eÜ() à pere~pÇrH).' ! e.>xpromn(10-~5 direta e pnw:Ün1(>ntt>. 
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t Art. 1\2 .. OS 1",,_ l1Q.llIdoa d& Co.rtein de CoJonlw.çIi~ do Blmo; dO- () SR=::EsrD:NT = m~"'_, 
13res11 lerão 4tstribü!@,!. Nl partea .iiua~Ji, entre o Banco 40 Brasil e o ! ..~ .-;... E: .,,0 SR. VASCONCELOS TORWS': 

1000 Quinta-feir'a 30 
...;.;.;~;;;.;;.;.;;.;;,,;,;;.;;.;;..;.;...~-~ r 

~.re.sollro NaCional. ü.~t1nando--8t " quota atrlbuf<la à Uniã.o ao aumento 'EstA. ff;n{}a $ leitura. 00 e'Xpooiente. (Le o. seguintel:l!scuTsO) - ~,l' . 
40 capital· daquele órgão. Sôb'fc_ ~ mesa. reque-rimeut<JS que pres~dente. voltamos a tratar do g;a;' 

Ar~. 33. Flcs.~ .18ent.oa do pagamento de tmpô.sto do .sêlo os a.toI e I vão ;:}tI lidlcs. ve pr.obleroa do aba.stecunentl)-dá 
opert'Lçoes em que, SCjQffi PUJ.'t,e Cl S.UPRA e a carteira de COlontzaçlio . São lidos os seguintes: . • energIa. elétrica da regiá-o centro.ml: 
do Banco ào Bra.sH. 1 R . - t o do Pai'; e de modo particular da área. 

Art. 54. FIca elevado p!lo1'll Cr$'2Q,OOO.OOO.OOO.OO ('il1\O hliM .. d. eguerlmen O n· 95. de 1964 ' do domin;o energétiCO do Vale ó.d 
cruzeiros) -o Umlte estabelecido no artigo 80 alínea' "e" 'da Lei u.1inero Nos têl'rnw d~) al't. 326, nt] 5. do" Re- paralba, sob o contrôle da R!o~L:.ght 
:Z.Z37. de 19 de Junho. de 1954. . . gtmentQ. Interno, requ~em<>s urgência O prCblema oowigura-ae em uma c~i: 

Art, 55. C?S atos de traI!.sf~Tê~c!Q ele imóveis rurais .celebrados peje. : llafU o- projeto de LcFda CâmaJ'"a. 00- se de pl:odução, da eletricidade. a q,,,al 
SUPRA ou ent.ldadE' estadual. inclus::ve a. Carte1ra,de colon!zacão do Banco mero 25,,"de 19M~ que- promove a Ge4 não m'Ug consegue alcançar a V(~kiCi· 
do Brasa e sociedades de colonização o!"g«.n1zndns. pelos Estf!.d~ com ,nerru. d~ Exr.rclto () General de DivI- dade, ou melhor. a aceleraçáo cr ... s_ 
(lojet;lyo de propiciar" fi. f\quisição de pequena. propriedade per quem não' são Olímpio Mourão ·Filho e -dá ou. do ind~ce de consumo e de {te .. 
possua outro Imóvel. gozru'fio da. isen~âo' de impostos e poderão ser lavrados h'as providênciM. . das areas econ~miCns que ato 
n1edte:ute instrumento particular, U o fieu \-alor não' exceder. de 50 (cin .. · &üa, àa~ .. ses.sõ"es, 29 de a.bl'il áe. 1964, de hidráulica ali -apro.. " 
qüental vêzes o sa'}át':o~m1n1rr" vigellte dn. região. . - - Filinto MüLler -'Líder dQ PSD. _ prOlo·el'.-

Art •. 56 . .são"nnlsli de pleno direito quaisquer 'cláusulas aue ·visem eU.. Daniel Krieger ~ Lider da UDN. Be-I~~i[;r~:r~L~~~:~sie~,~-:agrava a.s.susta .. dtr o.s objetivos' da presente lei, nomeadamente as que 1Ín:p-liquem em zerra- Neto - Líder· do, ?TE. _ Fil- de anunciar P" 
renúncia dós cüre-itos· nela. tutelados. - . . I berto MD:rinho' - Aurélio. l-tta-ntla "":' pelo cO!1t-rõlo 

Art: 5t A União llrOU10Vf:'l'é. convênios com as. munfc;palldad6.S no' .tJder do B.-P.I .. _ .- ,- de energia el-é-lricG 
lrentldo de estdbelecer -base~ umforll1e.s"e r~cionals :na cobranç-l. do impôsto - e Que se traduz enio pesado ônus para. 
terrltOT1al, capazes dp.' desestimular a 'pm:se de. terras imprudut!v~. a ln.d~~trla e para os consmmdúres 

Ar~. 58. LI lmPÔI!to i.er.ritarial ru.rtü será empregedo peloo Municlp!o:!, _ d?-nu~lltare.s. com- cortes ,freqüente.'> de 
coma mstr~mentl) part melhor .. aproveitamento da. terra. proteç.ão 'dos re.. Nos têrrno5- C!rcujt.o~. há muito que est.ava prevjs .. 

" cursilS naturais e distribUiçáQ maiE justa da propriedade rnnd, penl1:t1ndo do" Re,gim!ento ~ e·: fOI- por né., calculada e denun;; 
o a.cesso à terra do pequeno le:.vtooor, e combateildo o ln,tifúndio. ~.. ,_ ttrgência -para clada ,em 1959 na Câmara 'Federal, 

Art.. 69. A 1l1clêéneia do impOsto _territorial ruraI não se.rã superior a ~ -. Câmarpp n9 26, q~~ndo apresenta.mos o nOvo projeto 
dez por cento nem il1fer!o.r a um por 'cento do v(l.lol' õa propriedade e -l:~)vO. C~digO de. n., 533. o. qual cnRva um VMtO. plan·; 
.var;arã em l-unçl1"; litares .. "' ~ . d~ aprOVeitamento das fOntes -da ener .. 

. ,L a) das I!ondições regiona.k; geo."económicll.S;- !':! • Sala. das Sessões) 29 de. abriJi de gla hidrá.ulica do .Vale do Par;:ib3 .c 
b) da extensão dn p!'opriedade; - 1964 .. ..;.... FWnto Müller ~ Lider· do ainda, por . diversas vêzes direta-e !in~ 
C} do grllU de 'aproveitamento racional da terra; PSD. - Daniel Irricger - Lídd da diretamente. inSlstime

,'3 neSSa matéra 
U' DN' B - . N - Lld de.'3ta tribuna. . '. 

d) de. proteção óos recursos naturais, e."i-Decialmente da ·.fertilidade do - . - eZllTra elo - er do 
GoClo e da cobertura, vegetal:' ~ . PTB . .-.: Gilberto M:arinho -' Aurélio ,A ,~oIução' dêsse prOblema está, sr. 

e) da-s oor.dições de vide. oferécidas ao- trabalha9-or rural. Vianna - Líder_ do ~Blcco 'parla.men- ?reslde-nte. no pla.nejamento a. ser 
Art. 60. ~ incidênc!as do impôs to territorial 'rural serão o.tenUfl.c,ias tu Independente. - promovido 'Pelos órgãos técniCos ·e~-

JX1ra as propriedades que:' O SIt. PRESIDENTE:" t.a~a!s, Os únic03 capazes "de cÜmpl"ir 
a) possurun. no mínimo, ao%- !l_e sua ârea' raclon~hriente cultivada; tarefas; quando adegiiadatnJnt.e' 
b) acotem práticas dp.- cor.servação do solo; ,', ~ _ 0." re-queriméntos que a.cabam de aparelh:?>dos, COme aconteceu no- Ter.. .. 
C) tenr.mn as suas culturas plantadas com defesa. contra- a erúsã.o; ser lidos, estão apoÜI.-dos pelO nüme- neSEee. no Reno, no Ródano e COllti .. 
d) possuam moradias ad€quf~da.s para os traoolhadores; \. ro de assinat.uras que c{)ntérn. Serão, nua Il aCDnteCe!' ',em outros grann{!.1 

j b
' t d ' - a'" á 'a s b f m. de eu na !omta do Regi,rnento Interno, sub- vales do mundo. ~'se plane,1.amenfo e) não se aro O Je o e exp.úraçao. ..l'opecu 1'1 o oro ~ arr • deve ser f,<;.ito pelo gov€:rno Fedei·al, 

(l{I:m~nto, . I metJ.dos à. votação no finol da. Or· cOmo dissemos, e nãú pelas unidCl.des> 
ParoO':rafo único. PArA os e!e1too -dêste e..rtJgo. equ.."Param·.se _às á.reas I dem do Dla. - . - da f.c~er3.cão; decomvo.sto em pl!lno5. 1 

. cultivadas, as pastagens, mata~ natUI'tlls e ru·titicia!s e as áreas <?Cupadus O SR. };DnrllNDO I.EVI: . parCl:.\ls. pal"a. pronta execução por 
com benfeitorias.. , . - ... -' . eM!Jas. Não se pede conceber ne.sm. 

Ar.t. 6-1. A t\tefluaçã.o da tncidênc-iO. do impôstQ territorIal rurnl"poder~ or~!ntl'e!idetlte, p'~ço a palavra altura do desenvolvimento nac'onal 
atingir: . . 9!n110S r~e e!etrffic~ç:::'{} est~due.ls: 09 
_, a) até 100% do quP. ~xcede7' à. ta.xação mlnima sObre o valor da pro· O SR. PRJISIDE~"rE: planos; 50 se-conceberão. fora <1ll.~ 00" ~. 

priedade quando todos o.s requldtD.l> do--ru'tigo dest·a lei forem p:-eench"dcs; -~. '!itaçõe.s POUtlcrlS provinciana$. GomO 
b) atê "M,(~!'~ de que. ex-eeder :à)axação minima. ",Obre. o VI!.l~!' da. prO-I' T~m a pD:Javra.o nDbr'e ~enMlol'-E~'p Dla~rs de el~t.1'üi ~çã{l das . grandes 

priedade quanto apenas três doa requisitos do art. 6ü desta lel es:Jlverem mundo Levl. - -:- _ bac'ns .. ' .' '.' _ .. :\; 
preenchido:s . _:- _ ' ~ (Pela ordenO. (Sem reV1sao do o~a- O~ ~ta.dos que· delll.'3, dependem 01''';' 

,Parágrüfo Úl1ico. No caso de ()~orrer fi. hipO~e da 1<!tra b deste ê.rtlgo d~, ~ Sr . .I~reS!rlent.e, .segunda-feU'a ~am7eTao·a3 suas !)olftica.<;' de 'eletd .. :, 

O 
• 'se";' do coiltribuinte.' ~ ~. -.' _ _ . 'pas.'3a~a (\pr~~.n~ ,à 'Casa Pl'Oj.eto flcação. ! li dê ' 

a PX;-f. d~ Os contribuintes do, Impõsto' te.nUmial rural ficu.f'n ~1:?r1ga.. d,'~ Le,l que t.0l?!0ll o I?-Q 19 e· S!:tiu .pu.. tos m une; o lses plsne.lamen .. '1 

dos a. prestar declarações atua-1izeAas sôbre .'0 'valor da _su~s. pr<?pfled~des bl.cag:~;. n{) D.zarto. do Congresso de ~p'e.s9.r' de termos 'um' Ministério ·das 
(lentro~do BNeTctçiu fiscO.l de. prcmulga.çào desta lel, ~ tnuruclpahdo.de~ em t~~s- e~~! I' :-: ,:: ~.~ 'li.mas e Energia" eqUiPado e,&in 61-. 
cujo territóriO a;t;fver'lOealizada. a sede da.'.PToprlCd6.de. _ - .o OU~~ o .no:lc,a..lO '{nos tér;n'cos plan.ejadores. alndn n!io 

, o § .1° No' càso dos-' contribuintes não -terem· pxesta.do as decJar~~es do C<m~e;s.o ,Na.clon~l ~ daquela. , lmpnm:ir uma ti111dade 
• tro~A'" T\"""''' estip"''''do OS t1\unlctplos' fatio o lançamento e.:c ol/tctO., não veTlfl!]Uel mençao de qUOo.quer ne~e im.po~.· ant. -",,,t,·,·., ""tn: uu............... w.o;o-, . . d' 'ê!. i i' natureza Q. ~..se traoolho que ViSa a H -" ~ 
- , § 2Y N:o casO d-a pro.prlede.de rura~ 2°upar ârea- e m~lS ; e. um mu-r:?: dl.sd linar ó Art. 189 da constitul-. de ool'áter estadual 0' 
pio previllecerã a taxaçafl e 1\.5 ~p08lÇoes legais do. mumcip:.o 9.n~e. ~sti~el 'dO; ~fe?entemente à val-oriza ã.o comissões de estudo e 
localizada 6 sed~ da ,proprieda.de. partilhando..se ·entre .os, murucl~hdQa.es nômica d,a Amazônla; , ç IP-ultittlicammse substituin~ 
_lntel'e:ssadí'.s, na proparçJio das ál.:ea..:. 0._ Pl'?duto do iU:PÕS!!l ~tl eca~a~o~ _o Jul-gsndo q:te ' se trata..<.se de um f~d.eral. AI está o m31. I 

Art. 63. QUaCldo da dc.;::a:prOpnf:tç&O" nos -tênno~ deSvf\ LI. I:erâ,. a ... se.,u lapso 'aguaru:>l o 'pr,l"'r<1ma radiofô- _ sam:~ .. un:ta nação bem aquinhoada. ; 
r~da aó propri~t~rio_ a. ~-.e5e:Va,. lll;l gleba. de.s~P!'Opl·la~a.~ da. ârea qUe bfl:Ste nlco' de onte~~ ca.· l"iOr; of:icial, na 'em m~~ert!". ,de .. ~ec!.ir.:QS· de ene,1:f'"ia 111- ' 

'para ocupar a e.t.ividade de. f.a.miliA do prO-pn~tã?0 e lhe assegure subS1p- _ e~n€'rança de aue êsse la.pSo fôss€ drãulicG na- fnlx$. litorânea. °m:~rcl!: t 

'tência, estabi~~ade e 'p().selbmdtld~ de de~envo~vu:nento. . " . ,- ",' M!rlgldo. :Ent,refanto, o m",.,smo silên- das cCndiçt)es fSVG1'ávels do nosso sls·, I 

" Parágrafo unfco; Est.a.-ároo,não e..,.ced~á o lunlte de 500 h_cuues e ... erã, (;'10 pts:w. sôb1'e ê5te proj?to a.e uli p çrográftco-hidr(}!!r~fiM .. ' 
lDIerior a HO hectares. . .. , ., . -.. . nha. autoria. ~ , proveitamentos ~'101.!ivels: 
, Art. 64, As 6tribu1çõe~i'·de cllráter executivo ~ atiVIdades .)écniC~ e - Assim, tendi) vel'!fkado--' qÜe e em vias d'e c):ecllç:'ío. 

administ:ra.tivas dd. suPRA descentralizam-se ·a.tr~ns. de comlSSoes regIo. houve o -propó.iito de corrlgí-u, _ V2.les do rio Grande, dO 
:nais norte, uoí·deste, leste, cetOo, eentro-oe..cte e sul. mulo- -neste inEtarite. reclariia-t;.ão.'c6n~ e do Urubupnngá. 1>0- ' 

, Art. 65 .. O 6lwerfntenàente da SUDE1<rI""E e.present~á. 15Gb -pel18:· .. ~: -tro. t:ste praced:in.énto ·e. solkito d·a, ç.omo exemplos de DOS-': 
. resporu:o.bilidade. num prazo lmpr~nogável de .6 meses, um. p_~n? d.e pp. Meza q'".1'e ~me as Dec~~sá:M:n.s- - incompa~·ada.s que' ore·· ~ 

' .• ' 'Veitameuna cJos áreas 1Il'igáve'$ com. águas das barro.ge?S pubhca.s. do dênctas. a. fim.'de que se.ta-.feit.a, a de;~ p.ezse gênerç, o noSs.o terl'itó, .. : 
- Nordeste.' . . - ~" -'. -_ d:' d . i '1ida reproollcão. O\!uito veml . . ' l'ecu!-,so.<; provenientes da Ser-
'~', Art.- 66: A=",fUPRA podel'ã-.. ~in~r_·eonye)ll.os com 6rgags a a m1n s: " .' -. _. Aparãdos, na regUlo·'de Sill1t~, 

tração. federeil, e.stadua.1 e·- mupiclP~l (lbjetlvanê:o a e.-g~c~çao", ~o planeja O SIt. Pt:ESIDE1'4""TE~ .. ..... e Rio Grande do Sul. onde! 
mentõ das vias de comunicaçt'o, pequ-eUa5 barragens, p-e1fur ... çao.-de poços.: Esta Pre3fdêncla 'proce.de.1.'á -à. verf- de dn C9.,,,. 
profundOS e perenização de r!oS. . . . . . - I ftcação d-o fato e tomara. iJ.nediata- de 

-Art.· 67. O poder,· Públic<J . não 'deSu.p1·ó-prla.ra.· _ terra~ perten,centes -a I mente, as pro-vidênciap soliCitada.s 
terii~l'êsas de co-lonlzação desó'& que tQi.S emprêsas e~teJ~m d:,Vldamente p'l!o nobl'~ SenadOl' Edmundo Lev1. l~uR~~;~'a" 
re':>'istiadas. e ·dando cumprnne..'lto- fios planos de_ col~nlzaç:lO ftPlovad~, ne. I Há orAdores inSel'~tos. 
fQnl1.!l da leg!s!:t;-ã_o vigente. { ",.',m. Art~,.~. As defintçõe6'e o!'>letivos constantes destoa lef '\t!.Eo.D1 aos seWS I a ,pe.1o.vra 
ete~tos, estabelecem. lürJtes .. AUQ' ~ulamenteção e, discIplinam a sua Eúrtáo Rezende'. 

execRi~~'6g' Sbmel1te a Uni&>· poderâ 'promover-'fl- 'd~pl'opria~!io 'de que ~~Ii~~~~!~~;~f:~ª~~~~~~'~[ trata esta. leI. ._. <;. '. . ,-' ". .. . . 
Att;- 70-. O órgão .de plaDe.j~unento e .. ex~uç§.o da, refÇlrme.. agráJ:la orga.,;. 

nizat"á onde convier "'Golônias Esco!6S'" nas -qut.is serâo educadas e. teent .. 
ca:nin~e fJrç-1JQIildM f~i1\! "~de ea,JnPaIles.f6: ""..m. t~"'ta,. n).D habi}ite.da.B oon.slderaçl5es Jh1+ 

,pata .. a, vida. de (tgt1eultorN ."U~llom06 • ~fiue ~e~eJ~rem transfol'll1Q.r·re. O SR. EllMU~I)O LEVII onde a crise de 
en pequenos "pl"aprlet6;nos-.,. o .. .-. • , I . Q 8B, P!tESIDE:!"."'l'E: mais séria. e fecal! ... 

, Art.. 7L .~ta -lei en--t:HrQ. 'em vigOT iO (noventa)_ dU\i de-po.5 da. data 4. ~ {- - partfeular a Al'eà .aQ-.~' ___ ~ Tom'a ])alãvra. "ao têrni .. do .rt. d. ltio-.Light, loto.Á· 
-~ publiC::QÇ:\O. ~/---- -' ... '63. I '.'. do Regimento Interno, Ouantl.bs.m .~ "'to ull'. 

~ ~~ do ~ ___ ~~ ~~~~.:; Sr. iSel>&dv. va.sooncelo6 TOn... di .. .,. qne' lIIi. ,; 



~',;;Q;;;UJ:;,:·J1;;ta;;,,-;,;fe;;;ir~a~30;,.,==~~~===D;;,IÁ;,;;R;,;;':;,C~D;;;e=CeNGRESSe NACIONAL (Seção 11) Abril de 1964 100\ 
---...",;.,:;;,;,;;. 

ção é esta: A produção do Rto~Light c1va!.s barragens de sua autoria, 14 no 
.gênero. 'Também aceitaram 'e t.roU .. 
xeram ent.endimento direto COm o Dr~ 
Gaspar ô' professor Charles Jorgger, 
de V:hdres e Henri Canbe10n de Pa
rIs, tOdos do~s f·:tffiOSOl:; em fundações 
e patologia das grandes banagens. 

Brasil e depcsitem com segurança na 
Suiçs" • 

derrad-eiroo pedcdos de govêrno, fO-! 
raro esque-cidDs os princl,piO.s morais 
que informaram a vida pública bras!
lteira. tto_ Segundo Impérto e na pró. 
pri,a Repúblioo, .:mde repOntam a atl.S
teridade e Os ex-e.mpli)s de ascet:.lfmo 
ptllitico de um CaxiaS. de um Dzo
doro, de w_~ lJ],ot'iano, de um pruden
te, de um C8tnl.os Sales. de um Ro .. 
-d1'iguM Alves, de um Wat'h'n""ton 
Luiz, de um Wenceslau Braz, de'" Il.nl. 
Marechal Dutra, paTa .somente citar 
alguns de nossos grandes est,9,dl.'3tas 
de ilibada conduta política e pessoi'll 

é distrllmida. em: . 
73,5% para o Estado da Gnanabara 

e 26,2% para O Estado do R10; o rêS- o SR. MIGUEL COUTO - Ob,l
gado pelo aparte, nobre senador Vas~ 
concelos Torres. to para Minas. • 

O meu Estado sofre um proccs.so de 
co.::ltl'açã-c- na sua exp3.Ilcl.o indu-~rtal 
cOm a estabillzação do seu ab~tcci~ 
mento em baixa c:lta perccn'tu!lI. 

O índice de crescimento üo "'Con'm~ 
mo de .energia elétr!ca ne~.a. área tem 
a veloc5.darle anual de 6,8. O consumO 
de enentia em 1958 fol de ........... . 
2.637.3S4C24 KWH' (quilowat~horas) 
cCn.swll:ndo 1-CO, Nesse período já. se 
iniciava fi cr1se. I 

Em 1964 ê.sses nümeros serão pre~ 
VÍ.S ... 05 para: 

Ccnsum:J! cêrca de 4. bilhjes de 
kwh; índ:ce: 147,6. 

Para ateuder a e..<:.5ll elevação, prà" 
ticamente. nada se faz dentro do Va
le do Paraíba. Teremos que contar 
COm SOluções precisas e onerosas, cc
mo a. ajuda através de caJ:isSima linh9. 
de trammissão fornecendo enel'gia a 
60 ciclos por segundO. Ciclagem que' 
não é a no"sa, das usinas de Furnas, 

Urge portanto, além das providên .. 
cias de emergência para afastar o 
fantasma da crise que nos avassala, 
cOm a instalação de c~ntra;s termelé~ 
tric2-s, desenvolver por etapa o pl{lnO 
unificado do aproveitamento hidrf>lé .. 
trigo integral do Vale do paraíba e 
dos vales de sua órbita. O Vale do 
Paraíba tem mis.o:ão bem def nida: 
servir os EEtados da Guanabara. e Rio 
de JJ.ne.iro como uma unidade €ner!4é~ 
tica autônoma, com a ciclagem Que 
'he é especif'ca. 

Os seUs recuroos são imensOS. 
Temos a pos~lb'lidade de regUlarI

zá-lo em regime de descarga mMes
ta per melO de seus re.servatórios (já 
estudados) da cabeceiro; no vale do 
seu afluente P31'aibuna é pos.slvel 
acumular cêrca de 400 mlIhões de 
metrQS cúbicos regular:zadQres da usl.~ 
na de Sapucaia. 

Temas em andamento o a.proveita~ 
m'Cnte da CHEV AP no Funil. 

Infelizmente ê~e trabalho apresen~ 
tn. falha como 110 que tange a de .. 
mOnstra~ão da segurança da barra~ 
gem de 84 metros de altura f'm abó~ 
bada. del~ada de concreto plane~ado 
por firITIa e;trangeira sem a colabo
racBo da nossa engenharia, A nessa 
crítica e. eF-sa séria situaçã-o parece 
que surtiu efeito; mandou-se estudar 
a geOlOgia local a organizou-se uma 
cCmis"ão dentro da ,pr6pria CHEV AP 
p?r!l. f'~tudar a Ee~urança em Questão 
Havíamos "preposto a. nomelJ.çãQ de 
uma comissão mista., intern<lcionat. 
para examInar a grave questão Essa 
comi~âo de ncme.o; estran~cira" teria 
a vanta1!em conjunf,J,J:tlente COm os 
nOssos técnicOS estabelecer nC'rma::
técn1c.?s par:1 a e.'I{ecucáo de ítrande 
estrutura entre nós, ag;ora que vive~ 
mO,~ a em des"as barragens em nossO 
Pals. 

Continuo convenc1do d-a nec·~sida· 
df' llrrrente da. organiz9.ção des.~a Co~ 
mi':isãC, 

O pl'cf. Gaspar SU~eira Martins 
meu a5~e3S0r, entrou em cont3to di~ 
reh C"~ as 1)ri}t:€~"','\:.'c~ -cuios n"''t\1e.<: 
havíamo.':: f;'I'!e:>rldo daqui desta, t:-lbu .. 
na. O prof. P'erre Lardv tendo flUe
tidO, foi mb'ltituido pelo pro"e"'sor 
Alfred'} Stucl1kv, diretor da R<'cola 
p:)ntPC!';'~1l Ó~ Onivf":,sidade de L~u~ 
:;annfJ que ar:eitolt o conv;te prf"liml~ 
nar fO";Tl1Jla 10 peJr> Dr, Gasp>:t r, c'Jn~ 
forme L'evela. a ca.rta que p-assar~l a 
ler. 

O prOfessor Stuckv ê at,u3.lment" 
depois que faleceu o prOfessor Covne, 
uma das maiore.o;, sendo ti. ma-ior au
to.ridade do mundo em nar:agens em 
abóbadas, 

111 autol" do pro!eto de barrllQp-m dês~ 
:;e gênero de M'luvoisin. cOm 237 me~ 
tros de 3.ltura. a maiCr do mundo atp 
1957. a~s'm (l. :famosa. barragem de 
,DIXENCE. Contam...se entre as prln· 

Ambos acejtaranl vir ao Brasil dIs
~utir êsses magnos problemas. E.scre~ 
v€u t~mbém ao Df. G:;"si'lRr 'O Dr. 
Jeson Gehin por ind.C:lçã-o do prof, 
Cambefort. . 

Volt..':trei à tribuna para tra.tar dês~ 
se ~sunto. quando o pro!, Silveira 
Martins me fi1.>zr a. entrecia lio seu xe" 
Iatório. 

Sr, pre6idente, voltando- à tribuna 
pa,ra . t:atar dêste--assunto, Q'lero, 
pl'lnclpalmente, pedir ao Minmtr<> d~ 
Minas e Energia que dê uma ~nfase 
especial a êSses estudos,' já que a 
crise de eletr:oictade aumenta e na.Q 
há à VIsta providências concretas 
para atenc:i'er à demanda. O censum:> 
de energ1a cresce t as Usinas são as 
mesmas. Cuida~se, apenas, da :Oülftl'" 
Ca tarifária. Eleva .. se a taxa de con
sumo de eletr.cidarle mM não se quer 
expandir a capac:dade geo:-adora das 
nossas minas hidrelétrieas. 

l!:ste assunt:t, Sr, presjdente, fará 
com que eu volte à tribu1la numa. ou
tra cpol'tunidad-e. já que aguardo in~ 
formações soHc.tad3.s 9,0 Mínislé:'iO 
de Minn3 e Energia para oomp'ft ... 'lr 
os estudes que tenho feito, no Sena
do, a respeito õa conStrução de po~ 
derasas cent:-sis elétricas no Va~e do 
Paraíba pura atender, especialmente 
à região industrial dos Est-aÜDS ,do 
Rio, São Pllulo. Guanabara e Minas 
Gerais. Ulfuito bem. Muito bem), 

O SR. PRESIDENTE: 

Tem Q. palavra o nobre Sena1o-l' 
Miguel Cout:>, que nos tênnos do Ar
tigo 163, § 2'?, do Reglmeento InternO 
dispõe de dez m~nutos, 

O SR. MIGUl>L COUTO: 

(Lê) -:- Haveria, de .se ·propor por~ 
ta.nto, dlZiamos nos, uma cooperação 
~lltre EstadOS, através de. convencã:,. 
InternaCiOnais, d:e mane11'a a perrr{ ... 
tir a e»tradição dos CUlpa.dOS, pala Q 

deVida. puni'cão, bem COUlO para ores. 
sarCjn1ento 'dos prejüizos ocasIona.l.OO 
ao erário pl1blic:>, 

Formulação jurfd!ca 

o assunto, Sr. Pr~id'ênte, ccnti .. 
nuará, a ser focalizado n-as prÓXima.; 
Conferências Interparlaruentare.s, 'lté 
que Um texto definitiVo seja n,111'O" 
vado. e .submetido à decisão dos pai· 
ses Interessados. Para essa mal..érla 
cuja Op:lrtúnidade é manifesta tU1110 
a liberdade de chamar a atenç'tw do::, 
parlamentares brasileiros que vI;fem 
ao ser deuignados para a primeira 
Conferência Interparlamentar. O.:s 
estudlOsos e pe:-itos em Direit-o In
ternacional precisam encontrar, com 
presteza, uma formulação jurid.~ca 
que seja capaz de coibir, com eür:àcla 
a prátIca cr1nünosa d;> elll'lquec.nf."ll
to líCito por homens públiCOS e em
clonários desajusw.dos COnl a illo-al 
Deve-se encontrar os meios de ')t:r· 
mitir a cll,ptu:'a e o encarceramentlo 
dos falto.':os, onde quer que se hajam 
hOm!slado, confIscando os seus benE 
e depó5ltos bancáriosr para tCS~ltm" 
aos cofres das respectiv:lf: naçõ0J Os 
haveres de que foram despojados m 
seus povos, 

O Sr. Vasconcelos 'l'õrres 
mite V. ~xa, olltlrO eparte? 

O SR. MIGUEL COUTO 
não. 

POlS 

O sr. VasconceZos 1'ôrres - TIve 
oportunidade de ler um relatórd) dr 
peritos norte~americano.s que tinham 
uma idéia muito vaga a respeito da 
nossa pobreza porque notavam q~\e. 

ü.entro de Nova Iorque circulava um 
(Lê o seguinte d!scurso) - Senhor grande número de mH:onáriJS tr-a5J~ 

Presidente, Srs. senadO':es. Ao r{'- !eiras, fl'equentadores das mais C1l'a.." 
greGsar, em maio de 1962, da Sonfe- boate3, compradores d.as grandes lo~ 
rênCia Interp.nkl.mentar de RQIl'.a. jas e ainda eram dep~tsntes nos 
onde' repersentei esta Augusta Casa, mais importAntes Bancos dos Es:~dof 
tive cportunidade de informar ao Se- Unidos, 1tste assunto mereceu lnc..:.u· 
nado, como me cumpria, os resulta- 5ive ampla investigação. E quero 
dos dêses imp~rtante conclave, de- dizer a V. ExB. nesse pass:;., que a 
tend()~me no exame da tese de que sua voz é pi<meil'a, pOrque V,' EXa. 
fôra relato:, em nome do Grupo de levou g sua teoria pa::a a Confe!"ên~ 
Parl-amenoo.res BrasBeirQs, e que ver- ela Interp3.rlamentar, eSSa tese de 
sava sóbre as "medidas :l. tomar n:.> alta.. moralidade que faz justiça ao 
plano internMional, contra peSSO-1S Parlamento brasüeil'o, preoc'.lJ)aàl) 
que, no exercicio de atividades po1iti~ com os roubos mdiscriminados dvs 
cus, enriqueceram ilicitamente", que se l3cupletam nas funções lJutll-

E~1Jlplo britânico 

Sr: Pl'esident~, ~' de se €Spe;rar qu~ 
c'om as proV1denclas de po~:itlva mO .. 
ralização da vida pública nacionaJ. 
já adotadas pe1c" Alto COmando Re: 
t'~1ucionáJ':(l e a serem a.illda pro-.tDo .. 
VIdas pelo Exmc,. Sr, presid'€n.e da. 
Repüblica, com audiênma do Con~
lho de SegUl'ança Nacional, possam os 
no~sos rep1'esentant~s às fut.uras Con .. 
ferências Interparlamenbares af1rma.r, 
de c~~ erguida. e 'coração I1mpO, 
como () flz~ram O): del€gad{)s bfit:lni-. 
coo e alemães à reunião de Roma: 
"em nosso J)t\ís llã,J há p1J~sib!.htiade 
de sanç6ts contra pOlítiCOs e gover
nall:t~s, em v:rt-ude de enriqu€~inl'm .. 
to l .. leito, p:rque êl-es fazem da pTO .. 
bidade p~&ç0.1 e funcional o funda
mento inaliEllável de sua conduta pú .. 
b!!ca" . 

Responsabiliãade e critica 

Sr. Presldente. Só entendo 0'.3 t:.,~_ 
cargos da vida pliblica pela honra de 
.s€l"dl' à Pátrla e ao P'\iVO, e d~ rria .. 
neira a poder de~,af.i.ar. em qual:.ucr 
.empJ, pelo praze~ de c:::mprovar as 
Cl.'íticas de &uspeiç~,o de enr:qurcln~(:n ... 
to ilícito, J:unals (:ev.:r~s·>á nezar ti .. 
<::ellça Ô. suspensão je imwlld:ldes TJB "a. 
lll'le.:.ti~ações. A rerolução bra.siiel~a. 
que UlllU us Fõrça~; Armacias ao povo 
lJ3,ra salvar o Brasil d3S id~olo"'l:l.S 
~:-~5jcas, tem q,ue i'.e:ar também pela. 
~'Cr? ... ~as ldeals revoluc:onárics, ql1'e 
sao ball.lcamtnte o, reencont,ro dos rI
gotes admini'traUvos da vida públi .. 
Ca bras:lelra sob a égide e ins·pín.ção 
dos exem~los que ):l"s legaram notá .. 
veis esta.distas que gOvernaram a Na .. 
ção. 

Era o que tinha. a dÍzer sObre o e.s .. 
sunto, SI', Pr~JldEn.e. 

Quem, entret:l.nt,) ap1'0vê1tando a 
cp>Jrtunidgd~, lamentar não ter est.a.
tnct.... presente à .,es'&o de ont~m. 
quandO o nobre Senador Victorino 
Freire fêz o nEcrológio do ernm.::nle 
: sludoI>,) ctl-nstltuir::te de 1MB, D"pu
lado Romão ,Tuniol' que pr€s.ou 0.$ 
mais relevantes ser .. 1~ à- terra f:u'" 
mtnens-e. 

Como se pode lêr nO Diária roa caso Nessa. Iniciativa V, Exra. hã de 
Congresso NaciOnal de 30 de mato tex o apoio de todos os hr>mel13 dp. PcrtantQ, em nome dos meus cou .. 
daquele an~, esclarecia eu que o te. bem dêste Pafs, Chega. de 'Olhar te!'rân~os, quero a~l'\.d!Cer as hom~ .. 
ma relativo ao enrIquecimento ilíCito I Não é possivel que não casando com lla9;ens aqUi prest..cd~s a Rom3:o lú
por homens públicos no. -ex~rcíciO de ~ulhe~ rica, não acertan~o na lote· n:or, atrs.'vés cU 1J!lls.çra dos 5rs. Se .. 
desde 1959, em ohj'êtQ de discu5."ião na., naO ganhan'ilo n~ Jogo e nau l13.iores Victmino Freire e V~c"nce'" 
na Conferência 1e Varsóvia e sua achando dinheim na rua, alg.u:ém, da. L::s TOrres. 
:.notivação tivera origem no afroa~,,()so noite para o dia, saindO de Unta P')·I Era o que tinha o. dzer. (l'r'luito bem 
desaprêço que infelizmente se OJSer'" breza extrema, ao assumir de~,tmm~ Muito bem!) • 
"ava, em alguns paf6es, aos prinCípios nades cargos, se t.ransforme em mul- I 
de sã pOlítica, da austeridade functo. timiUonáriQ. O sal PRESlpENtE..i-
na! e da moralidade pública por par· O SR. MIGUEL' COUTO _ M\.dtiJ .1 presidência deferiU o requel'im "n .. 
te de altas e muitos numd·a.tâl'io,),s e obrigado, Mas quero esclarecer t}ue to nO 53, de lJó4, d(~ e.utcria do Se .. 
representantes do povo. OS quais com tese nãJ é. obrigat6ri..lmen te, !lH- nhJ-r Senad{)1' José lmnirio, 
f:-equência transferiam para o es- nh'. EU a encontrel' na pauta da H' ô"-
t I d t d 

. a s UoI e a mesa !'€quel'l:nento de 
range ro o pro u o e seus crlU1.~ Conlel'ên"\a de' Roma. 11 ' _ II d ~..... cença, que llldepenô e de apoiame-n .. 

sem que as naço€.') espo a as wye,s- O Sr, Vasco"celos TArres - '!lira, t dls . f 
t
't - V ~,'J. - ~ e c-ussao, eita pelo Sr. 1Q Se .. 

sem como reclamar a re.s 1 uiçaQ do V. Exa. a defend~u e ........ m brilh!ln~ t' 'o 
seu patri.thônlo arrulIVado. tismo. w CTe M"~ . 

O Sr. Vasconcelos Torres _ Per.. & Udo e :.],Jr.)vado o s.;-;uint~: 
Atualidade 

Requerimento n~ 97, de 1964 mite V. Exa. um aparte? 
O SR. MIGOEL COUTO _ Cilm O SR. MIGUEL COUTO (Lê): 

prazer. Sr. presidente. ~ta.s -consideraçJes, Nos têl'mos do a.rt. '39 do Reg:ime.nto 
Interno, re'quelro ltcença para me 
sfastar dos traba1h~ do Sena.do pelO 
?l'3.W C:i:: 95 ,iias. 

o Sr. vasconcelos Torres - Que· 
ro prel1minarmentê dizer a V, "Exa, 
que meu aparte, a sério, nã.o tem 
nenhum sentido de blague, em'Jora 
pudesse parecer, mas a inten~ã.Q li de 
que ,sirva. até parn a meditação e 
para o choque. li; aquilo que se dizia 
que até um jOrnal chegou a an'LOn" 
ciar: I'Roubem oom tranquilidade no 

feitas há cêrca de -<101s -anos, conser
vam perfeita a.utlalidade em ~o 
pais, e é lamentãv.el que o ~ 
d.e proclamar desta- tribuna. Entre~ 
tanto, bnsta ler o Ato Institucional de 
abr1l e refletJx sôbre algumas medi
das já tomadas pelo Alto co.mando 

S9..' a da.s St\S..."Ócs, em 29 de abril 
de 1064, - EuriC'O R ezent1e, 

O S3. PRESIDENTE: 

R·evolucl.oná.ri? par~ natal' 't}~l:e~ na-, De acôrdo com a orientação .5egui .. 
conturbada VIda naCional dOS últunos da no. Sennàc" não tendo sido men .. 
tnnta anos, e com. maJor ênf~ no.s I -ciona-ria., no tequerime,nto, a data, dQ , 
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~ . "~ 
ollnicio <Ia olicm",o, .. ta .0 C()!1tarã ,.".. oVI;! - $ubstitu,lqáo f"r: 
lP~rtjx da publicação. .VlI _ Para deelaração de 

\Será convocado -o suplente, voto, por cinco minutos, aPÓS a 
Ilna. do Regimento, o Sr. Paulo pToclama,ção do resultado defil1i. 

1....\.;p$.S5s~1~e à tivo da votação. 
ORDB{ DO DIA .) substituição por: 

CO:\IPARECEM MAIS OS c) O aparte seni breve. nào 
SBNHORES SENADORES podendo exercer ô prazo de, d~ts 

'Oscar P?~SOS minutos e dependerá de ~ermLSsao 
Zachru::as de Asrumpção do orador, subordil1andow se, em 
Moura. palha tudo que lhe fôr aplicável, às clli; .. 

. SebasJão Arc-h-ey pCsições referent·~s aos debate.)". 
. ,Victorino Freire b) SubstitutiçCo por: 
Sigefredo P,acheco 
1Vlalfredo Gurgel bl Não seta permitido api:l..!'t~ 
(Ruy Carneiro l(. palaVras do Preside!1te, nem 
Jofoo Agripino par.alelo a discurso, nem a pa,~ 
l3arl'O.3 CaI'vaiho Tecer oral, justi!icaçáo de ?l"i>po. 
Leite Neto blçã,o, encaminhamento de v?ta. 
Jeffel'~on de Aguiar . ção. declaração de voto, e.li.pl.!ca. 

j Gilbsrto Marinho . çáo pess.o8.1 ou questão de Oro 
Nogueira da Gama dem". 

Ll'd:e.in de Sá - 15. 

sessão 17 do 
CCJT€HtC) - COntiss{fo de Cons
tituição C' Justiça, jac;::"rát'el ao 
p,·ojelo, e às el1umda,g m. 1 e 2. 
e ojerccfmdo subemenáa à de 11.11-
1r.era 3; - da· Cqnisstio Diret::ra 
javOrál'1'1 ao projeto, às e,)t·erMs 
1'/,..9. 1 e 2 e à sulJemenda nó? 3 e 
c!em:nünjo de pronunciamento 
c:!.'1S me.:nws Comlssões sôbre -a.s 
{:,nellàc..s de Pl<Jn.óâo, de ns. 4 a 4a. 

P:l,ra ~m::'f-l' li:>.re;:.:r sôbre :17 i"m:'n· 
<13.5, t:::n a pz~aY!'a o ~1obl':? Senad.or 
J3"rrer.~,;'ll d? _<1~ni!1r. Relator da \..1-
L'111.sÕ" de C:}Y'5'litui('ã.~ e JUEt:<;a, 

O Fn .;-!,·.7FET:'SO~i DE A~I!' -\U: 
{perra emlHr parecer - em te 

11isfio do orador) - Sr. presidentf'. 
opinei .<:.õbre o projeto e õas três 
tem-er'rirr.s jn~r,.;.a]ment-c rO-~éient~da.<: 
à CDlls:d€rJ.;'~o do Senado. posterior
mente o f 01' C. m outras, de n Q 4 a 46. 
ver.;s.ando tôbl'e mat-étia r.egiment3.l. 
que c.ompd,e i\.S Cs;sas do Congresso 
org:;ulizal' para Q", trabalhos inte:nos 

A mat.éria é coilst:tucional e jurí
dica. 

TódflS as emenda.s merecem parecer 
1avoráv€1 da Comissão de COll.stitT.11. 
çtl.O e Justiça, no que tange à CODlit' ~ 
c!onalidade e juridicidade, podendQ, 
porla..r1t.o, ter tramitação reg'imen~al 

Consolidando as emenda.s e !)rll"n. 
bndo o pronu .• '1ciamento da Comh'~ão 
(te Constituição e Justiça. de lu.!õrdo 
com deIiberacão de Lideres p&rt'já· 
trlru, a.pr2l'entei à con.sidera.ção odo 
Se:r::ad-o, .fubstitutivo ao projetIJ, que 
tem a seguinte redação~ 

'Página 1 

O· Senado Federal resolve: 

.Art. t' O Regiromto IliÍ·er!l.C 
.' (lo senado Fed·eral {Resolução' 11')' 

2: de 1959, modificada pele,s da n?s 45, d,e 1S60: 12 e 7-6, de 19G1; 
6 de 1962· J e 34, de 1963) pas::a 
;;: vigorar' con1 as sezuinte.d a:.te· 
lfM6es: 

Art. 1; ...• 
lW - Substituição por: 
itv - na discussão de ql.w.~quer 

';:X'O-po.s:çáQ (art. 262): ' 
! a) em discussão prellmin:lT. 
em . prllneira discussã.o, segunda 
a1soussão e em discussão "ânic-!.: 

1 18..1) pelo prazo de meia hora.. 
,ti UJP9. só vez; _ 
\ a.a) are um". _a, dlI uma 
teu dua.s vezes, Se autor, Telator 
da. matéria, Líder de Blo~ ou 
leU d-elegad.Q; . 

õ) na dis;Cl1S"fi<o 5uple-;nentar 
.. :~rt. 215·A) , por· quinze minu· 

o' 

XII _ ACl'éscimo: 

XII - Em justificação de
emenda ou grupo de emendas até 
dez minuutos" 'jmp:orrogáve i~". 

..................... , ....... ,. 
Art. 46 lC.apUi) SubstiLWÇt10 

por: 

.. Art. 4.8. A ],fesa Ee ('~mlpÕf' 
<te um Pres;denre, lln~ Vice-pre· 
écieme, quatro e2cretârios·e qua. 
tro Suplerte,s de S-ec:retãrío". 

Art. 5,6 ... 

, 3<1. Substituição por: 

"§ 3r,>. Sempre qne result.al 
t.'!~lçã.o para vlce-Pr€Side~':.e-, :;.f 
e 4<,> S~cretá.1"ios, 2Q e 4<1 f:)l.lpler.~ 
tes, de que.m pertf'nçn a 'partido 
já. repre..senta.:Jdo em lug.a.:.·, 1'f>$. 
p.zcvivamente. de, Pres.d:::nt~, 1\1 ~ 
3" secretários 1Q e 39 Suplentf:
oons~dera.r .se~á pl'ejudiclda a 
aplirada por último". .. , ........................... . 

Art. j9. Acréscimo d03 se· 
gulntes parágrafos: 

"§ 19. Igual faculdade é rt-s. 
se:rrrada, ao3 Líde1'es de buncada,s 
r-a1'tidânas compostas de lQ (dez) 
c'u. mais Senado:es. 

(> 29. O uso da pala.v1'a, na3 
hiPóteses previstas neste a-rtigo 

<6 e no pará:g1'afo anterior, PO,le ser 
d-elegadQ uma vez por <;<::man<l. 
medjant~ comunicação escrit·, à 

Mesa, a qualquer dos l' derados .. 
§ 39. O disp!\St-O nê<.õte artigo 

e noS parágrafos anteTlo~·cs não 
.se aplicará. d.urante o tem-PJ CGl'~ 
'l'espand-ente à Ordem do D:a em 
que figure mat-éria. em regime .de 
urgência, .salvo para prGrlUnC!a~ 
mento sôbl'e propoSição dela 
constante" • 

E~' ~eg;;i~'~' ;"~. ·ã;t·: '59: ·Ã·c·r~s~ 
'mD do: 
cmw do': 

('Art. 59.A EXercerá n.s fun
ções de Lider do Go\'êrno ~ Sena. 
dor incumbido pelo Pre.ddenLe da 
Repu)}!ica de dar conhecimento 
eo Senado do pont-o de vista do 
Executivo sõhre as mat2tias em 
curso na Cusa e sóbr.e Qs ·a,sSi.m· 
to.:; de seu int€r.êsse. 

Pará.grafo ún1co. O Líder do 
C-,()vêrno ter; fi$. me"mas 'Orerto· 

gatíva.s dos Lideres de Bloco. 

Al·t. 61. Substituição, por: 
"Art. : 61. :.A,s ComiSsões Pe-r~ 

man-entes serão as seguintes: 
1 _ Diretora (CO); 

~ - de Agricultura (CAl; 
3 - de Constituição e Justiça 

(OOJ) ; 
--4 - do DIstrito p;edera! (O 

D 11'); 
5 - de EoonOi!ll'a (OE); 

.-.!. - o~2r~çãO o L CtJllur
& 

7 - de Finanças (CF); 
8 - de ·Indúst'°!ao e' Co,nérclo 

WIC) ; 
9 - de Legislação social ..... 

WLS) ; 
lO - de Minas e Energia. ( •••• 

Ç);iE) ; 
11 - do pollg{lno das Sêca.,s ( •• 

OPS); 
12 - -dos Projetos do Executivo 

(OPE) ; 
13 - de Redação (CR); 
14 - üe Relações Exteriores ( .. 

CRE); 
15 - de Sãúde (CS); 
16 - cie Segura..··lÇa NaelOnllJ 

(CSÓ) : 
J17 _ de Serviço Público Cl\"'ll 
o lCS,pO); 
18 - de 'l~rm1SpcTtes, Comu:nL 

oacõe.s e ObraIS PÚb.l1C.a.s 
(CT) " . 

Art. 67<capuO Sub:;titu.tiç(to 
por: 

"Art. 67. A Com'ssão Diretora 
é con.stituída- pelo presidente, 
Vice.PtElI'dent.e, Sé'oretário.31 e 
Suplente,:,; de S2cretários: a de 
F'inanrn.s terá quinze membl'os. 
as de COnst.itulção e Justiça e de 
lRelacões Exteriores, onz.e; as de 
EcorÍonlia, de LegisI~ão Social 
e de projetos do EXecutivo, nove; 
as de Agricultura, da D".strlto Fe· 
deral de Educação e Cultura de 
Ind~tl'ia e COlnél'cio, de Min:ls 
e Energia. do pOlígono das Sê~as, 

de. segurança Nac:onal e de 
Serviço públiCO Civil. sete: as 
dema"s cinco memb!'Q'S cada. uma". 

Em ~Eguida ao art. 73. Acrés
cimo de: 

"Art. 73-10.. A qualql1er tempo, 
é licao às Liderânças pedir, em 
docum~nto t:.1e!"tto, a sub.stitUição 
de ncme-s dçtitulares CU S'lplE-ntf'-.3 
nas representações das re.sp'é'cU
va,.s bancadas na') C()m~~ões, 

Art. 73.A., Em caso. dê n:.~l· 
dança. de partido,· o Sen~dol' é 
comidel'ado e.eslig-ado das Comis
sões em que figure como repre
.8entants d&:se Pal't do, á com,ar 
do momenio em qUe se-ja lidn 
em Plenârlo a rer,pect!yo., C01HU~ 
lljcação" • 

A~t:.· 'si:' ....................... /.,. 
~~ 21 e 3Q• SubStituição p-vr: 

§ 2(). Em caso do não cumpri. 
mento do djspos!o h,J parii;;:rafo 
,anterior, ficam luvest:dos na Pte· 
si.<i~n~ia e Vice·Pr-esi-dél1C:3. eIS 
do:s nlembrcs mais ido.sns d<J3 
titt11arf's, até :J. l'e"p,~c iya eleição" 

i 31', Qua.n.10 .~o.5 t,·abnlho.s de 
qualquer Conl:.ssão não comp::'l'f 
r€m o President-e e o Vtve-Prf'si
dente, ca"berá ao mais :cl0;;'J' ::I(lS 
titulares a P1'8S' dência. 

a) p:rcjeto de lei orçame11ta 
ria da Unifi!) 011 do Distl'ito Fe
deral, ou de sua mo-dific')ção: 
Comissão, quando a matér!B df\. 
'emenda. seja da ccmpetên{' s es~ 
pecÍfica da m{'';ma Cü-mi:r:·ii',o. 

Pa:·ágrafo ún:co. A Comi~.:;ãoJ 
de ConstitlljçPo e JU.3tiça ~-e Jl!"'CJ~ 
n'm:::iará tarnb6m sõbre a ':ons
titlH::.'.(ln~J'chd~ do prCjeto, se já. 
o não houver fe:t()". 

fA1't. 9~,' Acrésc:mo do: 

§ 5\1. O tUspcsto nêste axti<;{o 
e~nos pará;zrafo.s anteriores apl'~ 
c.a..se aos ca,"'os e:n 'lue Q p::oon\}-n.· 
clamento da. Ccmí§fião' de Cons
tituição e Jtr'>tiça fõr pela inJu~ 
,rldieidade da l1ropo.sjção". .. ' ............................ . 

Art. 91. Substituição por: 

kt. 91. A Comissão de. Eco
nomia (OE) cabe' opinar oSôbrc 
propos:ções pertinentes a·: . 

;p pI<1b~::mas ~~m&ni:coB do 
!PaIs; . 
~ 

Abril o de 1964 

~) opera~ões de crédito, eapl
talização e seguro (Cop.st, I art. 
69f n9 IX): 

3) p1lOO.ução e consumo 
(Oon..')t., art. 59, n9 XV, C); 

4) instituições de créct:to, 
eâmbi,o e transferêncIa de valores 
para fora do Pais (Coru;t., arti
go 59, n9 XV, k); 

5) medidas (Const., art. 59 ... 
n~ XV, rol: 

6) Qumeruto t\~-mpo:nário do 
lmpôsto de exportação pelO:; Es. 
tadas (Donst., art. 29. ! 6'), ole
r.ecendo o repectivo Projeto do 
Resolução; 

7) <€.<.õco"1t1 do~ mEmbros do 
Conselho Nacional de EcononÚ .. 
(Const., art. 63, I), tios lnte .. 
grant·'fs do C()nselho da Superln .. 
1:endênda da. Moeda e do Crédi. 
to, salvo os. Ministro de Esta.Jo 
(Lei nQ 4.131, de 3 de .setembro 
de 1962, art. 35) e dos membros 
do Conselho Admintsn-ativo da 

D-efe.sa Econümica {L-ei n9 4.137. 
de 10 de set-embro de 1962, nrt, 

99) " . 

9?) " • 

. ............. , ........ " ..... . 
Em seguida ao art. 93 - Acrésw 

c!mo do: 
Art. 93~A. À Comissão de In

dústria e Comércio (ClC) cqm~t.'
te o estudD d.a-s propO-siçõ~,,:> q'le 
<ligam re.!peito às .seg-jinte~ ma. 
t-êl·j.ns: 

a) indústriR.~ 
d) propr~edade· industria1 e 

s.eus registros; 
c) comercio em geral. cO'11ércio 
exte-r ar e jnteresb.dual ; 

dI Juntas \GomerclaL'l 'Cons,. 
tilujçàc, .art. 59, nQ XV, e, 2" 
parlêl. . 

Em seguida no artigo 94-A _ 
Acréscimo de: 

"Art. 94.·B - 11:' da compc.
têucia da ComL~sf:o de Mjnas f] 

Energ'a (CME) pl'on:.mciar-sl~ 
sôbre proposi':ões Que tratem de: 
. a) Recursos minerais e fon-

tes de energ~a; . 
b) producão mineral e meh't .. 

lürgion, !fIdel'úrgi c3. e energéti-
ca: . 

c) cursos e quedas dágufl..; 
d) transmL<;são e distribuição 

de energia; 
e) . ágUll,'3 subtel'l':tnea.s: 
j) combustíveis e combur:m .. 

te:::: 
g) gaSes naturais ou indlUi

tr ·a'8· 
h) 'energia nucl~ar e SUHS 

fonte,;: 
i) geolog t a e geofísica; 
1\ crenologia". 
"Art. 94-0 .:... A Com:ssáo do:!> 

Projetos do Executivo (C.P .E,) 
compete opinar, quanto :10 méri
to. "ôbre as preposlções Cc inl .. 
c:afvR do po:1er ExecutIvo. 

~ 1.9 - O prGmmcramento da 
cü!ni~E'ão dtls projetos do Exe
cvtli!o não exclui: 

a) o da Com:s~âo de ConsU" 
tu-~ção e Jutstga sõbre o asp~cto 
constítuc:onal da fl1:1téria. Ollan'w 
do não tenDa ~jdo feIto Da Cã
m2ra dos Dêoutl' dos; 

b) o da Cornis .. !'io de P:nqn
çus, ~õbl"e o 2,j-'2CtO nnance·lO. 

~ 29 - Sel'á (FspJ;'n<":1do o pIa .. 
nunc:smento dn r:cmi5:sfio dos 
Profetos do EXf'Cllti\'O Quaneo a· 
j)1<ê;p:Jsif'ão di~fl resnp'to n rr:.a
tÉ't"lfl, da .C~l"'2h;'l"Ic'a exclu<;:va 
da. Comissão d~ ("onstituiráo e 
Ju.~tica ou da de P'n'ln('~'5. 

§ 39 - Em re1r"'~" a E{11p.ndas· 
observar~se-á o disposto nos ar
f go.'} 122 a 128". 

Arto 99 .... 
§ 19 Sl~bstitniçõo p01": 
"§ 19 _ Poderá ser atribulda. 

A. Comissão de Redação qua.lquer 
redação cuja elaboraç§<J calba, 
por determinação deste Regi'" 
mento, a outra Comissão, desdI) 
que esta o so!leite .., President!j 

, 
! , 
I 
I 

I 
I 
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(Seçíio fi) 

.:" Me ... OU esteja impossibilita
da de se retmir, em v:rtude da 
f.usência da. maioria dos seus 
membroo" • 

Elli' 's~guicÍ~ .. ~ . ~~t.ig~ . '10'2' '':': 
Jlcréscimo de: . 

"Art. l02-A ~ O estudo dos 
projetos de iniciativa do poder 
Executivo será feito simultânea. 
mente pelas COmissões a que fo· 
rem d!stribu'dos. O pToceso, em 
OrigInal, será encaminhado à Co-

11 1 
.... ão das Projete,;: do Executi. 

VO, sendo às eemais remeedns 
cópias do projeto, cOm Os a.vulsos 
referentes à tramitação na Câ. 
Illara, em au tunções esp eclais" . 

Ar't': 'iio' . (éâp~t) .. S'1;b~Út~ii:d~ 
por: 

"Art:. 120 - O prazo para 
pronunciamento das Comissões 
$ôore projetos de :nlcintiva do 
Pode1' EXecutivo é de cinco dias, 
em conjunto. Sõbre outras ma
térias que lhes sejam d1slribu1-. 
dns, ressalvado· o di~posto no 
a.rtigo 340-A. terão vinte dia,<; ns 
Oomissões de COnstltu'~ão e illS
t.iça e de Finanças e Quinze d as 
as d8Dl:l.lS". 

Em .~eguida ao artigo 121 -
Acréscimo' de: 

u Art. 121-A _ O Presic.entc 
de Com!ssão, eX: oW.cío Ou a rc
<1.uerínlento de Senador. poderá 
mandar illcluir na pauta dos 
trabalhos projeto que, distribuI
do, não tenha receb do parecer \ 
no prazo regimenL'll. devendo 
dar conhecimento de sua deci
sã-o ao respecth'o Relator". 

Art. 188 Su"bstituiçâ.o por: 
lO Art. 128 _ E· pennitJdo à 

Co:njssãO, ao se pronuncio!' sô
bn!. emendas, após o enCerramen
to d1. d:scossão, em qualquer tur
no, reunir em substitutivo lnt.e
gral a matéria da proposlção 
pr·l1cipal Cas emendas, com os 
flcréscimos ou alt.erações que 
jugue aconselháveis pal'a nper~ 
feiçoamenbo da matéria". 

Art·.·· iso" Á'cré'sciiriõ' d~:""" 
"P9.rágrafo único - No dia 

-préviarnl?nte design~tio, se não 
hou.ve!' núrnero para. deEberar, a 
Comissão ?arlamentar~ de In
querito poderá tomar depoimen
tos das testemunhas OU autori
dades convoc.adM, desde que es
tejam presentes o PresIdente e 
() Relator". .............................. 

Art. 158 (caput) subst:futçáo 
por: 

"Art. 158 _ A sessão ord:
nárin terá. inicio às quatorze ho
ras. ~ trinta minuws, pelo reló
gio dD Plent\rio, pre~entes no re
cinto, pelo menos. Ol1~e Senn .. 
nadol'es, e curará no máxbuo \ 
Q.Uf. tro hora.s. salvo prol'l'ogllção". 

tÜt': '163' . Ac;bjé;~' . 'cio~' . se: 
g-uiutes parágrafOS: 

§ S? _ O disposto no padgt'afo 
anterior seré. observado. no mês 
de novembro, nas sessões em cuja 
ordem do Dia. figure projeto de 
let orçamentária. ou parte deste, 
salvo se não houvel' núr.lf!l·o para 
\'otacões e a. matél"a orçamen~ 
tá.r\.ã ~ti\''<!t CQm a discnS5ão eu .. 
cerrada" • 

"§ 99 - Não haverá prorroga
çw da hora. do Expediente nem 
aplicn.ção do disposto no pará
grafo 2\1 se houver- nÚJ.'l1ero para 

vot~l:~.e~:': ................... , . " , 
Em seguida 30 artigo 16il - \ 

Acréscimo do:' . I 
" Art. 169 w A -- Os projetos etn ! 

M-esa. p:1!'n. receb:ment.o de et:llBU- i 
efl.::I, dçpo.l.s de publicados, ngll-

ra..rãO no fiua) ua Ordem do Dla, 
com a. observa\,ão cronológica do 
prazo vencido". . 

Aft:' i7i·:::···· .............. . 
I ... 

g.1. e g. 2 - Subsl1luição por: 
"g.l - passa.dos sels me.ses do 

Inicio da sua tramitação no Se
nado, ainda não houver figura.
do em Ordem do Dia; 

g.2 - transcorridos mais de 
9-0 (novellta.) d1as de stla distri
b~ição à prImeira Comissão que 
sobre ela se deva pronunciar, 
a nt!a não houver recebido o 
NEpectivo parecer". 

ui ',:..:' Âc'rt~ct~' de'·' . , .. " ... 
" I I I - COlnpuk:óriamente 

9u.and? se tratar de projeto de 
lIllciat:\'a 10 Poder Executivo e 
faltal'e111 .qui!lzc dias. ou menos. 
pura o tel'llllno do prazo dentro 
do qual sõbre ele se deva pro
nunciar o senado". . 

úi: ·i77·:::·· .. · ............ . 
i 3'" Sl1 b.shtlLlçtlo por: 

,. § 39 - Em ~ualquer fase 
dos trabalhOS, est,ando no recin
t4? menos de onze senadores, se
ra encerrada. a ses.são adiada 
p~r~ .. a seguinte tõc!a 11 matér~a 

rCI;.tJm:; dJ- {)l'(Íelfl do Dl,,". 

ED;' 's'c'&uida . 2'~ . n~ü';~ . 2'O't' '':: 
Acresc~·nw dO: . '" 

.. Att. 201-A O nome do 
Pl'e.s:~ent..e serã, registrado por 
OeMia? da StW. p1'imeira, mani
fesla\~o após ha:;"er assum.i:do a 
pre5~ncnc.~a, entre píU'ente.';e~, em 
segu.üa. a& pa.lavrns: "O SR. 
PRESIDENTE" 
. ParilgraIo Ú;llc.O. O mesmo 
s~ !Sl'ã. uas d..eclal"8.çÕ€s da P.re~ 
$lctellc a. M ~IenáI'lo. no lazer 
comunicações ou re.sol"Ver ques-· 
tõe.s. de ordem". 

A~t:' 213':::"" .............. . 
§ 3" Acréscimo: 
"~ 3Q Ao fim de trinta dias 

será l"eiterac!<J O expedient.e de 
Bollcitaç"íto ó as i. n f o r mações 
quando não hajam estas sido 
prestadas" . 

Ai.:t:· ·:~i16·· 'Sup;'~;sd~:""" ..... 
A;:t: . 266' '::: ...........•.••••• 
I - Acrésc:-mo d~~ 
"d) que importe aumento de 

despesa. proposta pelo Poder 
Executivo ;:01 projeto de sua inl~ 
c at,i ... a". 

A'!:t:' 239":.· ... , .............•.• 
.Parágrafo único. 'l'ransforma-

ção em § 19• . 
§ 2\1 Acréscimo: 
•• § 2~ Não se aChando pl'cs;en

te o autor da emenda., ao lhe 
caber a oportunidade de justifi
cá-la oralmente, será ela consi-l· 
derado.. inexisteme, salvo se o 
Plenário, a requerimento do Li .. 
c!-er do Partido Ou do Bloco 8 
que pretencer o Senador. dC11be-\, 
ra! que seja aMita sob a con .. 
diç{io de ser a Justificação envia.... 
da li. Mesa, por escr;to, para 
anexação ao processo, antes do' 
pr<muncia.mento <La plinle-il"a. 
Comissão que sôbre ela se deva 
manifesta.r. Não sendo cumpri
da essa formalIdade, a emenda. 
nã.o será objeto de consid-era
ção". 

A~t: '·247" :S~bsiiiuiçó;" ·p~r;··· 
l' Art. 247. A proposIção apre-

8f!utada eru PI~nárl0 seri subme
Uda fI, apoiaI11ento (Juando ore .. 
queira qualquer Sentido!'. 

i 19 O quorum para votação 
c!e apoiamento é de 17 (dezes .. , 
sete) Senadores, cons'derando-se I 
apoiada a propo::;lç!o que obti ... 
Vel' nUl.ioda. de apoinment-o: 

1) a proposiçáQ de Comissão; 
2, o requerimento. para o qual 

ê.~te R~gim.ento e~preSSamente 
nao eXiJa. essa. formalidade' 

3 a proposiÇ3-o para. a' qual 
a Con~LttUjçã? ou este Reg·imen
to ex Ja~ numero detreminad4 
de :S1:COscrltores' 

.4) a proposição .sUbscrita or 
Líd:res de lJancílda ou de Blo~os 
COlltlJOstos de cinco ou mals Se
nadores. 

&:t:' 252" A~;J;~amo' de:······ 
":arágr.3fo único. O ·projeto 

o~ • equeflmento de autoria. inc!i
Yldual de Senador, Salvo reque
l·i.Ul~ento de licença e de a\lwrl
za~.~ para. o ·desempenho de 
lllJSS~a~ I?!'~v sta. no nrtigo 49 da 
constltmçao, só será. lldo qucm
do presente seu autor". 

........ , .................... . 
.Art. 265 '" 
§§ 39 e 49 SubstituIção por' 

. - § 39. N S· fase de votaÇão de
ll~el'ara o Plenál')O sõbre o ·pro~ 
J7W quanto à Su!:!o COll.'>tituCOIna.
l}dade. Se aprOVado. retomará 
. ele 0. seu cur~o, a fim de ser es~ 
tudaao _ e afinal submetltio IA de
llberaç.u';l do Senado na tocante 
~ l~eI'lt~ .. ~n ca.so contrár.Q 
elltara deflnltlvrunente reJeltado 

§ 4\1 Havend-o emellda apre: 
~~ntada CIn Plenário na discus .. 
sao prel~minàr, ou off:!'recida pe_ 
la ÇOlUISsão de Oonstituição e 
J~b sa, Ou Oferecida. pela 00-
m:.sSao de Constituição e Justi
ça. (artlgo 00 11 2' e 49) oom 
obJetn'o ,saneador da. inconstltu~ 
ciqnalidttde, a. votação far·se~â. 
"p\'lmetro sôbre ela.. Aprova.da a 
emenda, considel'ru· .. se_â apro
vado, coro a, modificação dela 
const~nte, o projeto. quanto à 
cor:stltucional~dade. indo a ma
tér.a à Comissão de Redação 
paar l'edig!r o vencido a fim de 
que tenha. prosseguimento na 
sua tramitação. Rejeitada. a 
emenda, votar-se-á, o proj-eto, 
que, se aprovado, prosseguirá. n·o 
seu curso. . 

............................. 
&11 segUlda aQ artigo 265' 

Acréscim.o de: 
"Art. 2ü5-A Haverá., igual

me:r:te. apreciação preLminar 
quanto à juridicidade do projeto: 
de acõrdo com as normas pres .. 
crltas no artigo anterlOl', quandO 
o p~trecer da. Comi,'iSoo de Cons ... 
tltulÇ!iO e Justiça concluir pe1a 
sua injuridicidactc". . 

Ait:· 27'0' . Acréséimo' 'dê:' .....• 
«Pal'ágrafo ún.co. O projeta 

do illiciativa do Poder Executlvo 
emendado em plenãl'io voltará 
à Ordem do Dia l18, sessão se .. 
gu~n te, ordinâria ou extraordi .. 
nária., send.o o pronunciamento 
das COmissões s(lbl'e as emendas 
proferido em Plenário. . ......... , . ' ........ , ....... . 

Art. 212-A Substituição por: 
OI Art, 272-A Encerrada 8. Se" 

gunda dIscussão sem emendas, 
o prOjeto será. dado corno detl .. 
nlUvamente aprovado, indeprn
dentemente de vott\.~ã.o, salvo se 
.algum Senador requerer seja 
submetido a. votos'·. 

M't: . 292" A~é;ct:'~;" d~; ....•• 
"Paró,g:rafo único, São consl~ 

derados votos em branco OS re ... 
glStracos como abstenções no 
processo elétrico". 

A;-i:' 294·:::······ ._ .......... . 
'"'§ fJ? St.tbstituição por: 
,,§ 99 O dispositivo destacado 

. de Vl'ojeto para votação em se ... 
pDsado procederá, lla votação. as 
emendas e independerá de pa-
recer". . I 

J\.n .. !'.l5 ... 
i 12 SUbstitu!ção por; 
" l2, Ha"'endo sub.:-tituth'-o 

lntegnil do proje~o, terà pl.'ere
dência. paar a votação sal"fo .=,e 
tiver pronunciament-o' contrário 
das Comissões competentes pUra 
o estudo da matéria quanto- DO 
mérito, ou se o Plenãrio del:b~rcl.r 
o contrário". 

li '16'." Su'b$ilt~fçàa' p~;:""". 
~ 16. Se, ununc aa" a vota ... 

çfio d ec!lsp::tsição Ou emenda. 
<lestacatla., o autor do requeri ... 
menro de destaque não pedir· a. 
palavra. para, ellC8.minhá.·la cou'" 
side.ral'-lJc·t.t. como· tendo ~ Pie ... 
náno C')DcordadQ com o Pare .. 
cer da. Comissão. A m<i.ter:!J. 
destacaêa terão a sOl'te das de
roais COUsw.ntes do grupo a qua 
pertencer" • 

A~t:' 307' '~c'din~tj" s~'b;t:~tÚ;':l;~ 
Por: ~ 

"Art. 307. Não terão encs .. ::n.l .. 
nhamento de VOtllça.o as elelçOi:'$ 
~ os r ~ç:uer.rnelltos COlllpree.uc..li .. 
t.:os nos núnlf~ros 11 e 111 do ar .. 
tigo 211 e nus alíneas a. b, h, j~ 
k e u de. art go 212". 

At;;:' '3"ôi:' 'Àê~~~~im~' , do: ...• 
"Parágrafo único. O e.uéarnt ... 

nhamento de votação de reque ... 
t'intenw. qUando adrait;iào por 
~te Realmento, é limitado ao 
slgnatáriJ, Wl1 repl'f,:)entante Q5 
cada Bloco pal'tfdarió e um Se ... 
nador não lil'ado a Bloco. quan ... 
do houvE~r. .s~lYO nas homena .. 
gens de pesar". 

E~' ·.Sé!Nicià . 'aO . àí·tii~ . 3'Ú' '':': 
Acresc·U1},1) de: 

CAPtTULO v·a 
Da Declaraçáo de Voto 

Art, 3U .. A. Proclamado ore .. 
sUltat!o de uma \'O-taçâo, e llChO 
ao Sella~,)l' w)Ur da palavra, por 
C1nco ml::ltl tolO, para declaraçao 
Q6 ·voto. ~ial'lo se: . 

a) ao votaç·ão 1ôr secreta· 
b} a delibemção não se cc.:n .. 

pletnr. pOt· 1alta de nÚmero' 
c) o tlellador já houver 'feit.Q 

.t1.S0 da. palavra, p-a.rs. discutir ~ 
proposiçeü ou encaminhar-lhe a 
votação; 

d) e. ·VQta~.Ú.'3 f-e\ta. n.ão tür 
suscetível ge encamin..'1amento" .. 

........... 1 ••• "'" •• , •• , •••• 

Art. 326 .'. 
I - Substituição POl'; 
"I - A ul"gt;;nc.a dlspansa, 

dul'~~.n~ tóda a tl'amita~ao da, 
mat.ena, ;.:nterstlcio e formai.da ... 
des reg·m.:-nt<tís, salvo pareceres 
da.') COlIllssões, quorUm para de .. 
Vberação, publIcação ou distri .. , 
bUição de cópi:l,s da.') proposições 
prlllClpala e acessórias aos Se .. 
nadores presentes". . ...... , ..................... , 

Art. 339 SubstItuição por: 
"Art. 3::9. O proj eto de j", 

o~çamentál'ia da União terá nG 
Senado a. cegumte tramitação: 

a) Recebido da. Câ.mara dD:l 
Deputados, o projeto será. lrne
diatamente enviado 1\ COmissão 
de FinançalJ', determinando a 
Mesa a sua. publicação e distri .. 
buição em avUlsos. 

b) Cada anexo ou subanexo 
ao projeto sel'1Í tratado como 
projeto autdnomo. mantendo .. se. 
entretanto, em cad.a caso, O 
número d4 projeto Integ!al. 
acrescido do número de ordem 
do anexO ou Stlballexo respect~ .. 
VII. 

e) A pmtlr da. sessã.Q $fguln ... 
te àquela em que forem di.st.l'i .. 
bUldoa o. avuJoos. podetlio ... 
oferecidas lnncndas ao Prol<,tnf 

perante a ComiSsão de Finanças, 
durante de:~ .din.!!, reSSiUvati~ o

diS"lost.o DO item 1.2, 
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. d) As emendas apre.sentadas 
I~rante a Comissão indep:!"dclll 
de justificação escrita., cumpr,n~ 
do aos autores fazê-la ora.lmí'U
'te. perante a Comissão, quando 
esta. o entender necessário. 

e) A Comissão emitirá pare
,cel', simultânamente sôbre a pro
pOSição principal e as tmendas 
que lhe forem. encaminhada!;, 
podendo. por sua vez, oferecer as 
que julgar necessárias. 

\ j) Não' serão admitidas emen
das com caráter de propos!ções 
autônomas. Da. recusa, pela Me
.sa, de emenda cons.derada in
fringente cesta norma, caberá 
l'€curso para o Plenário. 

1 g) As emendas apresentadas 
perante a. Comissão, ainda que 

. ;recebam parecer contI'ária, se
Tão encaminhadas ,ao pl'onU!lc1a
mento do Plenârio", ... _ 

h) Serão obsenradas: na dis
cussão e votação do projetQ de 
lei orçamentária e respectivas 
.emendas, as normas estabeleci
das neste Regimento para os de
mais projetos de le~, com as se
gUlnt~s alterações; 

h.l --....: VQtar-se-ão . Hn.gmpo, 
.l!UlVO destaque. as. emendas com 
.sub emendas , A aprovação do 
grupo .mpOl'ta a das _emendas, 

ccom as mo~ilficacô23 cons,ante .. 
dS$ respectivas subemendas. 

h.2 - Na votação de emenda 
ou slJbemenda poderão lala1', 
para e:.lcamil!há~la, o autor, um 
oI'ador fa.voravel, um c:onLral'lO, 
t!, afmal, o relato:, 

i5 No mês de n"~~l\;el11bro o~
lJervar-se-ão as segumtes nor

mas: 
LI - A apresentação de emen- \ 

das independera. da di.s~ríbuição 
de avulsos, desde qune o texto 
recebido da Câmara tenha 5ic:.o 
publicado no órgão afie·.al da. 
,C~a, 

1,2 - O prazo para apresen-
1,ação de emendas sera estipUl!i
do pelo Presidente, ':::l"ll SE>guida a 
leitura do 'projeto, .)UVlna a Co
missão de Finanças. 

1.3 - O Presidente poderá 
I>usp€nd.er . l{. se3~ão dp. PJ.enário, 
11ma. ou mais vêze.s, a fim de 

aguardar matéria orçamentária 
preced~nte ca. Câmar~~ para 
onfcio de tramitação, oU da Oo~. 
)l1issflo de Finanças, para deli
beraçá'o da Casa .. 

i.4 _ Na fase de discussão .só 
fledi{) admitidas emendas quando 
a3.':imadas pelo relator do 3....exo 
cu .'iubanexo respectivo, ou p~r 
Lideres que representem, !lO ml
wrno, 34 senadOl'e~. 

L5 - O disposto no item ::tn
tel':or se 'Observará, igualmente, 
quanto' aos requerimentos,. de 
~estaque, adiamento ou d.llg<!n
ela. 

i. e - A Mesa, independente: 
mente de requerimento, podeu. 
incJuü' em Ordem do Dia qt;lal
quer anexo cu st~b<l:nexo orça
IDtmtãrio ,cam pnorldade sôbre 
matéria já em discussão ou com 
,'(}ca~:1o m~cia~a,. ainda que: em 
re'" me de urgencla, salvo os ca
fiO~ do art.igo 326, _númeró ",fi. 

1.7 _ O parecer sôbre.as 
.emendas apre.sentadas na !ase 
de discussão será dat:.o em PIe
nál'io, em seguida aO encerra~ 
mento da discussão, podendo a 

- Comissâq, se julga,r nece:>sá~i~, 
pedir prazo, ate mela hor~ plHiI
proferi-lo.~ 

.L8 _ Chegando à,MeER !f'.da~ 
ção final de emendas ao projeto 

, de orçamento, poderá ser· !Ub
. tnetida. à dcl1b~açã{) ÜQ plenâ-
l '~ ..... .J. - ~.-...-..... , ....... _._ ..... l,l_~ 

OIAR~ CONG;;;.R.,.:;E..;:;S;.SO;;;",;N,;;,A,;.;C;,;,;IO;;;.N,,;,A;;;L={Seção 11) 

rio. em qualquer fase da sesslio, 
jm!epeadentemente de l'equeri~, 
mento e de publ'cação", 

Em seguida ao a.rt1go 340 -
Acréscimo de: 

TíTULO XII· A 

Do pronunciamento do Senado 
sobre Atos Internacionais 

§ 2~ Sendo contrário O pare .. 
fel' da comissão de COllStltu:ção 
e Justiça, _ êsses projetos serão 
iincluídos em Ordem do Dia, a 
fim de que o Plenário delibere 
sõbre o 'prosse!:çu~mento da tra
mitação, consideranc!o-se pela 
reJeicão o pronunciamento con
tl'ál'ío a essa prOVidência. 

Art. 340-A. O projet-O de 
decreto-legislativo referente a ato o 
internacional subrnetido à apro

E' o parecer, Sr '_ Presidente, 
substitut;'yo. (MUlto bem.) 

O SE. PEliSlDENTE: 

com 

.. yação dQ Congresso Nadonal te
rá nO Senado a seguinte traml
t-aeflo: 

_ Teln a palavra, para emitir 
recer pela Comissão Diretora, o 
nhór Senador Gu;do Mondiu. 

O SR, GUIDO l\~: 

pa· 
Se· 

â) Só terá inic:ado () seu 
curf::O, no ,Senado, ~e· ~-st,ver 
acompanhado dos textos, em co-
pIa autenticada. do ato interna- (Sem revisão do orador) - SenhOr 

~ cional respectivo, em português, Presidente, na qualidade de Relato .. 
bem como da Mensagem de eD- da ComisGão Diretora, acompanbei o 
caminhamento (; da expusíção ee trabalho desenvol"i'ido pela Comissã() 
motivos a. ela &orre.spondente. de con.stituição e .Ju.stiça, b~m como 

b) Lido o projeto no' expe:" o trabalho dos Líderes de.5ta Casa 
diente. a Mesa '0 mandará pu- COln relaçfio a ê.ste Projeto de Reso

·bUcar no "Diário do Congresso lução, 
Nacional" e em avulsos, acom- A.')sim, Sr. Presidente, haVia· desd~ 
panhado dos textos ref(;l' ,.1.)" na" üquéle momento aprovado o trabalho 
alínea antet·lor, I que culmjnou com a consolidação de 

c) Nas 24. horas que se segui- 'Itôdas M emendas apresentadas. con~ 
rem à publ cação, o projeto será forme vimOS pela leitura que acaba 
encaminhado, simultâneameMe, de ser feita pelo 81', Relator da Co
às COrn1ssões que sõbre éle de-, missão de Con.s,t-ituição e Justiça. 
vam opinar. Assim, pois, a COUlissão Diretora 

d) A Comissão de Relações nada tendo I a aduzil' ou deduzir, é 
Exteriores será remetidD o pl'O- 'fa-voraveJ . àquel'a jUdicioso pa!:ecer, 
cesso em original e às d~m;1is! ,H:omp-anh(lndo~a, nas suas conclusõe.,3. 

Comü:;_ões, em atu&ções e:1).~- i , . t', ' 
dais, o texto do projeto e dos, EI~ o que ·,nh.l a dlzer, (Muilo 
documentos mencionados na alí-I bem.) 
nea "a", em repr-Gc!uçáo, bem O SR, PRE$IDEKTE: 
comO avulsos referentes à tl'anü- I .. 
taçã.o da matéria na Câmura. - O parecer da C.~m13.são Diretora 

e) As Comíssões terão, para \é faVOl'l\vel ~~ sybStlLut1\'O .ajJ:e~en
op na.r ·sôbre o projeto o prazo, tado. pela C0!11Jssao de CO!1stltUlfjao e 
em comum, de ]5 \quinze) dias, Justiça. " 
prorrogável pDr igual período. .-\ d:sçussão está' el1cerrado:, 

f) Ao fim do plWl.O estipula- Vai-se passar à votação. 
do na alínea anteriOl· o ptojeto O substitutivo da douta Comissão 
~erá incluido em Ordem do Dia, de COllGtituiÇão e' Justiça te.~ prl!~ 
com Ou sem parecere.5, devendo ferência; na votação. 

. as Comissões, nesta última hi- A. votação sera E:mbólica, 
pótese, pronunciar-se sôbl'e êle . 

,(Iralmente em Plendr:o, \rú~~" Senhore,3 S'Jnadores já. podem 

g) Quando emendado o pro~ Os Senho,':::,s Se:ladores que a.pro~ 
"~·let.() em~ Plenário,' observar-se-á., vam o substitutivo, qudram perma~ 
· em relação, ao pronunciamento necel'" sentados. (Pausa.) 

das Com:ssões sôbre as emendas, F.stá aprovado, 
- o disposto nas aline:a.s- f1 (quanto li1cam prejUdicados o projeto c a' ... 
à distribuição), e e;:' :r,s.is elnenda.s tlUe lhe foram ofere~ 

~~. ~~~~~~~' '~ '~:,~.' .;~~ ... ~~~,~~~ 18:~6~latéria vai à· CO~íSSãO Diretora, 
cimo do: . ~.' ) para. redação finaL 

"Art. 360-~ T,'an-sCOl'l'ldo (I Discussão, em se llndo turno 
'Prazo de gue tr~ta _ o ar~igo 359 {lo· pro1eto~_§i...,àº-,s.e.nadQ llÚ_ 

15~I);! .qu.e. ~ oo;111ssao haJ!J,. pro- .11l.~C1§ 19t!.~ • ...,4_t;L«utQri'Lao. 
fenÇlo s~u Parecer, ou "P~~l.90 ~ Sr. Senador Arthur. Virgilio~. 

prorrogaça~ dêl~ ... 0, y_OJf,--:-, d,. . atlera a red-ac4.o_<I(LCiz:t....Jl2..da..Lei 
Emenda. a Constiüuç"ao ;sera ~o- 1l;~3~,_ f!e_ 2U~, .Qf/.ôS.'t9. de_J~JiO,. 
locado em or~e?1 d~ D.~, a !lm 1 tendo paj'eceres favoráveis (mí-
de que o Plenar!o de .. bel e se cte- j - merDs 24, 25 e 26, de 1964) das 
ve ter .p~ossegmmento, I C,011tissôes de CQnstituição C Jus~ 

§ 19c ~ inc:lus~.Q~em Ordem, 40 i tl9a, de Legisla.ção Social e, de 
Dia sera anunClaaa a·,~ ·Plenarz(} FmalU}as, 
com óito dias c!e ante~edência. 1 Há- requer-im"nto que vai €er lido 

.~ . ~ ·,2"" ·S~· O prOn}.\nC!5mento _ do í r)eio S1': 19 Se~retário. 
• Plenal'!o fVl' c!mtrm':;.> aO p;n.",:;e-I· . 
• gUi!IlEl1tO d,) p~·o~;:.tv" t ;te .será E' lído e aprovado o seguinte 

considt!rado defm:i/ "atn€nte re- R . - o 
jeltado e recolhido ao Arqu'VO". eguenmento n· 98. de 1964 

Art. 2. Os projetos que .cri.em 
ou aumentem despesa publIca. 
em curso no senado na data da. 
vjcrência desta. Resolução, terão 
o "seu estúdo sustado, senç!o en-

Nos têrmos dO-s arts, 212, Ietra I t: 
274, letl'a b, do Regimento Interno 
requeiro adiarnento da discussão dó 
Projeto de L~j do Senado hl? 77, de 
19'63, a fim· àe ser feita na. sessão de 
amanha, 

• .. éãiniriüauos- a Cê'.1iis.sã9 de'"" Cons
tituição e Justiça, a fnu d~ ,que 
ser manifeste sóbre a pOES bülda.. Sala das Sessões, 29 de abril de 
de de prosseguirem na sua tra- 196"~.· _ Guido },folldi1l. 
mitaçáo. 

§ 1Q Quando julgar co?veni
. enté. ·seIl1 ·eiftba.rgo do dJspo.síO 
no artigo 86, al1nea "c", núme
ro II item 1, poderá a Mesa elI
eamlrma1' 8. comissão de COns
tituiçãO e Justiça, para o mesmo 
fIm. projeto recebido da Câma.-
ra. ._--'. . 

~ .. _ ...... - .. 

- A ma.téri:\. figurará. [la Ordem 
do Dia- da se..'S6ã.o ord:mhia de anu,~ 
nhã. 

No -Expediente, foi lido o Requeri
mento nl? 96, de urgêne!a para o P1'ü
j_e.to de Lei. da Câmara dos Depu-

Abril de 1.964 
~-== 

lados, 119 25, de 1964, que promove 6 
Oeneral-de~Exército ° General-de-Di .. 
visão Olímpio Mourão Filho. E' • 
oportunidade para- a sua votação. 

Os Senhores Senadores que apro
vam o Req1.1er-im€nto n9 95, queiram 
permanecer sentados, (Pau~a,) 

Está aprovado. 
Passa-se, imediatamente, à,. di.scus~ 

são e votação da matéria. 

O Sr. 1 ~ Secretário irá proceder à. 
leitura dos pareceres da Comissã.:} de 
Segurança Nacional e da de Finan-
ças. . 

(Leitura dos. ~a1'eçe;es) 

. Pareceres 
Ns. 127 e 128, de 1964 

N? 127. DE J 964 

de 

" R.elator: Sr. AMliQ rOll~r.n3. 

O presente projeto de lei da- C!\
mara, de inic:ativa de vários Depu
tados, determina seja promov:do a. 
General do Exército, h;idep~ndente de 
vag'3., O General-de-Divi.sã.o Olimnio 
Mourão Filho, sem prejuízo da Que 
decorreria da sua transfe!'ência para 
li re~erva. 

A _ p~'oposição oferBi'ida à Câma1"~. 
inicialmente, determinava fôsse in .. 
ves~:do 110 pê.'Ito de GeneTal-de-Exer~ 
cito o General-de-Div'S:1o 01ímpio 
Mourão Rllho, conservando-se em 
seqüênc:a, no serviço ativo do Exér .. 
cito, enquanto vivesse. 

A justificg,ção eneo::1t:a arrimo na 
Lei n9 1.488, de 10 de dezembro <te 
1951, que 'investiu no pôsto de Mare~ 
chal. em atividade o General' João 
Batista Mascarenhas de Moral.." co
mand·ante da Fôrça E::'(pedi.c:onária: 
Brasileira, durante a segunda Guer
ra MundiaL . 

O projeto, durante a· sua tl'amitaçij.o 
na Cúmara. l'eCebell emenda- subs~i~ 
tutiv,t na Comissão de Jnstiç.J., con
substanclada. na redação que, aprova
da,' foi remetida ao exame do Se
nado. 

A oportunidade e A: justiça. da me~ ~ 
dida, não podem ser contest-::dos. O 
o!ic!al em questão, possu\do: de bl'l
íhante fé de ofie' o e com Ull13 vidâ 
intf>Ü'ameD!e dediçada ao serviço da 
p:'o1':s550 que abraçvu, deY'::rá, ))01' 
fôrça de lei. .ser tram:fel'Mo plll'a o. 
reserya-, no próx:rno mês de maio. 

Os . inestimáveis sc!·vlco", p:estz.'dos 
pelo General Olirnp:ll )"Ioarão Filho, 
cl'ectenc1am~no aO' rcc ua!1ec'mento de 
tod-os os bra:3ilciros. 

O perio-do que es!..,aOloii atrayessan
do, pO!'ém, a':rida semeado d.e incGr~ 
teUls, obriga. a urna constante vigi
lâ:1CÜt por parte da's fôrç·J.S armadas, 
inegàyelmente respomáveis pela par
te executiva da revolução que reor
gflnizou o nosSo Govêrno.· 

A pe~ll1a.nência no serViço ativo, 00 
Genera.l 01fmpio Mourão Filho, comO 
cOD.teqüência da aprovação do pre .. 
sent.e Projeto, 6e.Eá, além de um JU,s .. 

,. , 
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to prêmio, a garunt:a; de que con
tinuará em Constante vIgHia, um dos 
no.s,sos baluartes da lege.Udade. p 

Pela;, razões expostas, .a. comlEsf"lo 
de Segmança. Nacional é de pa'recer 
que o Projeto deve ser aprovado. 

te 51'S. Senadores, n Comissão d.e 1 OS 81'S. Senadores que aprovam o 
Finanças, coÍDo foi li o pelo Sr. 1Q I Requerimf'nlo nQ 96, queiram per:QJ.l> 
Secretári?, fui voto v nci?o e ven~L necel' como se acham .. (Pausa) • 
d.o tambem acabo de tal no Plena~, EStá ~provado. l'assa • .<:e imediata-

, 
mis.são de Orçamento da Câmara, sin. 
~tizando as Beguinte~; providências; 

I - prcibição, aos :nilitare.c; da P~ 
1ícia. Milital' e do Corpo de Bombel_ 
1'005 do antigo Distrito Federal, da :pcr
cepção de gratficação pelOS cofres es
taduals não prevista no Código de. 
Vantagens dCs Militares; 

rIO. 'mente à apreciação da matéria, 
O Sr. Aloysio de C 'valho - Per

mite V, Exa. um ap rL? (Assenti .. 
mento do o1·ador) _ . Exa. permita 
acrescen tal' que venci ficou a Ban .. 
cada do Partido Lib tadol', porque, 
também foi voto venc' o, no plenário. 
agora. 

SaIu das Comissões, em 28.4.64. -
Zac<)Tias de Assumpçiio, Presidente -
A'tilio FOlltc-na,' Relator - VíctorínO 
Frriu - José Guiomard. 

llelato:': S:' Bezerra Neto. 

O SR. MEid DE Não vai 
nesta oposição dos d 's repre.sentan~ 
tes liiJertadores, a is leve restrL 
t;ão aos indiscutíveis erecimentos do 
General Mourão Fi . Muito antes, 
ao contrário, faço q stão de frisar 
que êste digno Ofic a.J General do 
Exército brasileiro nos merece o m/ior 
acatamento, a maio consideração, 

O Projeto de Lei da Câmara n!} 25, poderia dizer, també , que merece 
de 1964, .súbre o qual é chamada a minhrt particular est" a, pois tenho 
opinar a ComisSão ~e Fina.nç.as, de~ a honra de ter relaç es pessoais dns 
termina seja promOVIdo ao posto de mais amistosas com te digno inte. 
Genel'aI~de~Exél'c:to, independente nB grante das FÕl'ças' AI nadas. 
ivega o Genel'al-de-Divi3áo Olimpio 
Mou;ão Filho, sem prejuízo da. qVí-' Portanto não há, o voto vetlcido, 
decorre!·ia. de sua. transferência para nenhuma 'Objeção 'qu nto ao mériw 
.. Reserva. do Genera.l Mourão ilho à pl'omo~ 

'A propOSição tem a. justiLcá~l-3. 05 çã que agora lhe é d d.a. Nossa.. o~o· 
s·ltos mêl'ito.s do Jlllst.l'e Genera1 lvIOJ- sicão está no proccs da promoçao, 
rão Filho, ainda recentemente com~ pÔr entendermos que congres.~o Na. 
ptovadO.3 quando d~ sua atu-aç~c;> nos cion::ü não tem comp -ência, nem de_, 
acontecimentos pollticos e mIlitares ve fazer promoções, uer de militar 
que ultill"'.amente abalal'um o país. quer de civil. 

As c(illsiderand,a aditadas pelos au-
tores do projeto traduzem fielmente Trata~se de atriQui ~o especifica do 
os conceito!'; de que se féz merecedor Poder EXecutivo, atl' vés dos órgãos 
aquêle oficial, no CO!lsenso de tôda a determinados em lei, com · ... Jmpetên. 
Nação, levando o Congresso Nacional cia para o ato, E o ue hoje o Con~ 
à, baseado em precedente digno de graves conseqüênc:as co ma aber
aplauso::), como fo: a promoção do graves consequências com a aber· 
honrado 1-1arechal M'lscarenhas de tura do pl'ecedente. 
Mojraes, P:'csttar-lhe, em caráter

d 
esp~- Ouvi, dos parecere~ que para a jus

Cla., a opor una homenagem e que tlflC.1Ção tia promoça é lembrado o 
. cog:ta o projeto, alçando-o a um pÓ.3· h 
to mai~ elevado, na cal'1'eira militar, precedente do Marec aI Mascaren as 
por êle cumprida com tanta dignida. de Morais, Entende os que o prece. 
de e patriotiSmo, df>nte não tem cabi a. O caso do 

No que tange a esta omissão exll.- )fal'echal M.'1scarenh de Morais foi 
minar, ou seja, o aspecto financei!'o, realmente excepciona : foi decisão de 
perde éste a su-a. relevância, em face uma. Constituinte, qt rendo homena. 
do parece!" da Comissão de Constitui~ gear o comandante Fôrça Expedi
ção e Just. ça, e d~ante do s!gnif:cado ci?t;ária Br~sileir?-- ,e lhe dando um 
que a medid~ reveste, Somou, assi:n, po;S~o qlle nao eXlsti na. organização 
pela aprova-ça.o do projeto. mlllt.::lr em tempo e paz, Poderia 

Sala <las Comissões, em 29 de abril I ser considerado um ôsto honorífico, 
de 19"64, Arqemiro d'e Figueiredo, Pl'e~ por isto que não ti atribuições eSM 

. iiidente - Be,:erra Neto, Relator _ pecíf:c3s. não fazia arte do quadro 
Daniel Krieger - José Ennírío _ das Fôrças Armadas 
Eurico Rezende - Sigefredo Pache~ I . d t . o t - t n 
CO - Mem de Sá, vencido pelas r.!l. q pl ece en e, . p n 0, nao ·e 1 
zóes expwtas na Comissão _ WilSOH cab;mento; e veJo OntO é perigoso 
Goncalt:es abnr precedente, po ue, para a de. 

M . cisão de hoje, é apo tado o caso do 
O su, PRESIDE'STE: Marechal Mascarenh s de Morais e 
Em di~cuSSáo o projeto. 

Não h~vendo quem peça 
eonsidcra!'ei encçrrada a 
(pausa,) 

Encer;'ada. 

portanto, servirá de recedente a ou~ 
t!'<lS hipóteses semel antes. E se o 

a palavra cong-re.::so resvala· P I' éste caminho, 
d scu.ssão, JKlde praticar as ma graves injust1-

ça'3, com as mais g ves conseqüên

Vai-se paSSar à voiac;8:o do pl'oje! () 
que será em e.<c:·utinio secreto, pelo 
proce~o eletrônico. 

rança 

O Sr, 1') Secretario vai prOCeder à 
leitura dos pareceres de.s Comi&õrs 
de CClli:tituição e Ju.stiça, de segu~ 
rança NaciOnal e de Finanças, 

São lidos os Seguintes: 

II - abertura de c:rédito para en
frentar as' despesas decorrentes da. 
aplicação do nôvo Cédigo; e 

lU - congelamento das diárias de 
nos valores l'igentes ante

riormente ao Código. 
Chega, assim agora, a-o nC;?So estu .. 

do, o projeto que codifica pl:escrições 
relativ:\-s aos vencimentos, llldenlza~ 
çóes, prOventos e dispõe sôbre outros 
d:reítos dos Militares do Exérc:tD, da 
Marinha e da Aeronáutica. 

A propOsiçãO, como se oh.serva, en· 
':erra as seguintes ,Pa.rtes: Parte Ge
ral' Parte Primeira, com os titulo;:;: 
D!.<,:posições; Parte eg:unda, com ° tí
tulo único; Do, Militar no e.strangaro 
em tempo de paz; parte Terce!ra., 
t;om o Titulo único: Do mUltar em 

2~9)j:~~iTI)J,j!~J1l!ª1~~:;;~~aQ~':' no Pais e 110 Extel'~Qr; Quarta, COm o Título ún:co: Do 
.Militar na Inatividade; Parte Qum· 
ta, cOm o Título únil!-O: Do DeScOnL..J.~ 
em Fôlha de pagamento. e Parte F':~ 

~§~~~~~~~~~~~~ nal, com o Titulo único; DispoS:C:Õ~3 Diver.sas. 

''::'\~~~~!_I Acompanham, aind.1, o projeto duas 
'"""""'"""'~ ;; Tabelas: a primeira (Anexo 1), atrD-

:i!i~~it~ lando razões numér:cas, capazes de 

Relatoi': 81'. Be2erra. NetQ:. I 

Com a :Mem.agem n 9 403, de 1963, o 
Chefe do Poder Executivo Federal 
encaminhou aO exame do Congresso 
Nacional projeto de lei que institui 
o nôvo Código de Vencimentcs dos 
Militares. 

fixar diferenciação hiel'árquíca, ten
do em vista o estabelecimento do .sôl~ 
do compatível a. C:;lc[a gre.duaçeo ou 
pôsto (art. 176); a segunda (Anexo 
IIP, discriminandQ o.'! valores menS<iJs 
fixo,s dos ,sôldos. 

Finalmente, a pro~o.::iç'ão, nc pará
único do art. ] 93, l'evOga ag 

4,069" de 1962, e 4.242, de 
~a Câmara d03 que se referl~m aos milítarrs. 

apreciada a matéria entender~se essa revogação, 
Segurança Na,ional, ofereceu no que diz respeito a venci-
substitutivo, calcado mentos e nãe- a outros direitos pOr 
realizado pelo Grupo de 'ITabalhc Mi- ventura outoro-ados pelOS me'n1US di-
nisterial, designado especificamente legais.'" 
p!ll'a tal fim. ~ 

As razoes que, cert'), levaram o PO_ 

nico da Camara dos Deputados preVIa . 
O trabalho do referido órgão té~· j der Executivo a propor a codificação 

n6\'0 escalonamento vertical fora ô cCnstante do presente projeto pOdem 
s~stema retributivo dos n:tilitare.s. va.·

1 
ser resumidas em d()j,s aspectos fun .. 

rIando em es~a~a pro1?orclonal Elo au· damentais: o de atender, no momen .. 
menta do sa-larlo-m1nllDo. I to, às implícações d~!correntes da al-
Poster~o~ente - já no a~vento do teração do pOder aqt.lisitivo dn moeda. 

Ato In.stltu~lCnal de. 9 de a?n~ de 1964 ( t 193 destituição Federal)' _ o Presldente da. Repubhca, com ar. ,a on . ' 
fundamento no seu art. 59, endereçou e O de aglutinar e Crdenar preceitos 
nova mensagem ao Congres.so Nacio~ relativos a. direitos dos militares. 
nal propondo alterações ao antel'iCr 
projeto do Poder Executivo, cOnsubs
tanciadas nos seguintes itetl5: 

I - elevando ° quantum relativo à 
grat.íficação de função milltar da ca
teg'ol'ja A, de 30% para 100%; 

Nesse passo, ao lado do plano J'etri
buti\'o descrito nas tabelas corutantes 

Em votação. (Pausa). 
Os 8rs. Se:ladore já podem 

I.,pausa) 

TI - assegurando às viúvas dos mi~ 
!itares e aos seus dependentes a cOn~ 

respeito e aca~ tinuidade da as.s1:itência médico-hos
pitalar; 

As.sim, reiterando 

cias, implicando at, p06sivelmente, 
numa subversão den o da hierarquia 
das Fôrç:::.s Arma 5, provocando, 
talvez. em outros c os, repercu.s.sóes 
das mais nocivas à anqüilidade pú

vota:'. blica.. 

dos AnexOs I e lI, Hão, também, su
geridas medidas tendentes a situar o 
estatuto juridjco~adminjstrativo dOo\ 
militares em condições mais rac:onai~. 
in'clusive a.través de uma conceituação 
mais positiva para 'Vários têrmos de 
específí'ca técn~ca militar. ~ Procede_se à t'Otação) 

Se todos O~ Sr~. Sena'Ó.ores já \'0. 
taram dEc:ara1'ei encerrada a vota~ 
ção. (Pausai 

atá encen:Jda, 
VaLr e p:'otedcr à apuração (pau, 

sa) . 
O Pl'ojet:l fo: aprovado pDr 34 votos 

favol':'ttTei.s, 7 contrários e 2 em bran
co. Vai à sanrÚ;J. 

O SR. ;Ur:.:"'l DE SÁ: 

SI', Presidente, peço a p:rlavra para 
decla:ração de veto. 

O SIt. I)RESIDEN'r~ 

Tem a palavra o nobre 
O S'R. ME::\I DE SÁ: 

ocu!:tuvr, 

(Para declara.")ão de voto. Não foi 
ftIlJúto pelo orador) - Sr. Pl'e.siàen. 
~. -, .. '-,~--_. 

tamf'nto que nos rece o General 
- Filh en'T3.r no nlé. In - tornando Incorporável, para 

JV[ou:'ao o e se L efeito de inatividade. em cotas pro~ 
rito de S. EXa. para a promoção que pcrcionais aos anos de serviço, a gra .. 
lhe é conhecjda, vot mos contra, por tificação de função militar de cate .. 
entendermos que ~ ongresso Nacío- goria A; 
1"),al não tem compet ncia e, com êsse IV - aumentando, de 1 dia para 1 
ato, pratica um pre edente das mais dia e meio do sôldo, as contribuições 

para a pensão militar; dancsas ctnseqüênci oS fuLmJ.S, C'l:Ui~ 
to bem!) V - suprimindo o art. 177, do pro-

jeto, qtle estabelecia o sistema de re-
O SR, PRESIDE E: tl'ibu:cão m5vel, .em função do 'Salá-
No EXpediente, [oi ido cutro reque~ rio-mínimo; e 

r'mento de u,:genci para o projeto VI - reduzindo os valores cOns. 

Além do maís, a atualização com .. 
pag-inad,J. no pl'cjet'J, racionalizando 
diSPOsições in'3ertas no atUal Cód ~o 
de VencimentO,3 e VHntageru; dos :\1: .. 
litares lLei nQ 1.316, de 20 de jane 1'0 
de ~951a), é medida iterativamrnte 
recomendada pOr qnantQ<; conhecnu, 
Os p,oblemas da vida. miEtar, esülD" l 
do mesmo predeterminada em lei 
(Lei no 4.242, de 1963). 

ASSim, o projeto, cio ponto de vista 
1urldico revela~se cOmo instrumento 
de estabilidade in.')tltucional, à "iota 

da Câmara nQ 26- ,que institui o bntes da tabela de sôldO, tomandQ a das medidas uniforme.') que e.:;tabrle ... 
nôvo Código de Ven imentos dos !-,[i- impo::'tâncla de Cr$ 21.000,00, CCUlu "',e em relação aOs mUitares do Exér. 
litares. valor de multiplicação no esealCnav leito, da Marinha e da Aero:nãutlCa. 

O requer:mento f i fflrmulado nrs mento vertical. . .. . .. [ Desta sorte,. !'a.da hav. e.nd. o que con .. " 
têl'lll0S do ert. 326 "11". 1: reet'bel.1 A par dessas modíficaçóes, outrail wa-ind-tque a aceitaç:lo de projeto, nDa 
o n

Q 

96. . '-" .J2!~,i,~_~.t_~'""~~' P"~()j!to ~~ ç .. ~~ ~~,~~Jl~~ li ~~!...~~~-:' 
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dade e juridicidade, opinamos pe.la .sua I A par dessa simplificação, o proje-
a-provüção. t,.o procurou COrrigi rcertas defic.f!n" 

~ , cias da. . legislação atual, sendo d~ 
,S'.al~ das COI~üssoes, em 2.8 de ab::l1 reSse.1tar as medidas que adota em 

~e 1964. - V/t/son Gonçalves, Pre~il- favor dos militares em. situaçã:> de 
dente - Bezerra Neto, Relator - , t· 'd ~'d o' lc:L' ' 
Josaphat Marinho _ Ruy Carneiro _ ~na I~L litut' e,1. Os pen.sw~ -:l,as, cstaE 
Eurico Rezende _ Menezes Pimentel aquela;: bas"ante ben,eflcl~d~S ;em 

Edmundo Leui _ 'Daniel Krieger. 3.. elevaçao da parte flX~, IS .. O é, o 
soldo,' çem COmo Com a lllCO!'pon.'.t,.ço 
da. gmtific~ç.ão de função. 

I 
pa.ra os ve-ncimentoo doa a61"VjdDrp.~ 1 tuiçá,o e Justiça e de Segurança N~ 
do poder Executivo. Diz o art. tiS J cionaJ. \ 
dês.o::;e diploma le"'al' . I ' 

o • O pl'oJeto, no que tange a. est-a Co .. 
.. Art. 58 O poder Executivo, I. mi5::ião examinar, apresenta V'árill3' 

dentro de cento e vjnte dias, ü t inovações; cqntudo, em confronto: 
c:m~ar. da pUblicaçâo desta. lf."i, I com o antigo Código de Venci.t.l:ct~-l 
enVH>~ra mensagem ao Congres- tos e Vantagens apresenta~se IrHlrs: 
so ~acional, ac.cmpa.n~aOOs de \ técnic.a e~ SU~ "dis'POSi~ões, aela; ~a.l 
Projetos de Lel, at.m;hznndo o i conceltuaçao maIS preCiSa d06 dueJ."! 

.Q1LQ.!m~4.e Segurança Na~ 
donal, sêJbre o PrOJeto de Le? Ta 
. êdlliliciLnP 26 de 1964 (nQ 1461,' 

Inovação dign~ de reglstm, no pro~ tagens doq
,_ 1'oVlitar€5 (Lei nú.,·ne ... sua. swtemática . 

CódigO de. Vençi:nwl!tvs e van-/ top, outorgad.os aos rniütare.s.' ~eja em, 

jeto, consiste no auxilio p.a.ra mora- 1'0] .~l!i, de 2u de }.:meuo d~,;! . 
dia concedIdo aos milItares qUe n; o 1951) ". : De contexto ~:.t!-s slmples. cOm o 
'~·t 6 i 1 ~ a I arWculado harmomeo, reduz a. três . 

,~à.fWJl63.._Pa.-º.1{.tL Ca Para.- do 1 pa::t~tEr E~l~ ~~~l~nae' "'=ln~~~- Tal disp'J::-iÇão' íO.i, em terr:J?O. cum-I tiPOS as 2{) ~rat.if1ca~ões do ~ntlgOí. 
as' dflculdadés re1a.t.iv ·ao;:e. P:~, ri I p:ld~, te~do o Gn:)l~~;;~ Mlhtar.- .. da código. O prlmeJ::o tIpO é" iner(,Jl~e~ 

" .. ~ . ,;,ooJ.~. .f're.sldênc1a ·d.a RepuoI1ca. proce:ndo, ao indivíduo; o segundo, à ftmçaQ 
~ res habt~clonal a que est.ao. _suJe.tos, lre~ I a estudos, /3cnl cclabDraçã-O com os: milita'!" c o terceiro à localidad.e. Der) 
. quen ,emente.. r Mini,':tério,s M1l!tures. 'I tacam. 'se, . re,Iat,'vamente à. função: 

mentg) mlfl instii1Jj o nono CÓ. 
digo de Vencjmeptos dos Mj,z,1ª-

Relator: Sr. José Gulomard. I 
P~r~ ,os que, resideJ:Il em própr10 ~e.s.e.5tudG6 '11ostraram à eV1{tén~ militar, as seguintes categorias:. , 

Ninguém desconhece. mais. nem nemRClonai;.,O. auxllio-mora5a ~e'ie~ti.'-ta •. cür, o quão desatualizada 'e irreaL .se í a} dedic~çã-o-integ!'al; I 
ninguém nega, que as cla.sses dos : . ben~~4ClO de con.s~r1;! .. aQ ae novu., torna.ra a legislação disciplináuow. I • _ _ ~ 
servidores· públicos, sejam os cIvJS Ou lesIdênclas çle. ~arm~ao. da L'emlõ.l1Craçã.-o d-evida aos- milita-I b) ftrregl1l1~taçao, fur.:çao de (;s .. l 
os mIlitares, bem como quamos y1- Outra. in6vaçã9 do_ projeto, re", pOls, alêm de não corresp:J-l1de! redo ma.ior oU técnico, 1n.strut-nr, .da ... 
valll de rendimentos fixos, estão, nos mais úteis, foi -a _ i.nstituição do esca- . nt;:c$.'"...sidadt!S dos íniegrantes das no ,etC.; : " 1 
dias atuais, enfrentando as maiores lonamento vel:tical constante do Ane-- no-s~as Fôr,ças Armadas,' quanto are I . '. 'I ' 
difIculdades, dada a constante altA!. xo I. :t.9Se;; escalonamEnto guarda vaH}res cless,a remuneração e à hie- c) paraqued;s.ta, 6Uumal'ln:..stl ,. 
nos preços dos gêneros de pri.;neira uma. Pl'opo::-ção' definida entre 00 di- rarqulzaçã-o s~llarial tOTI1OU-se - obso~ I fi via dor '. , . 
necessidade. -- , 1 t ' , t d 1 t' d t -

versos postO.5 e OS diferentes, o1tcu~ e a .. em. ,:~n,:, p.on,os e n ere.sse :ll A grarlJicação de lc-cálidade es-pe .. L 
A' inflaç[(). reduzindo, dia a di6-, o los ,resguarda...'1cb-o' principlO "tie hie- c1a.:.se. r:;-Jld:e.1.. u~ ,e!e~co- de ,~~-<J Cio.l é atJ.'ib~ida· ao milit21r pela per .. r 

poder aquisitivo da. moeda, acaba por rarqula, fundainent~r _à bcu. estrutu- pos"erIOles ~o CódIgO, edI~ada.s Swm~ 'manêncla, em looo11dade de precá-na.J-f-
gerar um estado de insatisfação ge~ ração. das, r.Ô!Cas armadas.. em cará~~er de. em:rgen.Cla. PO!. cond.ições de viç1.a. .e. de s_.alubrid~dt, I 

HneraUzado. dai se originandQ um ãeR Outra modIficação a nMtnalar de tatôres varias, dos. quaIs_o inóspitas,e sltuadas'em regiões frou .. 
{sequilíbrio social capaz, inclusive, dê ocorrida. na, g€trtifiooçâQ de -ç.em sido a desva)t;mz9.çno te!riças, "litorâneas; oceânicas ou re", 
If!fetar a. própria tranqullidade pÚbll- de se:-yiço. que passou'á ser e o c~esce!lte aumez:tto do giões meditent.neas dO Território 
ca, yllll» t.u!nultua. nd? 'a, "Naci·oool, 'Classi.fica~se em ct" .... t:a.-~1' por' quinquênlos ,até' o limite remun aç do soaI ......... 

i Os militares, tant-o ou mais do que mo de sete quinquêrtios, Adotol1~se;-, '. - -marc:~te~~ reperg~Õf'..s'·1 tegorias: , ~. '1· 
()s que estão .sujeitos a um orça.men- B..s6iJIl. Um cri-têrtQ que jã. yem, ?n,.a.. . fund. amentos~ qe CiU. e, a) .corr. espondente a 40% 40 sô:du 
t:> mensal invariável ,estão 'ientin- lecendo e mautros setores .. da "dmi- a Ol'ganização e \.Ulldaç1e I d<l -tllilitár;' , , . . 
(to fundo a.s agrnnl,s.da. !iPI:R Que nistração.. ' nossas Fôrças Armadas '. ' . -. _ " 
lPass~. 3. Q' ua'n'-~o' àS',Ap,m-' a1.s-dl.<n'-o·sl-ões' d." t :', .' b) co:respondente a' 20%, do sól ... 

~'U: "1" ~ y ranscrever, a propãsU-O. . os ..",' , I 
j Obrigados a cursos óivérs~: com pwJeto. dIstribuídas pelos'-se!-lS ccn· neg~ttiyos _ . dessa défiClêr.da do d~, millt~r:_ f 
'horários intcg!'al de serviço, prMlca~ to e noventa e três artigoc, são': ape- oportunamente 'lembrado3 Sua gratUi(',ação deve-rá ser regu- , 
'mente não podendo. exercer out-rafi nas. ntualizi1ções, deterIllinadaa pela na. ExPOs!~ão d.e. "Motivos do. Çhe~e t latia. 'no -praz.o de 120 (cento e vIn.. ~ 
funções, os riliUtal'es, -mesmO" _com Lei 4,~2~63, de -disposiçóes coh.tlstan~ do pabillete, Militar da Pre..'ud~r.Cla! t'" ': -. • j 
certs.s vantagens; que às ''Vezes usu- tes da: Lei n9 1 '. 316. ,de janeirv de da República.: I ~) d~~. " 
truem, estão" tttualmente. n!) Bra~H1. 1951 - • ld é 1 d " 1 •• 

. , l ' "tal,ta de e6tímu'lo' à, J'u,'en, tude pa-,.' .. 0 .. Sô,· o. n ivlSlve e, sOlnaà~ ~ longe de rec~ber,' em espec e, mna I 
cornpensação- à altura 4e suas uer.es~ . Essa. tarefa f()l -levad,à- a cabo })C'la I'a o lOgrcs...~ 11a carrell'a mIlitar cOni _grEttificações, constItui o .vencllller~t() 
sidadcs, de s~u trabalho e d~ suas Com.Lssão ,IQ.ter-=MlnisterJal, que;. pa- g:Q.yes prejUízos para a: .conve"illên- '~do militar , 

ra elabora.:- 'um trabalho .qett r.;:pre-- te seleção de quadros ·combat::!r.te~ .. ~.' . -' I 
responsabilidades. sentasse,_ efetivamente,., a média -dàs em nível- M[:n!co.profi:ssfonãl com~, A" e~a~a. sup!e~e:ntar é B.ooUda:: 
: 'A precaridade da situação"se !'eve~ ftspirações dos~' militares, -perco!-fC-,l patfvel 'com' S.'l exigêncülS da 'gueIT6-IIIlSt-;ttUU~se o auxlho aluguel, que é 
ta tão evidente que os jovens. antes qUase tôdas -as· guarnições do Br~il. modema' " ~ I cte.ferido ao militar até 5 anos de 
tão interessados 11a ca;:.'Teira nuut,lt', recebendo sUjestões, analiSa.ndo~as·' , - perrqap.ência em 'uma localidade;: e I 
-dela se' vem G.fastando, agora, pre- diScutindo-as;' com·' objeUvidada . -: evam!-o de' ,quadros, - altru~u~lJ:te.[ -'.ajuda de cuSto, -'no· pais,' c()rresponde i 
fel'indo encaminhar-se par nas atrvl~ is-em;ãO'. habI1ta~QS. ~ -e em ple:r,1:a capacldade! a. duas vêzes o sôldo e no exterior é 
dades téc~icas em emp:-ésas p-irti-, " , de produçao,. ronnados e aperfelç_oa~.,! paga, metade em cruzeiros),," il18w"je-,' 
<mIares onde encontram melhor re~ O Código de VenCimentos. ins;,ltU!.~ t!,0s pelas ~rç-as A:mad~ ~ e. ,que,' em . moeda esbran~eh'a; a'tenUlCla!): -
tribuiç§.o- 'a9 seu trabalho. . do pelo presente projet-o., é, de.:~· t~~ logo ;sahsfazem as eXlgel1ClRlS le- _ cel'tü.~ exigêncjas,. incluslvc-- dis-poni-

, , maneira., urna obra' que cf!.sta..liza aoS ga.ls, passam para a. r~e1"Va, cÇ}m pe-I' hílidado cambiol. -__ ' 
Áesim, OS qúadros da.s Fôrças- Ar~ reivindicações' dos militares, de'tóctils sados ônus para a Naçao; .. _. __ I 1--[' 

madas 'se vão desfalcando ::.ensii1e\- as categorias. . ,,~ . 'Ç" • "" " ,EStas, as nrinc!p'ais inovações do 
mente, o que constitui sério proble~ " . - dldculdndes cre.sce~tes pa~'~ o I Código que,. :Sem agl'avar os ônu!i 00 

G ê Sem se: perfeito, q traOOlho' rcves- -:-eC1'UUtmento de pessoal especializa .. projeto anterior. <!à.o n~ ,nllH,-res '. ma· par:1 o ov rno. ,tewse de um' cunho -de equllíbri'o e ,<Lv..- ~ 
• - tr ",mpal'cl'allda< de' que o,', re'.com<.ell.da, do de, nfvel unIversitário: médiCO:; condições mais, favOráveis ao eX:0r- I . . O G-overno nao se mm .ou. ,Ol'~!n . - .. d ti 'd 'd 

insensível a ê.'ise estado de ooisas ... pois que Visa, sem exageros, 1~ntl'o denWstas _f.arms.cêUtlcos- vete:rI!i:i- CICIO e S~.1S a V! a es, 
tanto que determInou a constítull~~.o das re.alidades nacionais. _3. -dar, sem ,.100' ~ • • J N"J- ijue se ·refere- à- assi."itêncla &o) .. 1 
d I'! . comi.s.so~ eG especK\s, es quaiS. in.: militares,' vencimentos compat1veLs':'" ..' daI do militar e de sua. fnmilh, o ~ 

, <.~. preocupação coiLst.ante dos "'ua,'._· .-cumhlu, em prazos certos e cunos. com o seu "status". 'i' pl'ój(;to estabelece normas que m~- f 
de estudos que atualizassem Os 'Icn- 4. ~ A- Comissão o de 'ConstitUição e 1:Irb,s ''em realizar curSos '-,çivis, ou, S€ ih!?r atêndem a_ êi3;se aspecto,. c.'}mo~ oi-

cimento dos servidores civiB e .nill- Justiça. já reconhec.eu a va.iidQde engajar em ocupações: 6Upleme1Jt~· .pol' 'exemplo, ~ contl'ib;.tlção pa:'a o I. 
tares. ~onstitucional e jurídica da prõp<.>si.. res~ C8m sérios preJufzo.s. para, 4 or~ m{'r:tepio, que passa, a ser' de 1 ·dia t 

. ~ão. . gali1zação a que . p~rtencetA •. tanto e -mei.,o, ,'POssibUitandJ l,'e,curs,·OS. maía'~ r. 
No toc~mte aos últimos, a cnmis- 1< pela. .falro. de inte'rêsse ~os pt:,o'1;e· f p • n fam 11 [U'" ' t" 1 to <, Ante 'o exposto, oplna'm~ pel" . - . (l.voravel,s ar... I a, no ""-I são competen e .Ja comp e U li sua " v~ ... mas desta como pela preocupaçao em tO, 

tarefa, da. qual resultou {) prês~nr-e aprovação d~- projeto: . observar os h<lrários d~que~as." j' 
projeto, ora submetido à. n0S6a ap:,o-. dI' Com a. Ri:lolição de' numerosas gr:;'l,~ 

nala ~ COmisões. em 18 e abn sem dClvida, esta era '8. verdn..1ei... tificações, tomou-se possivel (t ma,. 
'v.ação. de 1964. - uacanas de Assumpção ra situaçãO, de que red,unda.va, .!utre· ~ d 01' c! ' ., d j 

I b d Presidellte _ Jose' Guiomard, RelI)." Joraçao Q S o em vigor CVlllilll o.. , 2. O piojet·o, e a ora o por uma outros 'malefícios. pa,1'B.- e..~ il1SI;,i..~,ui~ se, CDm isso, as prejudiciais flutua_j 
comissão mterministerial de alto ga- tOr Afilio Fontana - Oscar Pas~ ções militares, a inversão da hlerar... ções Q. que. até então, estavarn &UjN .. 
barlto, vale como uma simplifica~ão 50S - Victorino Freire, quIa Juncional. . ' t 

tg~~1 ~1~:~~de;;:~~ ~~~~ve~f.~~,o~e~~~~~eJ:~~it~;·"n?~:. ~~s !:~:~::oo:~au~:':=!!~: 1:: .. 
çôes dos militares. ceu, ao e:xa.me ,do c~n~esso N!iClO~. \ trad.UZidas no p{,<ljeto, pol', soli~lta--

nal. um proje~ de Código de Vetuü .. ,ção do Executiw, possibilitaI~m, I 
, :aasta ver que a legislação refeten- dos !\.l:Il1taIe&: E o fê~ d~ntrol também, sensível redução da. de-.spt!~ I 

t.e à matéria, de então Po-ra cá. é ., prazo estabelec4do pela LeI nume~ sa,' deconente do aumento Jr.n co.n;. 'I 
""-'aÍS volumosa. do que aquela. lei. e, R 1 to c D 1 K 1 4.242." " C'dl·do· aoo m,'Il'teres, . ..... c.a. r: ar. ame ri eser· ~ tão complexa. e variada. se e.pre!e~.. - 'd tad 
~Il, que torna árduo.;o. seu exame e De' iniclativlll do Poder Executivo. ;!e. Câmara OS ~epu os, '\ t~~: Para atender a essa despesa., no j 
<lificll ao sua. apUcaçao.- . 6 l'rojew em exame institui o nov" té~la foi exaust1yamente _eY..am.n, ,presente eXercíCIO. fica o Pode!' Exe~-

CódigO de Vencimentos dos Mit:ts. .. pelos ?:rgão~ téCniCOS, e, após l'ec~ber I\cutivo nutorlzaojo a. abrir um crédi1N 
\ AssIm, por exemplo, no Código- Vi" 1'es.'· noV!l!' s~bs_dioa 40 pod~r ExeC!l~ivo,! esp('('.ial de Cr$ 220 (duzentos e vin~ 
gente o número de gratttlcaç6es so- n<l sentIdo de melhor ajustar a prQ-! te) J;Ji'hõe,"", 1 
be a vinte e seis, ao passo que, no A atualIoogão do antigo Código posiçáo às necessidades da org:::m1za.· I' 1 '. . ' 

._tual, foi-reduzido a- três: çe função, (1Ai nl? 1.316, de 20 de jane.iro de ç.ão miUt-.ar, f.:Ji remêLicla ao Sena~{)~ ._90l:l.vém fl'iSru· •.. ailldf\, que -~ _Jl"o. , 
jle loooUdade especlal e de tempO de 1961)' :tol determinada 'pela Lêi- onde, !'ecebeu {Hlreceres fa·mrá·/('lB i Jeto- em seu artl~() 192, ))9.rá~mt'l .~ 
J~~C"if: '.. ~6. ~1.24:t. que fixou !10V-OS va.lo:e~ dc.3 ilu.s-knda,;: Couli.s.sões de C'Jfl.Stl~! único, oongeln as "diárias dI;! Bra:sf-~. 1 

I 
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a.... com o Que evita, certo, 
lÇÕ,O na despeila prevista. 
Diante do exposto, somos 

provação do projeto. 

mr.jo-

peIs. 

Sala das Comissões. em 29 de abl'i1 
e 1964, _ Argemiro àe Figueiredo, 
'residente _ Dantel Krieger, Reia .. 
or - Wilson Gonçalv~s - EUrlCO 
~ezende - José Ermírio - Bezerra 
leto - Mem de Sá, "com restrições 
rifle/redo Pacheco. 

Q SR. PRESIDENTE. 

Sôi)re a mesa, emendEI de .autoria. 
lo Senador Jefferson de Aguiar. Vai 
~t lida pelo Sr. 19 Sec,:·etârio. 

É lida e apoiac.a ao seguinte: 
EMENDA NQ 1 

Projeto de Lei da Câmara u Q 26-64-
Redija-se o parágl'ufo único do ar

~go 19-3 nestes 'lêrmos; 
. Fic.am também revogadas as leis 
lii. 4.1J69, de 19ü2, 4.242, de 1963, n3 
lue ~ r~ZeH'!ll aOS v€ncimentos mill
.ares. 

Justi/icação 
o pl'ojc~o inst~tui o nóvQ CÓ<I'IgJ de 

:cndmentos cios MLital'es. 

o art. 193 do projet.o - a que se 
rincula o :'cu pa:'á.grafo únlc.o - re
f"O;;a leis, regulam~ntos, avisos, etc., 
~p!:cif!ca, dz mamil'a. restrita, e ex
:lressamen' e se l'cfe~'e: ".que contra
~ie1n a matéria nele regulada", isto 
~, o Códi~o de V~ncimentos dos Mi
litares. 

A'J leis nt'. 4 0':9 e 4.242 l'e6'ulam d:
re:tcs outrÇ2, n[.o l'eguladc.3 ao p:o
!ct;), que nã) terá a categoria de l<2i 
:J'eral. ma,:', d~ l:i especial, se ap: J
vada p~lo Ccngrcs"o e ,l;.ancior;," _·Ii. 
p:'!lO p::'('jd:nte da Rcpúb.ica Ip:::: 
txempio. o omparo (I, compan~1: ~!'a (l~ 
nd:tar, a Ci.;;duç5,) do imposto de ren-
da. etc.), . 

'Pertanto, a inc!tlSão da palar!'z 
I<YenC!:~.1.r:a:s·' no t(.XLO elimino.. úuvi_ 
da<; e a.€nd2 às re.,salvns já aduzidas 
l?~la CcmLL~o de Constituiçi.o e Jus
tl,iç.a, (>. n') meEmo paí"sv, aena O pa
l'f~;r:J.ro co~n a 1em.otica do artIgo e 
d;o projeto. 

S2.la d'lS Ses.<>ões, 29 de abril 
ie34. -. Jefferson de Aguiar. 

Q SR. PR:-:Sml':'l:~: 

cZor) -
l'es, a E;,1J:nda. de dar in::rp;-etação ;':;;~~;~lt; ";;;'"j 
graf,) Úll:CD d:) 
pcrc:.u; cn:::l:cnto o preiJefto p~'inclp:'_ 
tez r:n]" n r~vcgação das leis. d2cr:
t05-1n_ .• BJ,:~c..~. po:'tarhs, regulamen
tes, e:;,ri J que se cor..st,tuiu no c'J
jc~o da p:·c;::.:;-':~:o. o parágrafo ún:
co, q';e se v,n::L1!a fi) t~xto princlp:ll 
Tcro ',a a<; L'~:~ 4.0~9 c 4.242, sem ne
nht'ma l'dt:ição, 

1:; ev:C::!)t:: q:le hcuve êrro de té~
n:~:,. e Q'l~ o le'V:,--iadcr n',"io p.C~~,l
ti':.l 1: ',p~:~e !.':lo de l~i, g: 3:' 
p;~' l,..~~.1. 1::. c;::::J.I 'lu,: f}2 r:f.::;:e, 

DIÁRIO DO ONGRESSO NACIONAL (Seção 11) Abril àe 19;54 1007 

Requerimento n' 9~ de 1964 
. Rdirada de emen a. 
Requeiro, nos têrm do art. 212, 

h:tra s, do Regimen Interno, Q. re-
tlr~da da emenda n1 ,de minha au
te: ia, efereclà.a ao P'l' jet<> de Lei da 
Câmara n'? 26-64. 

Sala das. SEESões, e 29 de abril de 
1931. _ Jejjerson de Aguiar. 

Em votação o Req el'imento .. 
Os Senho~es senad es qm o apro

n:.m, queíram pernU' ecer sentados. 
! Pausa): 

E":á apr::vado. 

:E: ledrac.u a Emen a. 

Tem a. palana o n{)bre Senador 
Jofio Agripino, pura dlScutir o pro
jeto. 
.0 SR JÚliO tl01uPIN0· 

(Sem revisão do orad~) - Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores,~ Senado está 
S'endo chamado a v.:tar o projeto que 
institui o nôvo Código de Vencimen
tos das MilHares, e qUe cOntem 193 
arti:;;'Os. Veio ao Senado ofssa proPQ
sição na scxt.alfelra pnHa-da, ou mais 
precisamente, ingre.s~cu no protocolo 
da Casa, sábado último. A sua pubIi~ 
cação só foi pOS'bjvel na terça-feim, 
portanto, onwm, e, já agora, somos 
chamados a YO~.n.l·, 

Na CâuwTn. ê;5:oe projeto levou, nas 
C2mi<;Eões, creio que mais de tl'illta 
dias em estudo, e quando veio a tiJ# 
ti1h3. mensagem do PreslQ:ente da Re
púb~ica, o :Marechal lIumbcl'to Cas
tei!) Branco, Já a matél'la estava so
bej.ament,e discutida e conhec:da do_' 
órgãos técnicos d~que;a Casa, ExpU
ca~se, portanto, a razão por que a Câ
mara pôde yotar, CCm rapidee:, a men~ 
sagem do atual presidente da- RepG..~ 
blica, Mas nenhum de nós tem ccn
diçães de rotar (:'Ssa propOsição com 
conhecimento de causa porque até 
mesmo sua leltum integral. at::nta
mC!lte, d{:mandaria tempo ainda. não 
decorrido nesta Ca.sa. De ontem p.na 
hOJe não h8~'eria !'2qU€r tempJ fufi
cien:e psra que pudés:,j-emos ler aten
tamente a preposição. 

SI'. presIdente. sou dos que conll::
cem um pouco da 1('~1.S1aç&·o m~ritar 
no Brasil, e apenas pude, da lrituro 
que fiz. venficar que Ee altera pro
fundamente tôdas as normas ou tô
das as re1ras da remuneração mili
tar, srbl'.:tudo no que dIZ re 'PeIto a 
gratificaçoes. 

Par:-ceu~me a nova mod~lid~de mE
lhol' dc qlle e até agora vigente. 
Mas conf(~<.-o que não sei se é justa, 
adequad.a, ou excessiva, porqu~ dos 
cá!-cu:~s que fiz sôbre grat'ficaçOe!: 
verifica-se que o militar mais an~igo 
ou que tenha ma~ tempo de s2rviç',:: 
mifitar. pOde perceber, de gratifIca. 
çã-o, 225% ,Elôbre o sO'do ou \'enClmenM 
to, na linguagem comum, 

Hoje, prla legislação vigente, o mJ
l1tar que ma:s g'ratiflcação pode per
ceber não chega, creio, a 150%. Ne
nhum atinge a 150%. Pelo nõv,) Có
digo pode atingir 225%. S pOÍ!3 neces
sário conhecer com exatidão C;?mo 
pode incidir essa gratificação, se-gun
do o tempo de s-erviço e outras mOM 
dalid.ades, sôbre os G,enerais, Coro
nés, Majores, Capitães, Tenentes, So.r
gen tos e praç.a~. para que possam~ 
ter condições de fixar a Tabela de 
Vencimentos OU a Tabela d,e SOldQ6. 

ximü. de tempo de sen'iço; r{firo-mfj 
àquele que dá tempo integral e ílca 
privado d'e outras aUvidades públi
ca:; ou privados, consequelltementle~ 
tem 100% de gratlficé'1,çãü; refiro~me 
àquele que tem direito a 10% do roJ. 
do do pósto ou gradual;ão, quando em 
exercício, na funçõ-es, nas ,situaçôes 
de corpo d(: tropa e bases, emb<trcado 
em navios ou servindo em hospiwl, 
em funçáú de docênUa. ou em levan~ 
tementos topográfico.:.. em ef.E!~i\"o 
Exercício de flUlções d::! Estad'.:J-:.\ia!ol' 
ou de té<:ni-ro; refi.yo-me àquel,a que 
pode ter 3. função militar q~le C,Jr~ 
responde à g'l'atificaçãl} de 40"'0 .sÔJ!'e 
o sOldo, atribt!ido pUo efel!vo exe1'cl~ 
cio de funç·ão ou no dfsemp:nh0 Cl.e 
ativ!dudes no ~J:',,\'iço :te vôO de saj
to, de submatmJ. d:: lU:l'gulho. Re1i~ 
rO~me ao milit.ar que tenha a gra.t:fl~ 
caçãO de 4Co/r por loca!:dade f:S1l~. 
dai, como de fronteira t; t..ôdas e as 
que são,:) o Qlã,ximo na W,alida·de de 
225%. 

::E: cel'to Sr. presIdent.E', que haverá
milltares que. por nã·) terem tempo 
de serviçJ corrcspond':b'e a 35(/(, de 
gratificaç~lO. teraL percentual menor. 
E' clE1·to que havera m;l:Iar que nüo 
foSt.ará em frcnte:i.t, :;l{.rt;Jn~o nâo 
terá '10':-; .. A, o:ltl'a.s d(' 100 1 ; e 10 por 
cento, creio qU3 tocos terão. 

Portanto, Sr. prE~fd~n1e, n10 tmha 
cO~d.içõ,.s a;> vo~ar o p,'-oJe~o. Não o 
vot'lria st.':.n ~nt;:r s' e:tl>U rerr:.tme~ 

rando bem oJ. mG.l IJ,s nlllltan's do 
Br~sil, 

Nã.3 tenhJ- cen.-c'ê l('Ja de que o 
projeto s:ja j~~to C.l lllJUÜO r;a:-a. 
menos ou p:'l\\ m\-\cs. :11':10 tE'n:10 c'Gn~·· 
ciência de q<lC trdd1 ::;:,udmente p.a
ç:lS, ofic;aL" e o!'('l:l~s sup~rlO~'es. 

Não S'=i s~ ha~·f'r.i. Unlfonnldade de 
rE'U)1,;.nnação e.n rC:~ \·:10 ao que ~e 
paga hOJr;o pr:Tm:ui:lmen,e 6-0 ofj~ 
cial, saq:n·.G. (11 l"lJo prec:samente 
porque não houve tempo para e3tu
da;' aS ir.::idêncfas da~ g:-atlfIcsço::!s 
sóo.e <> sôldo fixado 1a Tab2la, 

Por isto, Sr. Pres.d(ute, y~u me 
abster de VJto.r. Não ,"otarel no Sena
do nenhuma p:OpCSiç;io Que n:-.o pos
sa. conhecer, para que fique em P'lZ 
com a. minlu con.:;::lê!lcia, (l[uilo 
bem.) 

~. PRESIDENTE: 

Se mais nenhum dõSSr.s. Senad~
cerrarei a dlSCU!.são do projeto. 
res deseja fazcr u.:.o da pala\'Ta·, en
(pausa) . 

Está encerrada .. 
Vai-se prccEdn à \'otaçãO, em es· 

crutínio secreto, pelo ptoc~ro eleu'O
nlco. 

Os 5rs, &nadores jã pode:n \~o~ar, 
(Pausa) , 

Se todos os Smhores Senadores já 
votaram declara.rei enc,errada a. vo
taçã~. (Pausa). 

Está encerrada- a "cLa.ção. 

Vai se proceder à apW'açãO, flpan .. 
sa.) 

O Projeto foi apNv,ado e vai à san· 
çãO. Recebeu 38 V{){OS favoráveis e 5 
contrários; Ocorreram 4 votos em 
branco. 

Lendo-se a Tabela anexa ao pro
jetO ,tem-se a impressão de que os 
VEncimentos são baixos, Há para tun 
gencraI-de--exérc"M, almirante--de-es
quadra, ou tenente-brigt\deiro, o sOl
do de Cr$ 252.000,00; mas, se se 
acrescer ao sôldo de CrS 252.&nO,oo, 
225%, é pC!lSível então aqulloatars-e da 
remuneraçãO que M está. ou se vai 
pagar a um militar dessa categoria e 
saber se justa ou não a remuneração. Stbre 8 mEsa a R ~dação Final do 

Quando fa.:o em 225%, refiro--~i' ao Pro!~b(} dt! Reio:uçJ.O n° 6, que vai 
I miI:tar c-om tempo de serviço co-r~ 1 SEr lido pelo Sr. 1Q 19 srcretá.r!o o 
~ ;':'ij}onden.e a 3~,!o, gr~~f~c~ç~o ~~- l parecer da. Cçmi~ão, 

• 
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.. SR. PRESIDENlCE. 

É lida. a seguinte: 

f'areter flQ 132, DE '1964 
Qo 

Ilcàução final ao Projeto de R.e$oluçrío ft9.6, de 19M. 

Relator: Sr. tVlllfl'edo G1lrgel. 

A C<m:iss5o t!presenr.a a. redaçâ{) final da Pl'oJeto de Resoi'Jçã-o n9 6, 
de 19S4. 'Que altera o R.egiment.o Illtel'n.() da Sellado Federa!. 

.s3.~.1 da.;; 8e:::,sões, -em 29 de ·a.bl'H <ia' IS64. - Dix-Hlât Rosado. Pl'esideu-
te - wal{r-edo ~tIJ·ge!., Reia-ror - sebastião Arch-er. . 

Altera o RegimeMo 11lterno do Senado Feder«l. 
O E-e:.1<:'dc- Feder_' ~olv-e: 

Art. 19. D Regilll-ento !:nterfl(' -do Senado Federal (Resolução n9 2, de 
19,5-' nwd1ficada pelas de ns. 45. -te 1960; 12 e 76, de 1961; 5. de 19-62; 3 e 34, 
de E'63) j:'il5sa a vlgorar com as sf:gUintes alterações; 

'Art. 15 ......................... ~ •••• ~ ............. ~ •.••••••••••••••••••• 
tv - S0.bstit.1Jiç,ó,o :p.n.r: 

"'IV - na di.scussão df' qualqut'.I' pTO'Posição {art. 262): 

3 - de Cof\Stituição e Justiç. (CCJ); 
4 - d.o DistrIto Fe-deral lCDF); 
5 - de Economia (CE,: 
6 ;- de Educaçã<) • cultura <CECl; 
7 - de FinançM (CF); 
-6 - de i'tulústria -e Co..-nér-cio (CIO): 
9 - de Législação Socia: ,CJ,.'S}; . 

10 - di;! Minas e 'Energlâ ,C~f)~j; ! 
li - do _Polí-geft() da.') Sêcas ;' C'?S) ~ ! 
12 - QQS 'P~je"\JS dQ Executivo (CPE); ., 
13 - de Redação WR}; l 
14 - de Rtl,açõ.:.,,- Ext.eri.ores (CRE). , 
15 - de Saúde (CS'); 
li;) - "-e Segurauç'.a Nacional {ç.SN); 
17 - de Serviço Público Civil (pSPC); 
la - de T!'anspOJ."tes. Comunicações e Obras püblicas (CTn. 

Art. 07 (C(f;pu-l) SubstituIção p:lr: .. 
<, Art. 67. A ComiS'São Dir.e:-ora e C0113tJ.tuída pelo presidente, ViCe-l're-' 

sid€l1t'e. ;:>ecretátios e Sup'entes da SeCl'etários; a_ de, Finanças terá Qul~E 
membros; ns de. ConstjtuiÇ~,1 e Ju&tlça e de Relf3.çoes Exteriores, onde; as at 
EeOhomÜt, de Legislação Social t) -de Pr-ojetos do EXecutivo, llDye;. as di 
Agricultura, do D1strito Federal, de 'Xduoação e Cultura, 'de Industna . .eCo!} 
n"~ércio, de Mimls e E't..lergh. do PdJ,gono diaS Sêeas, de Segurança NaclQnIW 
-e da Servir;) Público Civil. .sete~ as demais -cinco membro.;, eada uma. , .. 

..... , ............................................... , ..................... , 
(O em. .i:Sr::ussão pr-f:l~minal. em primeira. d.iscU-iSâG. em .segunda diS.. Em ,sêgwda ao .urt. "73. Ac.ré8r."!f1l.G &~: 

lÕUS~O .e em discllSSão únwa: .' "Art. ']3-A. A Q.uaIqu.!:!r t-emp0, e licito às ,Lideranças pédir, em do:' 
a .1/ .P{'~o j;!!'az,o -de 1l1t!la l:I.OTS, de ;uIUa ~ vez; ·cumento escrito, oS. substJtuiçã.c de nomes de tttuWes OU suplentes nas re·. 
~ ,21 ate" UJ.11~ hora -de uma ~u duas vezes, se autor, relator da matérla, Dresentaçõ".3 das respectivas t,auc,aQ.as l13.S Com:i.Ssões. . 
a .. 2) até {lIDa hüfS. de uma ou' duas vêzes se autor relatol' da rilaté- "Art, 73 -B. Em Cf'SO de :uud:{nçà de ?artido, o Senador é cDnsideradQ 

"lU, .Lidet de B13CO 00 seu -deleg-~'O; ,-. -de~·u:iadQ das C3-missÕes em -Qu-e ílguxe como representante dê3se Pattid,?, a 
OI na discJJ.ssão S~?~ement.n ·art .. 275~A). por quinze minutos. ' oontar do m(}m~nt< em que seja }lda em Plenárlo a; respectiva cOltluni,~a .. 
..•. , .... ,~., .. , .• , ......•....•.... _ ...............................•••••• -çã.a." ~ 

'VI - Subírtituigão por: 

'~vn - Para. deC'Jo.raç2..J de \;oto, por cinco minutos, -apóso a· proclama ... 
tão .do r.es,uaa-r!o ClefmltivQ da v1lf<-tçáo""'. . _ 

•• , • k •••• , ••••••• , , •••••••••••••••••••••••• ' ••••• ~ •••••••••• " ........ " ••• 

K._ •••. ~ ............................ _ •••••••• ; ••••••••• ~~.~ ................. . 

•. , At:t" ·Si:··.: ~'. '.:::::: ~ '.::: ::.:::: ::: :::::: :::: ::::::::::::: ... :: :::::::.{:: 
s, 2' • 3'. S'Ubst/l'ttiçtio p~r: ..! 
~'~ 2? Em -caso do não ·cu!r..prür~to do disposto no parágrafo anteri?!. 

ficam inv:es.tido.':i -na Pr-e.sidénC:a.. e Vice~~presldência .os dois meml:lro.s m',us 
idosos do..<; f.itnl~res, R·té .a respect-iva cl-eiçã:o". li 

"§ 39. Qua.n.cto -aQ.s trilbalhos d~ qualquer OOm!ssão não romparec-erJml 
.7.: Su'hbiIi'L'Uiçt:o por.: , --o PreSidente .c o Vice-Presi-d<,:r.te, ooberá ao mais idoso dos titulares a FI"'" 
"a) O gP:1l'te se __ á breve, nã-o pOdendo exceder O' pralW de dois mi- sidência". _ . 

nUl';)3 e dependerá de J)erll:;js~:1o de> orador, subol'din-and().-l1,e em tudo que- "" ,'; TO .' .......... H .... ; ••••• , •• ~ •• , ...................................... I'. 

lha r.õl' ap1icã:ve~, às. à',spo.sições ref!!l'entes aos debates". ' ,Art.. 88 _ S'nàstituiçtic por' \ 
bl .su{)stituaj,J:o por: 

J< ArL &8 •. O projeto 4,ue l'tC'eber emenda em P~e-nário irá à Comiss~o 
"ln N§.·o .será pennlt!.do .z.p,a'I'ie II -pala/vras do Presidente, nem parn ... --de CCh'1stitul,ã-o ' Justiça ar.t€S de encaminhs.mento à OOlllissão, que lll~ 

,eio a diICÇ,!'5L' n~rn a P!U'~l' ~-<-li. just.,nca-ção -de proposição, eocarnlnh,a... t!-e\'a apreciai' O -lll&'itQ, .sal\·o em se tra·rondo de:' Ir 
l1en:o de v-o~.:.tÇs(J. di'cl:n:a~ .... doe v'J'to, ~;';lo;ão pessoal otl questão de or-- I 
:'em' " a~ projeto dt'! 'lei O1'Çúmentária da União ou do Distrito Feàeral, (lU I e 

•..........•.... ~ ..................... ~;, ............ " ...•...•••••.•.••.••••.•• ~ ·SlJ.a 'modificação; - I . 
1:"1) projeto-ti.., iniciaUv9- de CtJl'r.lssão, quando a. ma.téria da emenda se. a . 

Xll - AC!'-êsc111W; da com.petench eS,?cc:ífi'Ca iiu. lTI{'sma Comissâ.o. . il 
... XII - E...'11 jn:stlficaçãl,) de €lnenda .ou grupo d~ ~lendas até ti -mi- Pa~te:{-o 'Qni-co. ã Corrn'ESã,t) 'Ó'E' Constituição e Justiça se pl'onuncialiá 

n~tos, imIl-rQtrogá\l~ .. <;"'. . • . também .sObre a ~onstit1:J:éianalyd1).-de do projeto, . .s-e já o não houver f~ito" .Il 
" Art. 00. Acréscimo dO:: . '. .', " 

·Al:to., 46' 'l~'(;ljut; '.:.:.' s;ã;S:i[~';cáõ" pên-': ........... ~ H ~~ .................. '" (j~ 59 O 'disposto- nesfê al'tigO e -nos parágrafos: antel'iores~a'pliea_'Se a;'::. 
"ArL 46. A .. Mesa se cOlhpõe de um Presídente; Um Vlce-Presiden~. qua- cesos em que O pronunclam-en'to da Comissão de COll3tituição e Justiça. iJ~r 

Cro Sec.retãri·'}g .e qU<3.tro Sup~nt-e5 de Secretário".' - pela injurídiciClade da prQPosiÇão·'. . . ) 
•... _ .•....••. - ..•.• :- ..•.•. , •.... - •...••• _. ~:."""""""!'" , ••• "~;'" .11· 

~·rt·.· ·5i.'·:::::::::::: :.: :::-: ::~:'::: :::::: :::::::::::::::::::::::: :::::::: 
§ 31 . Substituição por: 

"~ 39. Se211pr~ qUf; resulta! eTeiçnD ·para.. Vlce-Pr-esjdente. 29 e.49 Secre
taríos. 29 e 4'" Stipl€'ntes. d-e qU-e~ll pertença a Par1;id.o já repre.sen~o em 
1,lgar. re-spectiv'.lInente, de ?tCS'tl.t'i't,e, 1'9 e ~ Secr-êtáriQS. 19 e '3g Suplen

. teso considerar-se-á, prejudicada a ap1;t.ada pClr último". 
.. : .......... , .... ,;. ....... ' .. ~ .. ',.'~"'~' .. , ........ -_ ...................... '" 
Art 59 AcresCin:lo do.:; seg'ai:l~ paràgl'àfos: 
.. ~ 19, Igual! faculdade" r.,sseguJ'ada-aos Líd.ereS de··bancadas partidárias 

composta- de 1{) (.:teZ) Cll' maLs .i-iecadores. . .. ~ 
{ 29: O' USa da palavraJ nas h:pó.t..e~es previStas ne.ste artigO e no parA

grafo anterior. pode ser delegaão, uma ,vez por semana., mediante (:omun1:' 
caçã.o escrita li. Mesa «qualquer d(l~ -ltderadoo. '. • 

§ 39 • O diSpostQ nesl-e artig.) e,. (I.l)s p.ar~~rafos anteriores ná.o,se apll. 
, L1.rá 'durante o tempr: correspon(ltnte à. or<):em d-Q-nta em. qUt figure ma.

téria. em regilne de urgência, 5J.ln •. para primunciamento s~re proposição 
dela corlStante, ,. ' 

..... .' .. , ..... , ............. ' .................... " ...................... . 
Em seguida. a'O art. 59 - AcréJc{fUO do: 

"Art. 59.A .E.'i:ercerá r.ti fun':Óf'~ óe r,íder!'lã Covêrno'o-SenadoÍ' incUDl
bido pelo Pl'esidente da República de dar côrluecill1ento 'ao -senacto do ponto 
de vista do Executivo sObr;;! as matérias em cursO na Caat1 e sôbre os assun
tos. de seu intel'ê::se. 

ParáO'rafo único O àtde~ dü Govêrno terá as mesmas prerrog<ltivaS dos 
parãgra'fO único. O Líder do Go vêrno terá as mes-ma}i prerrogativas 

dos Líderes ·de Bloco. 
..................... - _ ....... , ...... " ... ,~~ ............................ . 
Art. 61. Substituição por: 

"Art. 61. As Comissões Permanentes serão as seguintes; 
1 - Diretora i CD) ; 
2 - de Agrlcultura. iCA): 

Art. 91. ,Substítuição por: . \ 

"Art. 91. -A Comissão de Econon'/.ia (C,E) oob~-opinar,sôbte proposiçõ(!s 
l;lel'tinentes a: . ,! 

1) prOblemas eCQnomiCo.s do Pais; 
2) operações de crtçlito. oopítallza-ção e seguro (Const. art, 59, nó l

-

m-ero IX),; - _ _ 
3) produçào e consumo -(Const .. Grt.. M. ·nç XV, t),-:; 
4) mstituiçõcs de credito;. Câmbio e transferêllci.a. de valores para. fO:til

do -Psts (Const. art. S\" nP XV, 10-' 
"~) medidas (Const. ·"rt. 5', n' XV; nu; . 

6) a.um~nto teru.porãriO do hl1pôsto de export-a.ção p'elos Estados <Const., 
art. 19 § ()Q) oferecendo o respectivo proleto de Resolução; _ 

'i) 'e,<,colha' dos memb1-os do Contielho :Naci.onal de Economia _ (àOl'lS~'J 
art 63 D dos liltegMn~ (lo'· conselho da SUlJerintendência 'da Moeda e 
d CrédJt..o' s8JV'o os Ml.nfstros <te Est«OO (Lel n1;l 4.131. ele 3 de setembro 
d~ 1962, al:t. 35) e dos nfemhros do Conselho Administrativo da I:it:fêJa ' 
Econô:tpíce, (Lei n9 4. 13'?,' d~' ~O-9:-19S2, art .. 9~)". . ......................... ~ ................. .' ................ ~ ............... " 

Em- segUida ao art. 93 :.... AcréScimo da-; 

"Art. 93-A. A Co'missiio .de Indú.sf.ria e COmércio. (erc} . c.o-mpete ., 
~stua') das propOSições que dIgQm re'>pelto às seguintes-matena.s. 

. a) lndúl;.ria; . 
...--e--'" 'lt)~'Prapri~dade fudustrial e seus registros; 
.., O) comércio em geral, comércio exterior e interestadual; 

d) Juntas Comerciais (Const., art. 59 n" XV, e, 21;\· parte)._ ............ '" .................................. ' ............. , .. ' ......... -.' 
Em seguide. a.Q art. 94.-A. Acrésctmo de: 

"Art. 94-B. E' da competência da Comissãi de lkIincis e Energia leME). 
pronunciar-se sô}Jre pl'oposiçõ~ que tratem de: . 

a) i-ecursos minerais e fontes de ene'rgia; . 
b) ptodução mineral e metalúrgica, siderúrgica e energét~ca.~ 

;-~ 

\ 

1 

t 

., 



Qulnta·feira 30 DlAIltIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçlo II~ Abril de 1964 1009 
~~~~~'V_a ______ ~~;~~~~ 

--~.- .-" , 
.) cursoo t qUedM CAgue.: 
4) transmissão o, distribuição d. 
t:, águas &Ubt.en:âneas; 

. /) oombu.stlve1s. e eomburantes; 

enerria: 
,.! ..;. trs.n.scorrldoo mais do 90 (noventa) dl ... do .,,& dlstr!bulçli.o ~ 

primeira. Comissão que. ,6br~ ela $.e <teVI pr-oIluuciAr, e-Inda. não hOuver ..... 
cebicto o n~spe'Ct.ivo J)a.recerh ~ 1 

I ..............................••.•.••...• : •.....•...•..••••.•.•. , •••......••.•• : 
g) gue& naturais ou industrieJ.!; 
h) fne.rg1a. nuclear e suaEl fontes; 
1) geo;ogia. e geofisl.~; 

I II - Acréscimo de: 

1) ctenologin.". 
"Art. 94~C. A Cotnts3ão do! prOjeto:! ao E:ueutlvo (CPF) compete 

opinar, quanto ao mérito, 5Õbrc a.s propo.$içúes de iniciativa. do Poder 
E."tecutivo. 

§ 19 O pronunciamento da ComisSão d<J6 Projetos do Executivo não 
exclui: 

a) (J da comissão de Constituição e Jus!i.iça sObre o aspecto constitu· 
tiona.l da matél·i6.. quando não tenha sido feito na Câmara dos Deputados; 

z,) o de Comissão de Finanças, sôbl'c o upecto financeiro. 

§ 29 S~rA dispensado o pronunciamento da. Comi.ssão dos Projetos do 
·,mxe-cutivo quando a proposição diga. respeito " matéria de. compettência 
exclusiva da Com1ssão de Constituição e Justiça ou de. ,de Finanças. 

§ 39 Em relação a emend(l,s obsenar-se·á o disposto nos arts. 122 o. 
128" . 
~ ..................................... '" ............. -.................... . 

Art, D~ ••••••••••••••••• ···'··· ... i····.·.·················· ........... . 
! 19 Su1>stituição por: 
§ P POd!!rá. ser atribuída à ComIssão de Redação qualquer red,a.-:áo 

cUja elaboração C3.iOO, por determinação dêste Regimento. ,a ~utr(\. CO~,lS~d() 
desde que e ... ta o solicite ao presidente da Me.3.a ou estcJa lmpos.sibllltada 
de se reunir, em virtude doa aUS-éncia drl maioria dos seus membros". 
,.' ....... ' ....... , ................. , .. , ...................... . 

Em sEgt:ida ~o art. 1Q2. Acréscimo do: 

unI - Compulsoriamente ouar..do se tratar de proJet<t de 1nlclat1va dô 
Poder Executivo e !a.lWi;ID qUi111tC dias, ou menos, para o tél'mino do prazo 
dentro do qual robre é-le se deva· pronunc1a!l' o Senado". 
••••••••••••••••••••••••••••••••• .10.._ •••••••• -.1 .............. <0 ••••••••••••••••• 

Art. 177 ... -. 

§ 39. Substituiçeio por: 

"i 39. Enl qualquer fase dos tl'abalhos. estando 110 recinto mCn{)5 de 
ome Senadores, seró, e:lcerrada a f>essão, ediada para a seé-'wl1te toou- a ma· 
téria rest.anta da Ordem do Pia'. ' ............................................................................ 

Em segulde. ao Rrt, 201 - ~Lré$c-i17lo do: 

"Art, 201-A. O nome da Prffoidente será registrado por ocasião da su~ 
primt'ira manifestação l\PÓ~ haver as.sumido a Presidênciai entre parênteses, 
em seguida àS palavre.s: "O Sr. PresIdente". 

Parágrafo Unico. O rut:;:'il_O s~ fará nas d~clarações da PresIdência ao 
Plenário. ao faze!' !omuniC':õ!!;Gcs CI'tl: rfsolvor Q.uestôe~ de ordem". . .......... . 

Art. 213 

§ 3-1, Acréscimo: 

!'j 39, Ao !'im da. trinta.. .dias será reiteradil () e~:pedi€nt,e de solicitação 
das informações qunndo não haja-DL esta,s ~ido presl-adas", 
....... " ........ , ......................................................... . 

~~r~. 216 Supres:;l7o. 

····Ã~t:·226 .. ········································· .......... , .......... . 
I - Acréscimo àe: ti Art. 102-A. O estudo dos projeto.s de iniciativa do Poder Executivu 

aerá feito slmultâneamente pelas Comissões a que forem distribuidos. O 
proces~o. em original, serã encax,nillhr.-do. à Comis~o dos PrOjetos ~ctú t "d) qUe impo1:te aumen!.() ne -despes.-<\. proposh .. pelo p{)del Executivo 
Executi\·o, SEndo as demais r:metldas CÓpIaS dO_ pro;;eto .. c~~ os e..vul.soo ~m pl'oji:to ce sua inicictiva", 
referentes à trfl-tnito.çá-o na Camara, em autuaçOC3 espeClal:; . . ........ , .. ' .....•..•.••.....••..••.....•••.••...• " ••••••••••••• ' " .' •••.• .............. ............................................... . ............ Art, 239 •••• 

Art. 120 (CQ1JUt) _ Substituição por: Paragi'afo úniC0 1ran:.foTl'i!acãt em ~ 19 • 
.. Al't. 12(.. O prazo para pronunci<nnento das ComiSsões sPbre proj;tos § 29. Acréscimo. # 

de llllC1f;1tH·", do podel"lL'Xf?Clltlvo é dc cinco dH18, em cQnJ~to. Sobre "'? ~. "" j 

outrM ID:ltcrias que llles sejam distribuidas. l'cssalvrdo o disposto no I ~ ~ ~.- Na.: s,e fl7~a.o{ki pre;,;;{:,l!"e o aU,cotr da e~enda, ao 1pe cllber a 
t MO-h. terã.o \'inte dias ().S Comi&;ôe de COll:~tituição e Justiça e de opor ,um~de ~c JUslII!ca-~.a Of;)I!:'ente, sera ela c~n'!;ldera(h, lnexl.Stente, sal-ru;. .. U;l1" dia'" o..s dem<'is" 5 I vo se o ?,tenãr!O, a requ-t'rIl11€TI.o 10 Lider do partIdo ou do Blocc a qUe per-

F.nanc;.a.s e q , ... e .... ..... .. •. t::ncer o Senadur, deliber:::.r qU? seja aceita. sob a. condi~:ão de ser a. justi . 
••. , ......... " ................... ' ... :........................ •.•... •.•. flcaç~t(I en...-iada à Me:::a" por elEf.l'lto. para anexação o- processo. alltes do pro· 

Em se':!mda QO art. 121, Acre$c~mo do: ,nunclamentu da primdra Com1~;~n(j que só!)! e ela Se deva manlfe8tal'. Não 
.. t :2' A O p' 'dente de Comi:'.são e .... -ofJicio ou a requerimen10 l J~ntlo curr:prida essa torroa1idade, a emenda não será otjeto de con.sidem· 

Ar, .... -. lesl • "" j Iça0" 
de Senaciur. pOderá ,mandar, incltür na pauta dos t~2.b51hos pr{) eto ~:le, • , 
di.st,ribu1clo, Dão tenha. recebIdo parecer no prazo reg;mental, devendo iliu II .... ,., ... , .... , ...... " ................... ', ......... ' ... ' ................. . 

conhecimento de sua decisúo ao respectivo Relrator'·. Art, 24'7, SvbctitniçãoJ por~ 
.... , .. , ' ..... , ................. , , ..... " ; ............ , ... , .. ' , .. .. .. . . .. .. "Art., 247, A proposiç§') .prue't1tada em Plendrlo será. submetida a ap<Jia-

Art. 128, SUbstituiçiIo pcr: me-nto qcando o requeirn quslql1er Senador. 
li Art. 128. É pe!'mitido à- Comissão. tO se pronunciar s~bl'e emendat., § l?, O quOTt.m. 'para votaç&l. de apoJ:lment{) é de 17 (dezeEsei.e) Sena-

o.p6s c cm'el'l'amento da df-scu.;.:,;J.o, em qualquer turno. reun.u· ,em wbsrj. : dor'>:s cCl:sider!lndo~~e apoiad'l {I. propo~J1}ã-O q!le obttver maJOria simples dO! 
tutivo integrul a maté!'ia d·a pj'O~03: 'j:'o princi:.;al. e d.ns emen.Qa~, com ?-s : presente.::, 
nCl'iisCl.m.(\S ou al!.el'fçõe.s que jul::5'ue ncon~elhá"elS p<11'a apelÍelçoamen~o \' ,... 1) - ), ptopG;,;içã àe Com,,;O;:fJ.<!: 
da matéria,". , 
....... , ••• , •• , •••• , •••••• ,. " .'., •• , ................................. o! ••••• i 2 - o l'equulmf'ntc para () qt:::,: ê3tC Regimento expre.s..<I{'mente llão exJjã-

: IOs.:<a fonualldaóe; 
Art. 150. AcrésClmo do: i 
"P?rtt:;,' ato ún:c{). No dta pr~n;lmente des!gnr .. dto. _.se não hou'l~r! 3) - o. p!'opo.s:çào para 8 ('iH" a Const1~u:ç.10 ou êstc Regimento eXljf,;!1l 

número p<..r2 dellbe.ar, a COml&:lo f'i.rH:.mentar de rnqu~'l'hO poderá tomal 'm~m,,;:'o deiem1inado de SU';:CI':,'OO' t!s: 
depomHmt~ d,J..S tes~e~~nh.n.s -ou a1.lt-Ol'ld~,~e5 convocadas. de.sde que es-: 4) - a pr'~;:i"Osição subs-cl'ita 'por Líderes dt: bancada ou de Blooos c<lm· 
tejam pre-~entes o PreSlCieDte e o Re ato. . . J:o.s:'OB de cinco ou maL: Senadorw. 

Art. 158 ICfL]ltdQ. SZlüstittiiç:"-;') pcr; 1\ ••••• , •••••••••••• ~,.,# •••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••• 

~ ... , '".,,' 'n' 'o ,~~ qU"!i rze noras e [J"UUl mi~ Ar;:, 252, Acrésc1mo de: "Art 153. A .::.e,c:s:;,(. c,{.j, nar.a c'"" ) .c . .... ~ , .. • I . 

D','U\', p,::io re!op';) d') Plenáriu, r-fB,,-entes no r,:-cmto, peJo, n;.;:110S, onZt Si· I "~arágl'afQ único: O projeto. CtJ l'equer:.LÜelltü de autotria individual de 
nadol'es, e durarn no máximo (pa.rro hOL'ilS, mlvo prorrogaçao Isena~.úI: salvo .requel'1.llen~o de .!J.,'n:.ea ,e ,?e~au~l'lzação'para o desempenho 
... ' ... , ...... , .. , .....•..... , .... ,." .... , .•...... , ..•..•. ,................. de rnLSSa.o p:eVIsta no b,l't 40 da COl!~t.ltulçao. so será lIde quando presente 

~eu aut{)l"·. 
Art, 163, Acréscirno ti!)::. reg:.lintes pal'Ágralo5: 1 ., .... , ... : ... ,.,',., .....• ,.,' ....................................... , .. . 
"~ E'1. O di::P03 I,J m) par~t.l'd'o anL:O:'lor será- {)bservado, no mês de n~- I 

vembr-o, nas Sci:t'Qc,!: em cujn 0r:k:n do Dia figure projeto de~ lei orçament~- Art, 265 .... 
Ja 011 parte dêstt\ sa:vc se ns'u h\uvar numero pa:'a votaçoes e a matéria ( §§ 39 e 4\1, Sut.:.'tihIÇão po-:': 

~rr.amentár:a estiver cvm a 11i;C~;,<,"~t{, (DCel'rad.,ll". ! 1'939", Na fase de t'otação d~~ibe:-sni o Plenário sôbre <J projeto quànto 
- .': IV'. Nãc hnv€!'u prurrcroar;3,O àn hora d~ E;Xpedi"nte nem aplicação do lã .sua COIl.'ltitucionalidade. Se hprovndo, ret{)m2râ êle o seu cur~o, a fIm de 

dispc~t.o no ~ 2° S~ hcUVt'T manerc para VOtaÇ02S'. • • ser estudado e afin:ü :mbmetklo à deliber:lçã{) do Senado no tocante o.ó mó-
..... "., .. ,., .. , .... , ........ , ... , ....... ,.......... .......... ............ rito., Em caso, contrál'lC e.!':l.:!rá C'ennit.ivam2nte rejeitado. 

§ 4;'. Havendo ~.~er..{!.s r.rJr{,'\:~·ntada em plenti.tio na cliscu~ão meliml. 
nar, ou ,,1erecida peia C~,i:ds.':-ão de Constil·j.iç4o e- Justll;a (art. 90' ~ § 29 e 
4'.1) ,COlb. (,bjetl\'o 5an~~~r da ~ncon.~titucio~alic:!v.de. a vo-:.ação far-se-á, pl'i
m;;lro. ltIbre ela. Aprovada ao rm.:mda., consJderar-se·á aprovado com a mo. 
d:ficaçã.b dela constanl.e, o projet"J, quanto à COIlstitucionalidade~ índ-o a ma~ 
téria à Comissão de Re-ãação, para redigir o vencido a fim <le que tenha 
pl'Q,.~eciniment-o na S'.!,'l. t.rarnitRçà f), Rejeiteda a emenda. votar~se-á O p:-o. 
jeto, que, se (lp;"ov~êo, pI'OS!:egUll'á no seu curso . 
. . . . . ' , .......... ~. .. . ........... ,., ... ,.,." ........... , ................. . 

'F.m ~e~dda ao art. ']fr5 AcrêrCimo de: 
';A."'t. - 265-A. Ht\V'erâ, igualrnente. ap!'eciação pre·limlnar. qua..,"ldo 

Jl .. rMic!cl\de d-O pro~e~(), ~e ecôrdQ com as ll.onnas jll:eScn.ki.s DO arti&t 

", 
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anterior, quando O parE'Cel' da COmissão 6e Constft.ulç§.o • Justiça conoluir 
pela. sua. injuridic,idadf'. . _ 

A.rt. 'no. Acréscimo df': 
"P.ar~grafo, único" o. prpjeto, de W ... ia.tiva. .. dQ.PQder. E:!I:ecutivo emen

Clzcln . elr: Plt'.Úário vOlta.T'á "à ordem dÓ Dia na sessão seguinte-, ordinária 
f)'J. \'xtr%rdinária, sendo o pronunciamento das Comissões sôbre as emell
di", pmfel'ioio em .Ple:r.ário 

Art. n2~A. Substituição por: 
"Art.. ~72-A. EncerrarA a. seg<mda diGcussão s,r.m emendas. o projeto 

sen'. dacp romo defimt,ivamelltp. aprovado
l 

_ independentemente de votação, 
&.:;~'r se ·al~iún· ·Seoodor--reqüêJ.;er" 'seja 'sutirrietido a vófôS';. " ... . 

....... , ................................ ," .................... . 
f\l't 29'2, Acréscimo d<..: 
"pal'ágl'a.fo único. São considerados votos em branco os registrados 

corno all~tcr,ções no. pl'{)(,e.:-."o elétrico". .............................................. ' ........ . 
l\.rt .. 194, .•.. ". "".'" ........... _ ......... . 
"l i)". Substitu!çã~ P?~ 

.,~ a". o dispOSitivo ;-!"slacado de projeto para. votação em separado 
prrGPd€,rtt, na votação, as f'mrndas e independerá de P-lrecer". 

• • • • • ' •••••••••.••••••••••••••••••••••••••• , ' •••• , , ••••••••••••••••• '0 ~ 

h) Serão otiserVad!\3, na dlS-CUS~:~ e vot:;~ do 'projeto dE! lel J:; 
m.-::ntãria e resp"'ctIvag emendas. a." nOlmas estabelecidas nest.e Reg'iment 
pant os aemais projetoo c.e lei, com. as segUIntes ,\Iterações; . 

h; 1 - Votnr·se-ão c:m grupo, salvo destaque, as emenda,:; eom sube 
m~nctes. A apt'Ovnção rio grupO irr.porta a das emendas, com as Ino<.iifi 
ooções COD.Stant('oS ctas n~pectlvas subemendas. 

h,2 - Na ;r:,.taçao de emenda ou subemenda poderã.o f.alar, para 'eIl 
ca:'ll1nl1á~la, o f'utt'u', um o~ador f<:YOl'avel, wn contrário, e, afinal o l'clâto 

t) No mês de novembro obseJ'var-se-ão QS seguintes norma-s: 1 
1.1 A ap resentaç1.o c1e' emeudas independerá da distribuição de ivu 

sos, desde que o tt:xto recebido dn Câmara tenha sido publicado no ói'ga 
onclaI da Casa. -

1,2 - O ~~·a.zn pa:f\' fI.pl'esentaçâo de emendas sera. estiPul9.do' pe] 
Pre,~ldente, em ~,el:rulda a leitul't' <l.n projeto, ouvida a Comissão de Fine.nça 

1".$ - O PresIdente poderá suspender a sessão do Plenário. uma. ( 
mai:: véles, a fim de Rguardar matéria orçamentária procedente da. C~ 
mal'u, ;J31'a illi<::io de tramitação, ou da Comissão de Finanças, para dI 
~l':lero.ção da O:l2::t, . 

Art 2g5, .• 

!.12. Substituição pC). 

. \,4 - Na f'IEr de jf~cussão só serào admitidas emendas quando nss 
. 'I n!ldas I>~10 relat.3 do 3118XO ou .subanexo respectivo ou "'por .r,.íderes' qt 

.'j~' 12: Haven1ó 8uóstft"i.1U:vô"lut.egral do projeto, tel'á precedência. para 
& vr'hJ('lio; salvo se th'er' plonunciamento contrário das Comissões compe~· 
rentes para o estudo da mt,téria. quanto ao mérito, ou se o Plenário doli~ 
j,J~mr O contrário". .... ..... . ........................................................ ' ........ . 

§ 16. S!t?sti~ui{'liD ~r: 

'I § l~. Se. anunctada ~, vota.ção de disposIção ou· emenda desta. cada, O' 
:\ll~tlJ _do re~uerimentr; de destaque não pedir a pal.a-vra para encammhá-h:r, 
cQnSlõe:rar-se:'á' c·omo tendo o Ple,nàrio concordRdQ com' o Parecer da Co~ 
m,is:<'ão, A matéria. de~taC(>.rIa terá.a sor~ daa d~":lats 'constantes do gTUpO 
a que p~ru>ncer·'. ............. , ........................................... ' ........ . 

.Art. 307 (caput). Substituição por:' 

'" At+,.· 307. Não terão encaminhamento de votação 3·s· eleIções e os 
requE'rimPont-os compreencHdfJ;, nos ns. III e 111 do ar.t.~ 211 c nas nlineas a, 
b, h. i, k e u do art. 212". ......................................... ' .' .. ' ..... . 

Art, 20'7. Acréscimo elo; 
"Parágrafo único. O encaminhamento de votação d~ ,requerimenf.o, 

quando f1t:'mitido por t>ste R2)!ilr.ento, é limitado ao slgnat~no, um repre
~entante de cada Bloco P",-rtidário e um S€n:ldOr não filiado a Bloco, 
Qua.ndo hm!ver, salvo c.as homenagens de pesar". ............... , ........ , ............................................... . 

Err. ge:Iuida ao art, 311 - Acréscimo de: 
CAPíTULO V-A 

Da~ veclaração de Voto 

Art, Zn .. A. Proclamado o resultado de uma votação. é licit.o no" Se'4 

.uadul US'U da palavr~, por r.'llOO m:nutoo, pal~ dt.claração de voto, ~aj','O se: 
a) a votação fór SBCl'etKl; , • 

-b) a deliberação não se complet.ar, por falta Je nume~o; . 
(") o senador já houve;:, feit,~ llSO da pa~a'lra, para u1.':.cutn· a p..t·o~o

sio,;âo ou encaminhar-the a votação; 
d) a votação feit~ não fór 5mcetivel de erlcaminhamento·'. ..... ~. ..... . .. .. .. . ....... , .......................................... . 
Art. :l26. __ 

1. _ Substituição por: 

!·epre~e!'l&m. ·no. mmuno •• 34 Senadcres. ' , 
1.5 - O dLS.}r)sto n3 item antf!l'ior se observará, igualmente, qunnto, a1 

req,u(:nmento.:; de destaque, adiameutó oU d!ligência. ; 

1.6 - A Me . .,:3., indppendentemente de requerimento, poderá incluir eJ 
Ordem do Dí-a q".:alquer anexo ou subanexo orçamentário, com priorida< 
sobre matel'lS J:l em discussão ou com votaçao iniciada, ainda qUe em, 1'1 
glDle de urgênCl1., salvo os casos do arlJgo 326, nº 5. a. I 

l, 7 - O pareeer sóbre as emendas apresentadas na fase de .disct$sã 
~erá dado em P:f:'nàr1o. em segUida ao encerramento da discussão, podE:né 

I 
a Comissão, s~ julgUi.' nec€ssal'lo, pedir prazo, até meia hora para pr.o!t 
1'1-10. ~ 

1, S - Chegando {\ Mesa redação final de emendas ao projet\) de o~ç~ 

I 
mento. pOderá ~e.· sUbmet.ida à del1beraçào do plenário, em qualquer 'tal 
da s~sao, md.ep~njementl' de requerimento e de pub~icaçao". 

. Em .:.eguWa ao il.-!·tIg'O 340 - Acréscimo de: 

T1TUW XII-A 

,Do Pronu1'.cwmell[o do Senado sôbre Atos InternacionaiS , 

I 
Ar~ 3';:~-A. '. O P ojete de decreto-legislativo refereme a ato IIl..<;titucil: 

naI submetIdo a apr. n1çãe do Cong'J'es.so NaCIonal terá. no Senado a I ~ 
gumt.e tl'amItação:· o· 

1 a) Só terá a:i-ciadfl o seu cur~o, no senadO, se estiver acompanhac 
dO.5 textos, em (;ótlla autentlcadll, do ato internaclOnal respecl.lvo, em 1101 
tuguês, bem c3mó da Mensagem QP' encaminhamento e da -expooição· ( 
motlVas a- ela <:or!"esPQndent·e. i 

b) LIdo o prOjeto no expedif>ntt>. e. Mesa o mandarâ pUblicar)' I 
"lllario ao Congresso NDcional"· e em avulsos, acompanhado dos ~e~~ I retend~ na atine:. an!t:r;ol'. . 

. c) Nas 24 I~ol'.a:s que se seguirem à publicação, o projeto será enCf!m 
n~aoo, SIffiUltâneamente, as C0l11is~6es que sõbre êle devam opinar. 

lO A Comt-:.:..,ão de Relflçõ~ Exteriores será remetido o ·processo; eJ 
ongmal e às demalS (Jomlssões, p-m ar.uações especiais, o text.o do p-roje 
e dos do;:,.umenhi:S menCiOnado" na aunea a. em l'eprOàUçao, I)em con 
avulSos refel'en~es à tramltação da materia na Câmara. 

e) As Coml;.;:;:ões &erão, para opinar sObre o projeto, o prazo, em' CI 
muni, de 15 (quinze) (UM, pl'orrogâvel por igual período. ' 

"t _ A urgência t11spensa: d.ura~te tôda a tramita~ão da ma.t.eria: ~n~ 1) Ao fim do prazo estipUlado na aunea anterior o projeto .'SeJ 
t~l''itíc!os e !otmalld.wes regunent&.ls, s~lVO . p_Rreceres ?-RS comk.So~, mcUioo na ordem 00 Dia, com ou sem pareceres, devendo 33 Comi...~ô{ 
qU01'um varR delibera·ção, pUblicaçâo ou dlStrlbu.1çao tde,.,.C6PLaS das plOp -I nesta últIma hlpôtese, pronunClar-se sôbre êle oralmente em Plenário. 
··~Oes pr\nci~1s e acessórias aos Senadore ... pl esen es . g) Qmmdo f'mend!i.dC o projeto em Plenário, obsel'var-se-â, e~m fel: 

Are. ~39. Subst~tulçá(.. por: Ção ao pl'OnUnCl3mento da:. COmlS~ÔE'--s sôbre as emendas, o diSposto In 
4' Art. 331J . C projeto d.e lei orçamentária aa uniao terá no se~a10 f Rlmea.s à (quantc á UIHl'lbUlÇâol, e e ,." \ 

a seO'uinte tnllmtaçao; I Em seg~Jid9. a 3rt. 360, Acréscimo do: I 
:) Rtce'Jldo da Camnn-. dOs Deputados, o projeto será Imediatamente .. Art. 360-A. Traus<,ol'l'ido 'o prazo de que trata o artigo 359 <;em ~ql 

envUl.dQ i\ comis.::á(, de 1'1;:.3nças, aetermman4q ~ Mesa a sua pUblIcaça
o

, a COffilSSâD haJ'l. profel'lc1c seu Parecer, ou 1)edlC1o a pn'roga~âo d.i~\e, o }1r 
e dlstrH:nWis'O em aVUCl1J< Jet.o de Emenda ':l ConstitUIção ,,:era colocado em Ordem do Dia, a ftm 

b) Cada an~xo ou svoonex(; ao J,rojeto será tro~do como proj,eto ~U4 que o Plenário delIbere se·deve tel' pl'osseguimento .. 
tOnornc maIltencio-se, ent.ret.anto, em cada caso, o numero de proJ~to n- § 111 A inclnsão em Ordem do Dia será anunciada ao Plenário com 'oi 
tegra! ~{;;'escidO do nÚ11.crc de ()~'dem de anexo ou subp.nexo res1)echvo, dias de antecedênCIa. 

C) . A pi\1'tlr da sc ... sã" seguir:.tc àquela em que foram distribuid~ ~s I ~ Se o oJ:'onunétr.mento do Plenário fôr contrário ao pros~eguilllen 
BVU1SOS. pOdt·~ão ser ofel'ecld \oS ~mendas a? projeto, .perante a Cornlssao do Projeto, êste'"será COllSIderado defmitlvumente rejeitado e recolhido' c 
de Finanças, duruntr. dez aj&~, l"H5Ulvarp:- Q d1.-~ps:W'() nO item 1, 2. ArqUIvo". , ! 

(t) A!5 emendas ap! est'ntf!·da~ perante a C!Jmlssão independem de jus- Art. 2!1 Os projetos que criem ou' aumentem de.spesa publica, em cur 
tItlCaçao etcrita, campo n:;c10 P03 autores fazê-la oralmente, perante a co- no e,enado na d"!lta da vigência deHa Resolução, terao o sell estudo sust~c 
mIssão, quando e-.~tr: o e'.lt,€'nuer neces.sal'lo. sendo encammhados à Comls..,ão ae Cn.st1tu~çáo e Justiça, a f~m ~e qU!3 

el A Coml.~são emItu'to parecer. Simultâneamente; sõbr a proposição mamfeste sôbre a possibilidade de prossegUlrem na sua tramltal;ao. j 
prinCIpal e as eT.ellda~ quP ll~e 10rem encaminhadas podendo, PGl' sua vez, § l0 / Quan~o julgal' conveniente, sem emb~rgo d~ dispO:sto. no artigo I 
ofereCer ~ que J'-ügor UecE.o:;;,:ar:us. alínea c uI? n item 1 poderá 3 Mesa encammhar a C0ll1lSSaO de Con.sl 

f) Não serfw ndm't.idÍl& emt;ndas C~rt1 ca.··áter de proposiçõ"s sutõno- tuição e' Justiça, para '0 mesmo .fjm, projeto l'ecebido da Câma,:a. , 
D"as. D'l rcma, pelo. MeEIl, ü~ ~n,,:ell.d\\ considerada inrrin~ente desta § 29 Sendo (lontrário Ó parecer da comissão de Constftulçáo e JusU( 
Durma, caberá recurso- P'lfll o Ple-narlO. êsses' projetoS serão incluidos em 01' dêlU do ,!)ia. a fi.Dl ~e que i) Plenitr 

D) M emeudss an:-c.s('-ntadR~ perante a comissão, ainda que re.c~bam aelibere sóbre o prosse~tiim~nto da tr[llllltaça<.>,. cO~ldelando-Si" nela r 
p.i1'ccer (ont.l'ãric, .sel'ã,J cr:,c-aluir.i1adas ao pronuncinmento do Plenano. jeição o pronunc}.nmento contrãdo a e:::sa pl'evIdenclU. 
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º SR. PRESIDENTE: 
Em (3jscu.ssão 

~(pausa) , 
a 

se sempre. incompreendida, não me gir, seria de uma excessiva boa fé, um sina} cepaz de súrpreender ~ não 
parece que nos cumpra por i~o en-I que não me permiLu sempre avaliar .sei se o consegui _ como um ap3.l'en

redação final. sarilhal' as armas qUe empunllo.mo.i com exatidâo o perigo que as reve;a- te e..larma. E' qUe me p3:'e<':e d::,\'el' 

Se nenhum dos Sm. Senadores 
':fazer uso da palavra, declararei en
c:errada a discussão. 

.Está encerrada, 

Em votaçãO, 

Os Srs. Senadores que aprovam fi 

!l"edação final do projeto de Reso~ 
lução n\! 6, de 1964, qu\!il'am perma
necer sentados. (Pausa). 

Esta aprovada. Vai à promulga
ção. 

para lutar, cada vez menos imper- l çôcs p!'opicladas pelo Comando S11- lltgente desta Ca~a colaborar com .'1, 

feita da jU5tiça em nossa pátria. Com I premo da Revolução 'demonstraram revolução, na tarefH, já agora, ná.) 
isso, Senhores Sene.dores, náo quer" ainda maior que me fôra SUPÔl', apenas de destruir o que p!'ec:sa ~el' 
s..ignifícal' ou sugerir que devamos, E' inegável, pOr exemplo, d;ante do destl'Uldo, mas de reco:l.'truir o qU:l, 
por outro lado, cruwr os braços ante I Ci'ue se veio a ~aber que 03 cOmunist~.s pr(;d~1l, ser reconstruido de ref-o;,m:1r 
a tarefa de levor a cabo a revolução I e outros extremistas totalitário.s nao o G'Ue precisa ser rh JrmaC::o. 
democratioo que empreendemos. Nüo eram ume temerária linha. aUXiliar dn Vencida a primeira etnpJ, ondE' fi, 

temo,:;; motivos, creio que não é de- ação go';ernamental mas que esla, medida dos po.ssiveB exceoSSOs é dl:" .. -
mais tornar a repetir, para nos en- sim, tramfonnara-se num decisivo da por critérios elásticos, inerenle~ ~ 
vergonhar ou desculpa.r, perante o' arrimo déles na marcha aceleradJ. que natureza do movimento de rebeld'a, 
Brasil ou os demais países do mundo, empreendiam em dÜ'cção do poder, €. a pro!.lTia revolução tende a limitar .. 
pelo movimento de 31 de março ou 19 que implioot'a necessàriamente, no sc, ... i.i.'Ociplina.r-se. 

Está esgota da a 
da Ordem do D:a. 

de abril. Antes-, motivos nos sobnam cierl'aman:.ento de sangue, na guelra No caso presente editOU-Se um Ato 
para nos alegrar, motivos temos, mcs- civil ou na passividade vergonhos,:'! Institucional _ já regulamentaco -

matéria constante mo de júbilo, principalmente por~ dos qUe se opunham e continuam a ponte entre a situação criada e ~ qUJ 
que, graça-s a Deus, o;:; que se leval1- se ODor a um regime totalitário. se deseja alcançar, com a brev:idade 

Tem a palavra 
oh tmo Fon rona. 

o nobre Senador taram contra a enLnêncla de I,mplan- Mas, Senhor Presidente, COmo jl!~"E' I possível. _, 
tação do totalitárismo, conqmstaram I Pégny "a liberdade é um sistelrn de Nessa. transtção, nRO ha porque es
a vitória sem, pràt,icamente, derra- ::o!'agem", e os que a preferem só po, c(\n:'er algumas diflculdades.' Certas 
mar ssng,ue, sem fuztlamentos que, no dem se decidi}' como o afirmou P-do sanções podem po,recelr smgulares, o SR ."TIl,lO FOXTA:'\'A: 

Sr. Pi'esideme. 
'\'J'a. 

d<2clino da pala~ futuro, conduz:ssem à revisão de pro- XI. numa encfcljca dirigida ao Ep!s- certas restrições e providêllcias, Mas I 

cessos em que os inocentados jâ e3-! cepado Mexicano em 1937, ao uso da porque nos haveren'IOs de nos negar 
tivessem mortos há muito tempo, E fõrçn contra poderes constituidas deS- a compl'e'endê-Ias, oU procurar ocul
não tem sido esta, mai.s de uma vez, de "que ês,ses padêres constituídcy,; se tá~las, se de uma compreensão d['~as 

o SI{. PRESIDEX'fE: 

o nobre Senador 
desIste ~a palavra. 

AtiJio FO:Jtalla a colheita melancólica da estação se- levantaEsem contra a verdade (l pon- e de n~sa comjosa maneira de dlS~ 
guinte ao tempo dos "lXLredons" e to de destruir 0<; próp:'iDs fundamcn- cuti-!a.<:: é "Que pode brotal' a verdade 
das sumárias condenações à morte? tos da aut.oridade", nads: m:tis certo qUe nos permitil'á S!lperá-las'! O SR. PRESIDEN'fE: 

MáS, nos alegramos também, e nãu qUe a revolução recente, poiS hto er~. Não creio qUe se deva; p;.'incip~.I .. 
Tem a palavra o nobre Sen~dor me!:.o.s itnensa.mente, porque acredi- exatamente, o que estava acont.e- mente, quando, por outro lado, Sl~~ 

" .A· C 1 t3mos que o objetivo principal, real I ~zndl), tomas dos maio!; l'ill!nJadore.s - o llJ81S .nnINn:o ar os. t·t i 1 e legít.nno d,) utJização dos meies re- Mas. há mdP: dentre OS princípio· lmportante deles com, tI do ~e a 
O SR. A1\''IúXIQ CAIU,OS: volucionários há um mês, é reCOU3- g-crais qut' dn'em sempre ter pre.<;en- pe,<:;,soa 'do pre.'31denl e da Repúblll"!:t. 

truir êste pa1.s, em bases cristães e, tes Os realizadores de uma justiflc.·!, eleito \ivre e sob:~ra!1amente pelo 
democáticos. I dn revoluçãq, enumerados, na mesma Cong!'e,so - alimen:am nos~a seg'J

(Lendo o seguinte discurso) 
Senhor Pl'\.~idente, impressiona-rue, 

talvez. mais do que de\'era, o con
teúdo "n<2g'atlvo da re,'olução vitor:o-
00.. Não desta últimll, que estamo:! 
ainda "h'endo, ou de qualquer outra 
Em particular, mas de todas elas; da 
:revoluc?.o. enfim, como fato socia1. 
A~nda que se deva propôr, e, de fa

to, se praponlw, a construir no min;~ 
mo, tanto quanto objetive derrubar, 
as idéias e imagens que fi palavra 
l'evo:ução evoca, para o homem co
mum apresentam-na, dominantemen~ 
t.e, cop10 um produto do instlnto de 
demoLção. 

Para essa tarefn, ingente e nl'gen- enciclic3. pelO bravo Potltífice, qllel( rnnC'a. 
te, de recuperação e aperfeiçoan~en- desülcar o sf';luJnte: "qlle Se m meio- Não vou nqnj louvá-lo. pela: .E'Ô-~~o 
to, foi e continua .~endo nece:.l.Sárla hão de ser proporciondo~ ao fim, se~ à bajulaçáo. Não é do mell feltlO, 
uma grande fíTmeza que nos faculte I jam empregJdos na medída que ba<;~ Digo, apena"" p3.ra sua honra e €S
acabar com a generalizada infiltra- te pUra consegui-lo ou fazê-lo po'Ssi-· pel'ança nossa, que é-le tem sido, de,'3~ 
ção comu!1ista e a consumação ds.; vel em todo Ou em parte, e d~ t,i: de a primeira hora, tlm homem t!'an
desordem qu'a se' instalara no Po- modo qUe não tl'a~3m à comunidade liiJilo. 
dei'. I danos maiores qu-e 2quêle5 que.'5t' Na. palavra e na ação do :\larech!ü 

O segundo dêsses aspectos. focali- queiram reparar, Castelo Branco, o q'Je "emas é. ul:1n 
zei-o em dlSCU!'5Q pronunciado d€6ta Portanto, t.udo que ~e f:zer, dentro serenidade generosa, uma. autentlca 
tribuna, !1 30 d.e j3:he:l'o. _pel'mitam-

j 

de.::,:-,:! diret.!'iz cheia de ,"'llbedoria. par!! manife~taç~o ,de edelidade, energia e 
me rep'ztll', aqUl dOIS trechos daque:a destruir a desordem e a bolchevizaçfi(' determmaçao. 
minha fala. No primeiro, aflrmava: deve !S~r feito, e já. Nenhuma vaclla... assim. 
"em todos Os setôres, negando suas ção se justific:'l, I,Ma e qualquer fal- Que Dem o conserve 
atr:buições de comando, o Govêrno I ta de fi:'meza será fl1ne.s~a, o men')! B<:sas qualido.des· hão de fazê-Ioe;. 

Tal é a fôrça dêsse in:;tinto, como pn,:ocupa-~e com o que não pode fa- desc8Eo pa!'a com a cfeth'!lção dn capaz de rever as injustiças porven
aliás de ontros, que os partidários zer ou não d'ave fazer sàzinho, e es- iustiça se pagfll'á por um alto preço Lma praticadas pelo ~sti~uto nega ti
men& f~!'vorosos da. destruição são quece, SOlenemente, o que cabe reu- Mas,.só iS30 há. de ser suficiente. vista das revoluções vltonooas, E es~ 
quase- SE';)'" '~ postos à margem e, não lizal', e ~Ó a êle", I ainda Que nece,';'sário, p::ra que a re- sas mesmas qua1idac.es hão de fazê .. 
raro, ,.r ' ;-' del'arlos lnill1igo'3 decla.r~- I. E no segundo; "Então o que mov'2 vol~ção. at.inja se~u g~anje_ Objeti."O? lo capaz de promoveI', ao mesmo te~ ... 
dos 0f 0:"11'05 da. nove. ordem de C()1~ o gO\'êrno, ao fomenta'r, por açâo ou CreIO: smceran;.en,e, que nao_. ~ po qUe J, de.<;truição do qUe é preCISO 
Ba.S. . omissão, tão irressistivelmentt' a de- . Pala que po",.~am.o'S, nesta emel'gen- ser destruído, a reconstrução do que 

d ' d m') ., I Cl:.l, falar em vltÓl'la sem que esta 'S€' é precu;o ser reconstruído e as refol'''' 
Colhe!.,do~me A, t ads (.lO mo d~ ra~ I Sal' e . . arrisque a ser efêmera ou ilusória mas do que é preciso ser refonnado, 

zão no peuodo de rescaldo d~ levo~ Eis fi, angustiosa pergunta que pai- será, 110 meu modo de ver, imprescin~ pJra. que o BraSil, que não deve e não 
lução de 193Q, guardo be~ VlV33 P.S l'a no ar-, \ dível rCCoIlstnlir o Brasil em baseos pode nunCa mais VOJl'ir a ser o Ct'lle 
lem?ra~ça.s da !o;ne demolIdora dts~ Di'.sord~m financeira desordEm ad 'j' cristãs e democráticas. E, recons~ruf- f<li, se torne o grande pais do seu 
l!e .nstmto, d.l'lg.da naquêles d.as 'minlstratlVa, desordem pOlítica e, já lo assim como sonhamo:;, n5~ !:lerá destine. 
contra OG meus. agera, não rece!o em af1!·:.nm', se pi', _I pos~ível com as mãos, apenas, 11llm3 Para essa tarefa estamos por êle 

A de.:speito de p.t'Oc!ama;·em seUs nun~ia e. desordem militar com as su" das rédeas, naquela destinada exata- convocados todos os braSileiros, entre 
chefes e os respomáveis pelo mo\'i .. c~s.siva.5 Q.u\:'bras de hierarquia e da i mente, a. comandar a deGtruição do êles, do modo muito especial, os par
menta que êle fôra feito para ope~ dlSclplma. 'I tive precisa ser dE'struído. lamentares, aos qual!. cumpre com o 
'l'ar. criar, tmnsferir e construÍr, os Os fatos ai estão. Poderia relatá· Por q~e haverá sempre de ser tão maior esfôrço e vontade de acertar, 
verbo.:> oonjugados, então, eram des ... los não fõsse cansar o Senado. Vou _ difícil aos homens manter o carro dn secundá-lo na condução do carro da. 
trwr a,niquibr, desbaratar, citar alguns ~êles: tnflação violente., I vitória na. direção mais certa? vitória, para que a paz se estabeleça 

greve de servldol'€6 públicos, altera... No entanto, é preciso aceitar o de- duradouramente em :'lossa. terra. 
E ai doo que não Os conjugassem, ções sem sent:do em altos po.stos go. safio, não recuar ante a dificuldadE' Se- não formos capazes de sacrifí-

no pr~sente, no passado e no futu- vernamen.tai.s, estl'anl'as abert.uras não deixar que O mêdo OU qualquer cios Que Q hora exige de nós, havere ... 
:ro, para a d1relta, pare. o centro e lJara out!'o eent.imento nos di'Struia da ne- mos, muito mais cedo do que pensa-

Estas e outl'OS reflexões, Senhor a esquerda, desmoronamento da Pe- cessidade de manejar as rédeas com mos, de beber o cãlice do fracasso 
Presidente, me ocorreram há. pouca.s trobráS', medidas exag.aradas na con~ EegUl'anç3 e exatidão. pois a paz a que aspiramos, como o 
doias, quando, ao comentar artigo de cessã~ de fav.õr~s a, determinadas ca- A revolução triunfarã, es~'.Ju seguro, a.firmou o grande Papa João XXIII, 
nossa. imprensa, qua fazia repar06 o tegOl'las pmflsslonalS, o que já pro- na medida em que contiver seus in- ~Ó poderã ser lançada pelo carro de 
at()s reVOlucionários, manifestei-me voca a lUiséria de muitos e o enri~ tuitos destruitivos em favor dt\<; ideaL" nossO. vitória. se êle ca.minhar apoiado 
6el1?Ível e certos arg,ume,n.tos do jor- qU'êciment-O, de ~lgl1ns, e, fi.nalmente. de construção e aperfeiçoamento das nas quatm rodas que são: a verdade, 
nah.'ita. Trat,ava-se na, cntloo. a me- o estabel,ecllnent~,d.e estranhas fig'.l~ instituições nacionais, nem que isso a justiça, o amor e 1\ liberdade, 
didas de cara ter negaüvo, que, natu~ ra.s de lnterrnedlarlos entre o Fre ... implique em nenhum relaxo.menta em E essa paz, fundada. no atendimen-
ralmentc, dentro dos l!~nites da hU-ls:dente da R-epúbJica e seus Minist- sua fil'me7...a. to dos reclamos do povo e na aboUção 
mana ~u,tiÇ!l, n40 S~ pode eY~tClr. ('h~ iras, para ret~ficação ou anulação de Merecedora de tôda a compree11são de injustos privilégio . ., reunirá, final .. 
que 6€'JUm tomad~', rocs pnmelros atos ou medIdas regulamentares", e de todo re.speito, a eX1.1tnçã..... da- n:<6'hte, em tôrno aos verdadeiros 
tempos 9ue ~e fe:'T1l1 à de,o~:ção d[1 Quanto ao pl'üneiro aspecto, no quê1es que tudo arrilcaram na defe, ideais da revolução libutador.a, aquê ... 
um gmerno. âmbito de minhas atribUições, princi- sa de um ideal. les que, homens de lloa vontade, por 

Horas depo:s, um am:go m.e tele-' palm~nte na Comissão de Relações No entanto, me p1-:'(-'Ce oportuno, e desconfiança ou deseonhecimento, a 
fonava, pa~'a d:.zer-me que a llnpres- Extenor~, sem falar em reiterados mesmo um dever. lerrdt lU, neste mo- ela ~e opu.seram ou dela se mantive ... 
são causada por minhas ohservações pronunCIamento da tribuna popular, mento que fora ti,,,, let não haver:\ ram desinte:essados. (Muito bem). (o' 
lôra ~ d'2 que eu estava contra a :x;e- nunca me canseI de focalizar o que salvação, Não que ~ deVa constatar, O SR, PRESIDEN1'Jll: 
voluçuo. em m~'llos run êrro, um crime: a nêle"'" uma ínHill.ação perjgosa, mas 

Ora, ~c, em determinados momen- cumpl!?ldade d() .govêrno com ))e5- por.que é muito hur/lano e.squecerem~ Est.á inscrito o senhor senador Vi .. 
to.s - e lGto é humano - qualquer soas, SIstemas, metod06 e jdéias in- se aquêles sôbl'e quem pesa o cuidado torlno Freire. que não te encontra. 
pondera-::ão r:OS:03 a favor de uma compatíveis com o regime de liberda_ de uma, das foaces da medalha, do presente. i 
oportuna e pOEsivel cOlTeção de in- de. cuidado não menos p.erfeito da outra, NAo há. maJs ora.dcre8 i&8critOll, !'or., 
justiças ine~'ithdmente cometidas Não me enganava, então: antes, se QUis, de propósito, qUe as )Jrlmel~ V01,). on«m"6r a ~o, ~1'ld-9 
em período.s r(,vo]uc~ol1árias, é, qlta- de alguma col~a me tiveMie de COrri~ I fra,',;es ãêste discurso .soassem CQM& '!fJJI- ~Jiolr,. ~ ~ lloJe, ~ 

.. _'~ .. _--'-~-.~-""''''''~-~ _.-"----

.< ~ 
\. .• .lI.. 
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!'Io.:.te, às 21,30 reunir..se::-ão as d'..laS (de autoria do Sr. scna1ti ps.~ F'el'~ 
Casas do Congresso paTa. aPl"ecia,io. \ nan.des) .que l-egula. o ex.erC1.Cw da 
de v-et.o. IOdontolQgiCl. tendQ paxec-eres das Co~ 

misSões UlS, 707 e 7Q-'1-A-62 e 302-63> 
Par .. a &s.3ã-o de a-malJ.hã anuncio sôbre o projeto: de Constituição e 

.e segu~nte Ju.stiç(l. 1~vorável. nos ,tê-rmos do. 
ORDEM DO :;)IA substitutiVQ 111e oferece; de Educaç~ 

e Cultura, !a"V-orável aQ 6ubstltmi.VQ 
com a subemen,da. que aprese.:lta, 
n9 l-CEC e de Saáde. favorável ao 
substitutivo e à subemend3. l-CEDo 
apresentando mais duns .subemend>3.s 
(ns. 2·0S e 3~OS). Sõb.re a emenda 
de Plenário (ns, 003, 80-4 e &Q5-€3). 
de COl1StitulÇã.o e Justiça,. pe:a.. rejei
t;ãQ' de Educação e Cultura, d-ecl-a. 
rando ser a. matéria estranha à coro
petkncia di comissã.o; e de Saúde, 
pela rejeição. 

SEõ,SAO DE 30 DE ABRIL DE 1964 

(Qu:nta-feiral 
Uatéria em Regi111.e de Urgência-

1 
Discus.:::ãO, em turno único, do Pro

je:.-v ue Le· da Câmara nÇl 121. de 1963 
mil 1,05.0-83 na Cântal'a) ..... qu.e dispõe 
sôu.e a aquüiçáO, pnr Governos es
trang-eiros, no Dist.rito 'Federal. de 
lIDáveis nec~áTios â. _' residêl1cia ·dos 
agen,es diplomátLcos das respect:va.s 

-;r.''1lBSÕes- DiP o~ticas (em regime de Discussão, em se~Undo turno, do 
urgênc...a. nos têl'mOE do art. 326, Projet-o- de Lei do S~nado n9 7'7, de 
n? 5 "c", do RRgimento Interno. em 1963, _de aut-or1a. do Sr. Sena::'or.Artm
virtude do- Requerimento n? 87, de. \lügilio. que altera a redaç5.o do a.r-
1964. aprovado na s.e.s.são de 24 do D.lês tigo 82 d.1. Lei n9 3.807, de 26 de 
~m .ç'.ll'''-o), tendo parec.e!'es favoráveis, agÕBto de. 1960, tendo pareceres favo· 

, S:::b us, 70 e 71. de 19-64, das ComISSões rá-veis (Us. 24, 2.5 e 26. de 19.64) das 
,de Rel&1,'ões Exterlorru e dJ' D:.strito Comi,ssõe.s. de constituição e JU5tiça; 
'l"ederal. ~ de _Lcgislaçã'Jo SOc!al e de Finanças. 

2 - Está encerra'da a sesSãg. 

cá; EUrico Rezende e Au:élio Vian:na,\ t:-abalhadol'es al>Ouo família. DCtS mCll
Ê. lida e, S~tll restr~çÕi!~ api"Ovada des dos Í'LmciOnários público.s cirt.s <ia. 

a ata da reunião anterior:. união, e dá outras providências; . 
Illid.almen.t€', o sen1wr sznndOl' - Ao Senhor senador' Attilio' Pon-

.~lal:fredo GUJ'gel oferece varfcer fa- tans o :?l"ojeto de Lei da Câmara DÚ
ycrivel ao projeto de Lei da Câ.mrra mero B. de 19M, qu'e Mre.:..centa p:1rá,..) 
n~ro 1. de 1004, que dá neva reda- grafo ao artfgo 3? <la. Lei mín:.c!ol 
ção final ao artigo 25 da Lei núm-e,ro 4.0.90; de 13 de juiho de 1962, que 1JJs-1 

3.807, d.e 26 de agôsto de mo.. Em" tit-ui gratificação 'u!'I.talina para "03.', 
diEeussão, após minuciO" o debate, o trabalhadores. . 
~ellhor Attilio Fonta."13 Pi..'<ie e ,obtém Nada ma:s h~vendo.a tratar, o SC-t' 
Vl:::ta do proj-eto, nhor Pr~Elde:lte dá, 1'0:' encerrada' a 

O Senh-ot Attilio Fontana apre:;.-enta l>eu!liã: ..... lana.."'1..do eU, Hugo Rodrigues 
,parecer contrúIio ao prOj€~O de. !.lei FigUehedo, ~retário, a p!~nte aia 
do Senado número 15~, (te 1003, Q.ue qae. uma vez aprovada. será wilna.àa. l .' 
Já IÜ)!Va red~ção ao ar':'lgo ó .... d-a Lei _~lv senhor- Pl'esidfmte. ' I 
it'.ur:.ero 3.801, de 26 -de "ngÓQ'to de 1-950. i 
·A c~missãl) rejeita o parecer. t-endo () , l' 
SOli.h<>r ~id€nte d<S'g1mtio ··0 se- Comissão de Servico Público 
nh~r, Senad:tr E~gén{o Barres para CIVil' , ,'1: 

~_o_~ I· I 
to • , 3.1\\ REUNIãO, RE.AI4ZADA NO DT.lo 

~ Senhor Senador AntQUlO. Carlos 28 DE! A13RIL1}E~r9lf4 ._-'-"\ 
ê'lIUt-€ pnreoer para QUe v.o!te à Co- , " - ' ,-~ 
miss.ão de COmetuição e J1.l.'iw.~a~ --em, • Aos vmte e Ol~ dlG.s do m~s~ cl-a 
'tlriude do artigo 5? dó .Ato lnsti.U..... abri} do ano_ de :xn1 novecenw;5 e ses
clOn.al, ao Projeto de Gei do.. senidQ se~ta. e- quatro. as qu.atorze h(lras, 6 
nÚ1llerQ 1&:>, de 19-63, que d~õ.e sôbre t::l!lta' nunutos" ,na Sala. das' COllliS .. 

votllq:O, em primeiro turno, do Pro~ 
jeto' de Lei do senado n? 19. de 1960 

o pagruuento do 13Ç1 salário r.o,s .sel:vi. s~~, ~o Sena1;1o Federal, sob a pre .. , 
dore-..s dl.L~ aLl.tal'qUlaS e soc:leda.des de s~dencla .""do Se~hor Senador " Le .. ts j 
ecO<üomias nUs.ta e e.:.tabelece que.o Net.o, rV,l .. ~-pre&.~-e..'1t~ p!:~en~~ 08 r 
Oi.!llefwio da a.posen~ado.:'ia não, seja seu~o~e;) T~e..."'lado:~s Alltô.~\O C-~.rl~ j. 

(LeVanta-se a sessão às 17 horaJ inferior aO salário romano vigente na. Af~ , .. UC~~ Filinto Mü11E"r! !l(!tO".l 
e 5Q minutos), regUlO., sem restr:çô-<'-'<5 e Q p.a.l'ece. XI' !,!I1? Fleu',e. ,l'eun .. e-~ a. ComiSSao ds t 

::tprovado pela Comllisão, , Ôj:elV~ÇO Publito Civil. < • ' • t __________ ''-_____ ~-,.__---__ -'------;.. .' -' . DeIxam de comparecer, por nloh-vo 
O ,'r. Senador Walüedo Ourgel lê- justificado, os Senhol'es s~nadorei!, 

ATA DAS COMISSõES parecer pela rejelçfo M Frojeto· ãe Mrão stelnbrU<ll, /UQysio de Ca.r-'",' 
::.:~:..:;..::;.:,:::::...:;:..:::;.::.:::::;.:;:.::;.:;::::; __ / Lei oi\) Senddo rJ.~ 12f3. de 19.'{;3, qu.-e Jl'..o, Dix-~uit, Ros~qo.. Padre Cal-a ... I 

define o qUe seja lXl€nClr-Ap:,endjZ1, zan; ~ Silvestre Pel'lcles, . ,I 
Comissão de Saüde '~'Ique dehü-a de utilidade pública -a fD:C2 ao u.ocreto·Lei n9 5".45!. de lI) de E ll~. ~~prova,d.a e asslna.d:l"fl atll.l 

1 _ -" "Associa-ção Berço de Be-lê-m", sediada nl.àio de lS.s3 (OO:lsolld-açiõ das Leis da-reuruão a,nter~or. . .. ' ! 
~ REU.NIA~ REALIZAfA - EWl 2:J em' Belém, Esta(' do Par~ -do 'rrabalho. e dá outras prov:d-êneias. O fen~hor Pr~dente, "'- a~do OS_ I 

DE AJ3RIL DE 1~ü4 R-e-(l.istriliulção: . ,,'2.ul:m~tido- Q_pa.."W-el' à disc.J..U.Eão ~ vo.. t.rtt!>!\-~ho.::~ passa. a o.l1reciaçao da, ma .. ' . 
Aos_vinte e tl'ês d'as do mês de abril _ _ tação, sem restrições. é aprc-vs..do. téna: ~:!! pauta, senddo aprova-dos 0' I 

d 'I - ''''' - t ' - - ao. SenhOr SenadOr DUi:·Huit Ro- - '. - ~ flegtliUlICi> pareceres () Senhor Sena .. ~ e.Illl llv,,:.ec~ntos e seSsen·s e qllatro, ~:"'..l -p. t d 'o· d o d -, Como relator do Projeto d.e Lei do dor Fillnto t--tnUer ' - -r-
no. 6"la das O'Omi<:-óes " senadi) !lru.l.O, o rOJe o e ",-",,1 O .... eD.a o nu· -. _ _ • , 

,_ ... . _. ,,;:,. ~ _ mero 4'1 d '1963, apresentado pel-o' Senado ~lÍf.!le~o _110, de 1963, qu~. c~ D Ao, Pr{)j~ ~ Lei da. CãJlinr~ j' -
~~.'" eIal..;eJ:lf:ID . ....;..e ~ senho~~:J!.ena. 3enhol' ,.' SeiadO],' Aarão steinbruch; It~:de a JllnSdlçaO das Juntas de Con~ n~ 6.8. d~ 1953 <Projeto de Lei D~Ule- t 
,...;.-es

H 
SloR"[~dO Pa ..... deeo, rr

d
e3l. nte, .que estabe.lice nova redação ao item jéHla9âo e Julgamento. de campos I 1'0 L_173-B-59:- ·na Casa. de 0-::-1. 

'J.J~- Ul~ o.s~ 0, ~€ ro "(,tu oY100 e '-' 'd· t· lU d' .,:,.. 1 23 iNOva. Friburgo, O Senhor" senador gerur. (Jue ""'D::spbe, para efeito- do • 
Raul GluberLl. oeu,:a de ·COm.p5.1'eCer I~' ? ar IgO 'b & Ldel,n'"oUle. o : 4, I "i"Valdo Lima convida o Senhor Se- apooentador1à- 'e -diSPOnlbilidade .J'A - I . ~·f! . . S h c:!--A do 1"" U'" novem ro e 9'<). ' .' . . " ~ ~ cçnu Cit"US3. JUS~l caua" o, en or',;::iQ- :-Nada. "'mais havenr' .. -qu Í-i'.-a~ar É uadot; Walfredo Gurg-e~- .Vice·PrC::il-- hrc o tempo. de serVIÇo prestado peb~'1 
Dador José Cândldo. . . ,-" e - ~'- dente à ~Stmlir a presroência e em1· pessoal bl'a.5lleiro it Comissão Mist!\; 

lt dispe. usada a leitura da a. ta- da.' en~e[ract.a '~_,;~Ull:l~~ r;:; i qU~l, tf;ra te ~rec"'r favorável" COm emenâa" Ferro-.riárla ·Brn.sHeiro·Boliviana.', • -.::. I· 
Eeuruão anterior. cons, ~r" eu,: ""'t. ~r u· ar, _a'jeom o qu~-coneorda a Cotnissão -Sem ·pa.recer favorável aO projeto. <~> 

O senIWr Seriador S;.g€fl'OOO ?ache. Allx:.~lar l#glslatlvo, PL-l0, seCl'etar1~, restrições é: o parecer aprm'ad-o' n) Ao projeto de Lei. da. Câmt:ra 
co aS&:lm-e a _Presidência, para a qual l---;.""!'el a,pre.se.r:te ata,. que ~Ja.ve~, 'Reassumindo a -pr"':sidêncht '0 -52- -n9 11-0, de: 1S!i3' '(Projeto ,de Lei n:ü .. J 
:foi eleit.o, a..:,"1'adecendo aos seus par~ ~ e apl'o"v~Qa.. .s--era a.ss.!1l ] , ?\ l1h01" S2nador Vivaldõ Ll:ma. 'em vir- mero 1,137-:B-63 - na. Câmara 'lo.., -
a, illdi!:ação; acre:.c.enJ:.an-d-o que tu-oo ~enhcr presld~te e demaIS Uleml)lo~ 'ude do adiantado da hora re3ruve Deputados),'que "Altera o artIgo ~S9 I 
fará, a. fiX?, de que a CoJllis.::;à.í> de ,presentes, ;b.~p.end.er a reuniã-O, d.ç~x-ando de re~ :t;1. Lei nO 1. '1lJ, d~ 28 de outubro .. ~ft 
Saüde jUStiüque a sua .-'rescuça n-esta ,- ."tar 05 demais projeteis constan.tes :lI.52, que d1spoe so~r~ a acumulaçao ~ 
?asa". - S 'I ds, pauta e em seO"uida. procede al.!e cargos, pelos medlCQS, nas autzr .. , 

p!l.!lWJ.illI.uWIl.!1.,,!:~;1!>u.e""'Il/.....lil,!:o~r.:!la!!! 3eguf:rle ilis'tr1buiçãQ. l .. ' q,tl!as~'.. . ~ ,I 
31). ..... EUJ:.,"'1AO REALIZADA 1-1\i <'),1 DE _ Ao Senhor Senador Antonio car- . Cpnclwn do ~el! parecer p~la,. R_Ud! ... 1-

n,..<:.o • 1.. 1 t . _ ':'~lCI3. da Coml.Ssao de C-onstlt:-,q~aO e 
- ao senhor Senador RnuI' Oh...... ABRIL pE J964 OS _o Proje o de ~l dO Sena~o nú- Tu.,tiça, a .fim de que, não deixando I ~_ 

berti, o Projeto de Lei do sena,do, \ _ 1" me~o 5O~ de 1~ que dispõe qu ,:p~l,a iúvidas sõbre a juridici.ful.d,e ,e com ... l" 
n(un-epo 120~ de 1963. B.Pl-esentado -peto As .16,30 bOtas- 1..\0_ d·a' 24 çle M.ll m01:te ~o E'~p:!e<!'il-dn, se\l3 t;eneilc.k_ tJ.tucionalidade . d$. -proposição •. po.s.o;a. 
Senh r senadOr VllSconcelos 'I'ôl're::i, (tI". 1S64. no Sa~ão Nobre do ~nado rios terao dlrelto ele haver dl~eta.:nen. c-sta ComissãD _ tn!l.n1fes~r-.se sô1tr-e a. 
que de_çJ.a.ra. de utilid.e.de pública. a- FederaL, -sob, a preslq-êOOia do benhor ~ cada empregador, uma .remuuera., :)(lrte que .lhe compete. j 
.. AssociB.çã.o de Carid8de Hospital de Senador Vrv~ldo Lima, presente3_ os -çao, paga. na forma do dISpocto :nO! Nade. mais havendo a. tratar, ~ , 
Ig~çu"" c~ sede em, ,Nova: Iguaçu, ~ores senadores .walfredo GurgEl, artl:go- 478, da C0nso11daçlío' dM, Leis l ';Ulnze horas e vinte minutos, (} Se. t 
Estado do Rio de JaneU'o; Eugenio BarrOS1 Attillo Fontana, An- do Trab31no, Decreto .. LeI numeroj- Mor Presidente en-cerra a reunião. 

·-.ao_senhor senatlox, Peàl'o LUdo- tanio Carlos e Edmundo L-e"vy. reúne- 5.452. de 10- de maio de 11}:'~3; IE. para consta.r, eu, J. Ney passos:1 
Vico, o Projeto de Lej do Senado n-ü- se g,. Comissão d-e Legislação Social. - Ao S~nh('!- Sen.a?-0t E',' .. :.lv .3!'1.~- Dant{!$. Secretário. l,avrel a pre.sentc> ti 

'ncro 1&0, de 1%3, ap.--esentado pelo l)e xam de comparecer os SEnh:..:-es ros o projeto de ~l do 5.: l ado n.u- ~ta que, de,pa,is de llda e ap.'ova<la-. ~ 
-senhor Senadl)l" Lobão'da Sill"e,ir,n. senadore,s RUY cruneiro, Ant.ônio Ju- Irne-ro 37~ de 1963, que oo:::.:e-de aOS .será. pelo Senhor Pl'esidente a,;-,sil1ada, I ~ 

, . 
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f 
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COMISSõES PERl\1A.~ENTES 

MESA 

Presidente _ Moura Andrade IPSD) 

l'.c2-Pres.âente _ Kogueira Ca Gama (FTB) 

19 Secretá.rio _ D'inurte Mariz <UDN) 
2~ Secretário - Gilberto Marinho (PSD) 
3" Secretário _ Adalberto Seno. (PTB) 
,,, Secretârto _ Cattete Pinheiro IPTN) 
19 Suplente _ Joaquim Praente (UDNl 
2<,1" Suplente _ Gui:do Mondim (PSDI 
39 Suplente - Vasconcellos Tônes (PTB) 

REPRESENTAÇÃO PARTIDÁRIA 

PARTIDO SOCIAL DE..\10CRATICC <PSD)' - 22 rel?resent:mtes 

1. José Glllomard _ Ac:'e 
::1 Lobão da Sllv.;ira - Pará 
:3. Eugcmo B,u', os - Maranhão 
4. Sebastião Archer - Marunnão 
fi, Vitorlno Freire - .Marannã,(> 
6. Sigefredo Pacheco - PHl.uí 
7. Mt:nezes Pimentel _ Ceará 
8. Wilson Gonçalves - Ceará 
9. Walfredo Gurgel - R.G, None 

10. Ruy CalJlelro - Paraiba 
11. Le:te Neto _ SergIpe 

l~. AntónIo Ba.blllO - ~allla 113. JefIe; :;on de Aguiar _ E Saut 

l
'H' Gllb.rto Mannho - Guanu.Q<ll". 
15. Mau, a Andrade _ São pawo 
16. Atíi:a Fontana. - Santa. Cat.arl113 
l~, Ollldo Mundl - a, G. Sul 

18. B.lltdJto Vdlladares - M. Qerau. 

1
'19, FJiínto Müller - Mato GN":':.<' 
.20. Jose Fellc:ano - Goiás 
;21, Juscellno Kubitschek _ GOiás 
122. Pedro Ludovleo - Goiás 

FARTillO TRABALHISTA BR..'\a~~EIRO (PTBl - 1'l representante..< 

1, Ada;bet(o Sena - Acre 
2 Oscar Passos - Acre 

1C, peS"OJ de Queiroz - pernamlnlcc 

3. Vlvaldo Lima _ Amazonas 1
11. Jose ErmIrlo - Pernambuco 
12. S11\,( stre Pé. icJes - Alagoa.s 

4. Ec.mundo LevI - Amazonas 13. Va~ cenec los 'l'ôrres - R, de Je· 
nel'O. 5. Altnur Virg1lio - Amazuna~ 

6. Ant-ón:o Jurá _ Cea Ao H.. 
7, D1x Hu.t H"sado - R G NorU: 15, 
S Al"!?,,:IJ1lrO d2 F','~uc:reco - P,Halba 116 . 
9 Bi'M'Ol Carvalho - Pernambuco 17. 

NPíson Maculan _ Pàraná. 
Amaury ciilva - Parana. 
Nugueira da Gama - M, Ger~ .. u 
Bezerra Neto - Mato Gro~o 

Ul'a1:0 DEMOCRATICA NACIO~Al (UDN~- - 15 representantes 

1. z.:l.cr~':l:ias de As:,umpção - ~;;t.r-à. 9, pad~e Calazahs - S. Paulo 
2. Joaqtum PaI ente - Plau! 110, O~Olpho .f"rdnco - Paraná .J 
3. Jo.:e Cil.nd,do _ PlaUl 11. Inneu. BO:hbausen - S. CataLna 
4. D naIte M:Hiz _ R G. do Norte 12. An onJO' Carlos - g, Car.anna 
5 João AgnpinQ _ Paralba p3. Danu'l Krll'ger - a, G. ,10 Stu 
ti. Rui palmeira _ Alagoas 14 MIlton campos - M~nas Gerais 
7. EurlOO Rezende _ E canto ,15, Lopes da Costa - Mato OtoSS() 
8 'MoUonso Arinos - Guanabnr~ 

t I ARTlDO LIBERTADOR 'PL) - 2 representantes 
1 r Aloysio de Carvalho - Bahia . 2. Mem de Sã - R G. 00 ~1 

pARTn~O TRAQALHlS'IA NA(;!ONAL JPTNJ - 2 r('prcc;.entant~ 

1. Cattete Pinheiro _ Pará 2. Un:> de Matos - S. Paulo 

PARTIDO SOCIAL PROGRESSISTA <PSP) - - 2 representantes 
1 ~.Rnt.l O!uberti _ E. Santo 2, M'.guel CouÍIQ - R, de Janeiro 

PARTIDO SOCIAL BRASILEIRO (PSB I - 1 repre:entante 
1, Aurério Viann:;. - Guanabara 

MOV1MENTO TRABALBlSTA RENOVADUR ,MTRl 1 repre""nta.,te 
1. Aarão Stenbruch - RIO de Janei!'o 

bARTlDQ REPUBLJCA~C (PR) - 1 repr~eDtantf 
1, J11110 t.elte - Sergipe 

PAR 1'lUU DEMOCRATA CR:S'lit:) lPDC) - 1 represntante 
1. Arnoo de MeiO - Alagoas 

SElA LEGENUA 

oJ1,)sa.nhaf Marinho - Bal1la a, HerlbJJdo \'leira - SergipG 

RESUMe 

Partido social Democrát~co (PSD) 
PartlÜO Trabalhista Nactvllfl.l <PTBt 

OL11aO Democráuca ~aclonal mUNI 
Ptutldo Libertador (PL~ 

Partido Trab-alh1sta NMHJns.l <PTN) 
Partido Social progressista tPS?1 

Partido social1sta Brasua,ro tPSB) 
Part1dO Republicano (PRJ 

Pa, tido Democrata Crutã.o (PDC> 
Movinlellto l'l'uoaJhlsta Renova·(i;or (MTR) 

e<m legenda.. 

241 
11 1. 
2 
a 
2 
1 
1 
1 
1. -

i 6:\ 
'-' 
U~; 

ELOCOS PARTIDÁRIOS 

PSD 21 Senadores 
CTn 11 Senadores .,". 

S9 ',: .. ' 
n - lrlinoria 

UDN 1" Sen3dll1"eS 
o. 2 SenadOH?S 

17 

In -lJl-:..co Parlamentar lndcpen:i.e'lle 

PSP 2 SenldO,?s - '-
PT;-.i • Senldo, <'.." 
PSll I Senador 

PR Senucllor 
MTH Se,13dOr 
PI;(: , Se.Judor 

:!o'fn1 LC<;:'lHlJ. , Se1l3011' ('5 

lO Sr;n-::t")('j{'S 

LIDERANÇAS 

ftlalo·1u Minona 
LU),C1 - Barros Ca rva lho 
Vzee Líae,es: 

19 Vlcwrmo l"retre (PSD) 
29 Jose- Fellclano (PSD I 

L;aer _ JJão A:r!plno IU:lln 

V/!e-l,ICler es: 

39 Jose Culomfltd 'PoSD} 
4Q Arthur Vu gJ[IO I PTB) 
59 Be''''~ITa Neto I PTB I 
6\1 Va~c()n('.:Los fones ,PTJj} 

Dablf'l Kr:E'i'{'r .L'D:\J 

Ih em dr Sa IPt I 

Rui Pain.c-,ra ,li L:~) 

8LOCO f'P.RLAL1I::fHAJ1 11·j[)FPE.r~DEl'j E 
Lider: Uno de Matos U?l"N) JO-..Jr.:l.Jt ".1oirJ:.LJ ,.,~.,) ,:.:cr,::~) 
t'/L'e Ltaetes: 

AU:l'~IO Vianna JPSBJ 

11 __ o F't.RTiDOS 

PARTIIJO ~OCIAL DEMOCRAIlCOI 
tP S D J 

Lider; Fll1ntu MUller 

V'ce Lideles: 

Wilson Gonçru\'es 
Slgeíred.Q PaCheco 
Walfredo Gume.\. 

PAdTIDO 'fRABALH1S1 A 
BRASILEIRO ,P'fHi 

Llàer: Artbur Vlr-giliO 

Vtce-Ltdeles: 

r'i" •. .HfrnO Lrn .... HTADon IPU 

Llaer' l\hm oe Ha 
V!ce·Llde'; A,t..:'~.u âc rarvi,hc 

PARTlDO SOC!AL PHULitU!",~:;~.::i'.i.A 
IP S p, 

Ltd1..'I: 1I1/Que( ('Juto 
VICf;- Llae1. R.lUI U,~lb~rf1 

PAR flUO 1'n \'BALH1:5'1 A 
.. -":"'C'lUNAl IPTNJ 

Lide,: Llno ie r.,·latos 
I'lCe·LH11::1· Cattete ?mh(:'irf 

111 _ PaTtt,~o<.: de 7, 'n 80 
Reprelie1!tanle 

MOVIMENTO T!lABALRlST A 
aENOVAUO.R (MTR' 

Bezerra N~t.a 
O~('at pa.s.soS 
Antonio Jucá f Repre.sentante: A~..rão Steinoru'h 

UNIAO DEMOCRATICA NACIONAl IPARTIDO DEMOCItATA CRISl"-a 
(U D Nl' ,PU':;) 

Llder~ Daniel KrU3get Represent.ante: Alnon de Mello 

Vice-Lideres: PARTIDO REl-Ul3LICA '\]0 IPR) 
Representante: Julio Leite . 

Eurico Rezende 
AdolphQ Franco 
Padre Calazans 
Lopes da COl:ta 

r AJl TIDO se,c I ALIS'T A 
BRASILEIRJ) (P~B' 

Rep~esent.ant.e: Au..n.J.lo IJlJn 11:1 

AClllCUL TURA 
PreSlaente _ ::;ellaaor Jo~é Ernl!"1o (PTB) 

Vlce FICI:.dtlUW "'-Senador L',gênlo Barros (PSD) 

COM:'OSIÇAO 

lIH:.i01'ia 

'ntUlarea Suplet tes 

l!:Ugenro Barroa 
.19"9 ~~lJSlono, 

l :t'1OIl 
1. Attnlo Pontana 
2. Jle!,e~~w ~~l~!ar~~: 

.. J)});. 

""MN} 
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r.tulves 

r José l!:rm!rio 
,DiX·HUlt HJ~!ldO 

ri [ulu.re.t' 

Lopes da ":osta 
Antõnio Carlos 

Titulares 

JúUQ Leite 

suplentea 
PTB 

1. Melo Braga 
2. A;gelruro de Figueiredo J 

Suplente" 

Mmori& 

UIJN 

1. Daniel Kriegel 
2. Joáo Agripino 

Suplentea 

B P ,I. \ 
Raul Giuberti (PSP)~ 

Secrelârto José Ney Dant.a,s. 
Reunióes - quintas-feiras, a..9 10 horas. 

CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA, 

PresIde:. \.e _ Milton Campos CUON) 
... :Vice Presidente -: Wilson Gonçruvcs rPSD) 

Titulares 

Jefferson de Aguia11 
Antônio' Balbino 
Wilson Gonçalves 
Ruy Carne~o .. 

Edmundo Levi. 
Bezerra Neto 
Arthur Virgilio 

, ' 

Aloysio de Carvalho 
AlOn.9Q. Arinos 
Milton Campo/! 

(PL) 

COMPOSrçAO 

Maiorir 

" - PSD 

Suplente.s 
1. Men-ezes Pimentel 
2, Leite Neto 
3. José 'Fellc1ano 
~, FUinto !IIlulleI 

PTB , 

l, Argemirode Flgu~01 
2. Melo Braga.-,.o. . -....-~: ª. Oscar Pa.s~ 

Minoria h. 

IJDN 
1. Daniel' Krieger . 
2, Joã.o Ag\'lplm.o 
3. Eurico Rezende 

BP, ,I. 

Josaphat Marinho (sem legende) Aarão Steinbruch {r.rrt! 
Secretária: Maria Helena-Bueno Brandã,o." 

Reun'ões - q,uarta&-feiraS, às 16 horas 

DLSTRITQ FEDEI?-~t.: 

Pres1dente - Aurério Vianna. (PSP) 
Vice·Presidente - Pedro LudoVico (PE!B) 

Pedro Ludo'\ ico 
Filinto Müller 

Oscar Passos 
Edmundn Levl 

COMPosrçAO 

llfalorta 
<,SD 

SUjllen~ 

1. 'José Fellei_no ' 
.2. Waliredo Gurge~ . 

PTB 
1. Melo Braga 
2, Antôruo Juoá 

Mf.noriu 

B.ll .l. 

AuréUo Vlan:,c !l?SB) .'.. - Llno le Mattos <PTNl. 
Secretária Julleta Ribeiro do.s Santoe 

quinta&- feir .. , à.5 16 horas, 

ECONOMIA 

Presidente - Leite Neto (PSD)' 

Vice-presldente- JOSé Ermirlo (P'I'B), 

COllllPOSIÇAO 

Matorf!1 

"5D 
Titula.res SUl>lent~ 

L~te Neto 
Att!1lo Fontana 
q~ ~lIciano 

1, Jefferson de AguiaJ 
2, Slgeftedo pacheoo 
3. Sebastião Archer 

}, 

José Erro[rl" 
Melo Braga., . 

Adolpho Fran~ 
Lopes da Casta , 
Irineu Bornhau.sen , 
Miouel couto ,(~SP) 

1. Bezerra Neto 
a. Oscar Passos 

Minoria 

l YDN 

1. José Cândido 
2. Zachárias de A.s.sumi>çã~ 
3. Mem de Sá (PL) 

J3,P.I: 
Aurélio Vianna (PSBl: 

Secretária - Araoy O'Reilly I Reuniões - Qulntas-!elras, à.5 15.30 

EDUCAÇÃO E CUL TllRA 

Presidente - Menezes PIment.el" (PSD\· ... 
[Ylce-er.esld';'t. - padN caIa ... n;; (PTB), 

'Titulares 
Menezes Pimentel . 
Walfredo Gurgel 

•• '-..;' -, -""""_.'!, . 

Pessoa de Queifoz 
Antônio- Jucá 

padre CaJaza.ns 
!IIlem de Sá IPLl 

COMPOSIÇAO 

; 

Mator!, 

PSD 

Suplente. 
1 Benedicto Valladares 

,- 2. Sigefredo pacheco .. 
PTB' 

1, Edmundo Levi 
2. Vivaldo Lima 

Minoria 

UDN 
1. Afonso Arinos ' 
2. Milto~ Campoa 

a,p,I, 

'Josal>hat Marlnho ,(Sem Jegende) 
-__ _ secretária.

, Reuniões-

'L1no de Mattos (PTN) 
Vera Alvarenga Marra. 
Quartas-feira.s, às 16 horas 

FINANÇAS 

Presidente - Argemlro de Figueiredo )PTB)~~. 

y"iCll-l'xesiciente - Daniel Krieger ~UPN)~, 

" ' Tltula.res 
Vlct.or!no Fre1J:. 
Lobão da Silveira. 
Slgefredo Pacheoo 
Wilson aonçalves: 
Leite Neto 

Argemiro de ~iguelredo 
Bezerra Neto 
pessoa de Queiror 
Antonio Jucá 

Da.ntel Kl1eger 
Irineu BornhaUlleu 

. Eurico Rezende 

!IIlem de Sá 

COMPOSIÇAO 

Dialorlq 

PSD 
Suplentes 

'1. Attillo Fontana 
2 .. J-osé QUÍomard 
3. Eugênio BarrOS 
4. Menezes Pimentel 
5, Pedro LudOvlco 

nB 
1. José El1nlrio 
2. Edmundo Lert 
3. Melo Braga -

4, Oscar Passos 
Minoria 

UDN 

PL 

2, 
3, 

1. 'Mitlon Campos 
João AgripinO 
Adolpho Franco 

AlOysio de Carvalho 

:a,P.I. 

1. Julio LeIte ,J;'R) " 

~- I 

Li~O de Mattos rPTNl' 
Aurélio Via""" (\>SB) ~ 2. JOSB,phat Marinho (8, kegenda,), I 

Secretirl. - Cid Brtigger 
Reuniões - Quartas-fe1re~ 

, I LECISLAÇÃO SOCIAL 
President6 - Vivaldo Lima (PTB) 

Vice-President_6 ~ Walfredo Gurgel (PSD) 

Titu!..,. .. 
Ruy Carn~iro' 

. Walfredo Gurgel. 
,~ttmo Fontana 

EU2ênto Barros' _~. 

COMPOSrçAO 

Matorir 

P~D 
Suplente

L Leite 'Neto 
2. Jo...<:.é Guiomard 
3, Sigefredo pacheoo 
4. Lobão da 'SIlveira 
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J 

-
Vivaldo LIma 
AntOnio JUct. 

~ <} 

,. 1. _""<lo Le'I'J 
2. Pt>o:3ô. de Quelrotl 

Jl/1lo114 
I JIDN 

1. Lopes da COSt.."'4 
2. Zael:ali ... ~ Atlr""Olo 

~,P.I. 

Auréli(> Vl= (I'SB) À<arâo S\e!nbruch (MTP.) 
secretária. _ Vera Alvarenga Ma!ra 

Reu:llões - Terça.s~feiras, àS 15 horas 

POLIOONO DAS StCAS 

PresidenU - Rui C.,.nelro <PSD) 
;VIce-presidente - AW'éllo Vianna (PSB). 

r 
'l'ItulMes 

Ruy Carneiro 
sebastião Archt1 

COMPOSrçAO 

Mataria 
PSD 

Suplentes 
1. SlgtTredo pacheco 
2. Leite Neto 

FTB 
Pix-Hu1t Rosado 
Argemlro d<! Flguel"C>o 

1. Antômo Jucá 
2, JO-"é El'wlr10 

Joao AgrIpmo 
~O;Sé Cândido 

Auré!J<> Vianna 

Walfr<do Ourget 
Seba.<stião ArCher 

JIinorta 

UDN 
1. Lopes da COSt.a 
2. Antônio Carlos 

B 1'.1. 
Julio Lclte .!PR) 

seeret6.ria - Ar&.r:y O'P....e1Dy 
Reuniões _ Quartas-feiras, é.s 16 horas 

REDAÇÃO 

P,-esidente _ Db:-Huit ROSBdo (PTBr 
Vice-presiàe1zte - Antonio Cada,!! ~UDN} 

COMPOSIÇAC 

ltJalorfQ 

FSD 
Suplentt's 

1. LobãO da Silveira 
2, José Feliclaoo 

PTB 

Dlx-Hu!t ROSadt Edmundo Levl 

Minoria 

AntônIo Cs.rlos 

UDN 
Ei.lrwc. R eZf'lide 

ÉPl. 
Jostl,pt.n t Marinho (Sem legenda) 

SH:retárla _ S8.,tlb At:o!'~ hãO 

RELAÇõES EXTERIORES 

Pr€siclf'nte _ Benedito V;lI:?Ci.S.es (1'5D, 
.Vice Presidente - Pessoa de Queh'cz IPTB) 

COMPo .. ,.;.ÇAO 

Tltulare..c: 

Benedicto V1.lladares 
F'ihn;{) MÜ!ler 
Mên,~z,;s p-, l1(.ntel 
José Gulomard. 

pê:.S(.ia de Q'Jein.iz 

V1Vflldo Lima 

Qwat· eaS!l~ 

Antônio CllI'lC''J 
Jose Câncildo 
Rui' Paímeira 

PTB 

Suplelltes 

1. Ruv Carneiro 
2 LelLe Neto 
2, VicWnr.o ~'l'eire 
4 W:l~on Gt>nça.Jves 

L Antôn!Q Jucà 

2, Argenll' o de Figueiredo 

3, MeIO 1)tZlga 

M!norla 

ODN 

1 Padre CalaznM 
3. João Agrtpin<l 
;). Mem de" Sã tPL)' 

= 
-', o;;:; •. 1'.1. 

Aarão Bt~oruoh (M'I'R) Ll%!o de ~ra tio. (}>TN). 

JlecreUrIO _ JO/lo llatlota Catttjon Branco. 
1U.nl6<4 - qulnta&·lelr ....... 16 bons. 

SAODE 

PresIdente _ Slgefl'edo Pacheco 
I Vice-Presidente - J06e Cândido 

.. 
Titulare; 

BIgefredo Pacheco 
Pedro Ludovlco 

José Cândido 

Raul Giubert1 (PSPl 

COMI'OSIÇAO 

.. Haiorfa 

I'SD 

Suplent.es 

1. 'Valfl'N'~ Gt..rge1 

2. EugênIO Barl'O,$ 

PTB 

Antõnío Juc~ 

Minorla 

UDN 

Lopes: da Costt~ 

BPl. 
Miguel Couto G?SP. 

SeC1etário Eduardo !tu1 Bar:}Gsa. 

Reuntões - quinta-s feiras, a..! 15 horas. 

SEGURANÇA NACIONI'L 

Presidente - Zachunas de AS::;!lmrção fODN) 
ViCe-Presidente - JOSé Gu'.omo.rã .PSO) 

Titulare! 

José Gulomard 
Victcri-no f're1re 

Silvestre Pé:tcles. 
O~cal passos 

lrineu Bornhausen 
ZacharJas de Assumpção 

Raul Giubertl IPSP} 

C"OM>,CSIÇAO 

Maioria 

l'SD 

PTB 

1, Ruy C<ifilelro 
2, AU1Uo PontarIa 

1, José Erm1r\ô 
2, Dix·Huit Rosndo 

Minoria 

UDN 
1. Adolph:} 1?ra.nc'o 
2, Eurico Rezende 

BPl. 

Aurélio Vianna 

Sec:retátio 

ReuniôC4/ 

Alexandre Pfaend(>. 

qwntas feiras,. à-~ 17 horas. 

SERViÇO PúBLICO CIVIL 

eresidenf-e _ AloysIo de CarvaJho (PU 
Vic~"·Presideute - Leite Neto (PSDI 

'l'ittJlares 

Leite Neto 
FilJnto MUnel 

01x- 'luit Ros.ado 
SJlve~tre PériCles 

Padre Calazans 

A'DYEto de Carvalho 

Aarão Stelnbruoh (MTR) 

COMPOSIÇAO 

Maioria 

! D 
1. Victorlr\{) Freire 
2. Sigefredo Pacheco 

<'TB 

1. Melo Braga 
2. Antônio J ucá. 

ML"LOna 

trDN 

AntOnio Carlos 

PL 
Mem de Sá 

B.p.I. 

M!guel Couto (PSI'>. 

secretário - José NeY Danta,. 
Reurnóes - terças feiras, às 15 horaS. 
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:r"ANSPORTES, COMUNICAÇõES E OBRAS PúBLICAS 

Titulare, 

Eugênio Rarros 
Wikon Gonçawes 

com'o SIÇAQ 
,. 

Sliplentes 
,ilfair{a 

PSD 

1. Jefferson de AgUiar 
2. Jo~e Guiumard 

Melo Braga 

111 ú'ona 

UDN 

lrineu Bornhaúsen 

B P.l. 

Rau:' G~uberti tPSP) 

S!'crI>l{mo _ A:exrtndre Pfaender 

:l-.5 15 horas 

COMISSõES ESPECIAIS 
A) Para Roy;s.o do Projeto que C) Para o E·studo dos eleitos 

def",e e regula a PRO TE-j .da INFLAÇAO E DA POLiTl. 
çÂO AO DIREITO DO AU-I .CA TRIBUT ARIA E CM'31AL 
rOR . SôBRE AS EMPRÉSAS PRI. 

CrH1Ga em Virtude do Requenml;ooto I VADAS 
n J 480 Vi do $1. oenaoUJ Müwn . 

E) Para efetuar o levantamen
to da PRODUÇAO MINERAL 
DO PAiS e estudar os meios 
capazes de possibilitar· a 
sua industrialização 

Cri.tIa em virtude do RequerlmeJl
to nf,! 665 .. 63. do Sr, Senador .Jmé 
Ettnil'10, aprovado na sessão de te· cle 
setembro de 1963. 

DeSignada em 19 de settmbro de 
1963. 

Prorrogada. em virtude do 'R-C!que
rltnento D1I 1.159 .. 63. do 'Sr. Seoal1Ol 
MiltOn Campos. at>rovado na Iiessã-o 
de 10 de dezembro de 1963. 

Membro! (9) - Partldos 

JOsé FeliClano _ PSD. 
Att1lio Fontana - PSD .. 
Eugemo Barros - PSD. 
JOSé Etmlrlo··-,Relat.or) - na. 
Bezerra Neto _ PTB. 
Melo Braga _ PTB. 
LoJ).e.s da Co.sta .- ODN. 

M1H.on Ca.mpos (Presidente) 
lilJ~ . 

JÚllO. Leite. tVJcePr.) - ~R. 

_se_t;!retário: Auxiliar LeglSalrJl'<i 
PL:"'Hr Alexandre Marques de AlOU
CJuerque Mello. 

Reunlües~ 5~s feirll6 à.s 16 tiaras. 

CaUlP~. apruvado .;:m 20 de ja!le.ro: Cria.da em vlTluãe do ãequenmE'n. 
de 19')2. Ita n<! :l::ll-6a do Sr SenaQOt Uuuvet1 F . _. 

DesIgnada em 22 de oovmbr d Vlei:-a. aprO\'adu. na s.essão da ~ de, ) Para estudar a sltuaçao dos 

H) Para o9studo da. Mensa;. 
gens do Poder ExecutIvo r .. 
ferentel à 'REFORMA AO. 
MINISTRATIVA ;-., 

Criada por Inlclatlva 
dos Deputados aprovada 
em 1.12.1963, 

da Cám..". 
pelo Senodo 

Membros (l8) partldOl 

Senadores: 

Wilson Gonçalves - PSD. 
Leite Neto - PSD. 

• Sigefredo Pacheco - PSD. 
Argemiro d. Figuen-edo _ l'TB. 
E!lmundO Lev! - P'l'B. 

- Adolpllo Franco - UDN. 
-JOão Agripino - UDN. 

Aurélio Vianna _ PSB. 
Jooaphat Marlnho - sem legenda.: 
.DeputadOS: _ . 

Gustavo Capanema <Presidente> _ 
E'SD. 

Aderbal Jurema _ PSD. 

Laerte Vil(Ta - UDN (Substltu1do 
pelo eputado Arnaldo NogueU'QJ. 

Heitor, Dias - UDN, 
D?uteJ de Andrade - PTB. 
Atnl.ldo Cerdeira .. _ PSP. 

Juarez rávora - PDO. 

Ewaldo Pint-o _ Mm. 

COMISSõES ESPECIAIS 
PARA O ESTUDO DE 
PROJETOS DE EMEN
DAS A CONSTITUICÃO 

19", . o e I agôstQ de 1963. I TRANSPORTES MARiTI· 
'C,w.rogada até 15 de deZem~r<l de' Des,gnada em S de agôsto de 1963 MOS E. FERROVIARIOS 

19tiil em Vll tUde Clu tteql.1el uueo;,(l nu. 1 Prorroglida em vzrrude do Requen. . -, . 
merO Hl:i ti<:_ . ~p:-uvadu em 1~ de ae~ memo 01,1 l 151, de 1963 do $ennOl l Crlada ,em vIrtude do Requer;me:i- I) 
zemoro de .Bti2, Isenadur AttillO F'Ontaoa, aprvva.lO to 011 752·63, do Sr. Sepador JlJ6e 

Projeto de Emenda à Cons-
tituição n9 '4/61-' ~ 

C . 4 d' 'err. J O de deGembro de 19'63 B::rmlflo, aprovado Da SessiW de 13 d.e 
omp,t'laaa em e Janeiro de I 'novembro de 1963. 

1%;), cum ::t Ij~';:;,~naçaü aos !:3eUO.Jtes ~lembros (5) ,_ partidos 
Senadures VascuncelOS I urres e DeS\gnada em 13 de. novem,oro Ó'f' 
Edmundo Levl. I' Attíllo Fontana PreSidente !963. 

~ PSD. d 
Prorrogada até 15 de dezembro de I prorrogada até 15 de e~embro de 

19/)4 em VIrtude Ou t{,t'quenmt'nto nü~ José Fellciano (Vtce~Pr.) 1964, em Ylrttide do Requer1meot.O 
mero 1 198·6;$ de. Sr Senador Mer>e- I PSU, 01) l 162~6'3, do Sr. Senador JIl11c' 
zes Punent-el ap 'uvaCio em lf} le CO~ 11 Jose Ermlrlc _ Relator ..... ?l~B, ..,eite, aprovado em 10 de dezem.,:o 
zemtJro de 1963, :le 1962. 

I. AdOlpho FI'anco - UDN, 
Membros '7> - Partldó" 

G:lberto Mannho - PSD, 
.Menez~ ~uneutel - PSlJ. 
Henb<:lldo' VIeira - UUN. 
MUwn Campos - UDN, 
Vascuncelos fOfl eE _ PTB 
Edmunao LeV1 _ P'rE 
AlOYSIO -de CarJalho - PL.' 

B) Para estudar a situação da 
CASA DA MOEDA 

'Criada em virtude do Requel'twen· 
to 09 561-63. do Sr, SenadOr JeUer. 
son ele AgUIar, aprovado em· H 1le 
agõsto de 1963, Des1gnada em 28 Qe 
agõsto de 1963, 

Prorrogada até 24 de man;c de J961 
f90 dias ) em vírtude do Requerimen· 
to número 1 160-63. do Sr. SenaQor 
Jefferson de Aguiar aprovado em 10 
de dezembro de 1963. 

MembrOS (7) -

Jefferson de Agu1a.r 
PSD. 

Partidos 

(PreSlde_1 r,e' -

WíL"OD Gonçalves - PSD 

Artbur Vtrg1l10 -, PTB. 

Edmundo Lev! - P'1;'B. 
Adol~ho FraDCo _ UDN. 

Eurieo Rezende IVtcePresldente) 
UDN. 

Jos.phat Marinho - S/1.gana •. 

Aurelio Via.nna _ P$l), 

Secret.ária: Oflclal LegislatlV1) . 
f-'L~;j, JulJeta RIbelru d.os Saot-O!. 

O) Pa'. <l estudo das causas que 
'dificultam a PRODUÇÃO 
AGRO PECUARIA e suas re
percussões negativas na ex
r-~tçào 

Criaàa em virtude do Requenm('o .. 
to QY 669-63 do Sr, SenadoI Jose 
Ermlno aprovadO na sessã.o de 20 Oe 
agõ'stc de 19J53, . 

Designada em 22 de agOSt-o de 19113. , 
PrO;'rogada por 1 ano, em vtrtu1e 

do Requerlmento [l9 1 197 ·63 d.o :3 .... 
nhor Sena{\or SigetredO pacheco 
aprovado em 15 de dezembro ai' 
1963 .. 

Membros 15) - PartIdos 

At.tíl1o Fontana - PSD, 

Slgetrl:'dO pacheco _ PSD 

JOSé Erm1tio _ PTB. 

·Irineu Bornhausen - UllN. 

Júlio Lel'te - pRo 

Secretári.o: Auxtuar Leglst,lt1\I'C 
PL-IO. Alexandre M de A M~l10, 

G) Para o estudo da situação 
'do CENTRO TÉCNICO DE 
AERONAUTlCA E DA ESCO' 
LA DE ENGENHARIA DE 
AERONAUTlCA, DE SJO
SÉ 005 CAMPOS 

Cnacta em virtude do Re.q'Je'mnen
to 09 '16ts ·63. do St, Senado: ~a.!lr~ 
Calazans. aprovadQ na sessão :te l3 
ie novembro de 1963. Membros (5) _ Pa,rtldos 

Josj r1::ilciano - PSD. 

Slgefredo Pacheco (VlcePr 
PSD. 

Designnda em 13 de OOt>embro dE 
} _ 1963, 

JOsé Ermll'io (Presidente) 

Lopes da COsta - ODN. 

htlréll'õ Vianna tUelBtor) 

t>TB. 

PSD. 
SecretAriO: Auxtlmr Leg1.S19.?il\'O 

PL-10, Alexandre Marques de t\lbu· 
querque Mello. 

Prorr~alh âtê' 15 de dezemlJ1'O dE 
1~64 em virtude do Requertrnem.o "'0· 
mero 1 158~63 do Sr. Senador AO·O· 
nlO Juca aprovadO em 10 de :1az?'!n' 
Oro de 2063. 

Membros 15) - Partidos 

JOsé [l'e1iciano - PSD. 
Ruy Carneiro - PSD. 
Ant-Onic Jucá ..:... PTB 

secretárIo: OfiCial Legtslatl'o. Renniõe~: 2·s e 4~.s- feiras à! }4. pad.re Cnlazans - UDN, 
,J~).:.~rI1~1 Milnn~JO - ::3 lt'';;t'l:ca, PL-G. J, a, CastejOn Branco. hor:1s. 

IQUE DlSPCE SOBRE VEl<C1MEN
TOS DOS MAGISTRADOS. 

Eleita em 27 de junho· de 1;51, ';" 

Prorroga da: 1 
>:- 1 

~ - até 15 de dezembro _ de 19t52 PE'1:t 
~:z~~~~e~!o 1:~:'~61 apr. em l<l d~ r 

- até 15 de dezembro de 1963 pei~ 
I RequerImento 779·62, apr. em 12 ~ 
i zemt)ro de -1962, 

l -até 15 de dezembro de 
R.equertmento 1 131:1-63, apr. 
jezembro de 1963. 

1964 Ooel0 
em ·115 :le 

Completada em 29 de outubrC' tte 
1962, 15 de maIO de 1963 e 23 d.e aOlll 
i. '1963. 

'Membros no) _ partidOs 

JeftersoD de Aguiar - PSD. 1 
Lobãu da SllveuQ 123 de aorl1 de I 

1963> - PSD. 1 
_ Ruv -Uarnelro - PSD. 

BenediCto Valladaree -' PSD. 

Wilson Gonçalves 123' de a.o:-.:) de 
19631 _ PSD. 

Daniel Kr!eger - UDN, 

Lopes Qa Costa 129 de "utubro ae 
i96~1 _ uuN. 

Milton CampOs IVlce·Pres1dc(![,e} 

EieríbaJdo Vieira - UDN. 

RUl PalmeIra - UDN. 

Silvestre Péricles (23 de abrll f.f" 

19631 
Bezerra Neto '23 de abril de 19ti3) 

- PTB. 
Afonso Celso - PTll. 
Nogueira da Gama _ pTS, 

Barros ca.:-valho _ pTB. 

AloysiO de 
- PL. 
Mem de Si 

Carvalho <Presidente) 

- E'L' 

'I 

.'. 
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.I) Projeto de.Emenda à Cons- L) Projeto d 
tituição n 9 7/61 tituição n 

Emenda à Cons- - até 1& d. dezembro da Im pelo 
9'61 Req. 1.143-63, .provadc em :0 da 

( dezembro de 1963. ~ 

(!lUE DISl'OE SOBRE AS IIUT&
RIA~ DA COMPETtN(''lA l'RIV A
TIVA 00 sENADO, INULUINDO 

f QUE nlODIFl A O REGIME DE C<lmpletada em 29 d. outubro a. 
DISCRUUNAÇ O DAS RENDAS) 1963. 23 de abrll de 1963 e 22 !!oi lu

. AS iJE PROPOR A EXONEltAC<AO Eleita em 20 • novembro de 1981, 
DOS CHEFES nu lUlSS.-\O »1- Prorrogada: 
PLOMA'flf A PER.l\lANENTE E 
APItOV A1t O ESTABELECL1IEN· - até 15 de d zembro d. 1963. pelo 
TO U HOi\lPIMEN'l'O E O REA- Raquerunento 6 "-61 apn>vado em' 14 
TA:\1ENTO DE REI.AçõES 01-, de dezembro de 1961; 
PI.O;\-lt\TIOAS COM PAíSES ES- - até lã de d zembro de 1963, pelo 
'fllANGEIROS). aequerimento '1 -62 aprovado em 1.2 

de de.!:embro d.e H162; 
Eleita em 4 de outubr ode 1951. _ até. 15 de d zembro de 1964, -'-
PI.'m'H)gad&: _'4.1 
_ at<l l!; de dezemôro de 1962 pelo RequerImento 1 141 .. 63 .aprovado em 

10 de dezembro e 1963. 
IZequenmento 3"G1·61, Apr, em 14 Qe Membros 16) _ parUdOl 
dt'Zt:maro de 1961; J ff d 

_ até ,ll;; de dezemtlro de 1953 pelO de ~9:I)SO~ pe ~gu.tar 123 de abrU 
Req 1 139-63, apr, .em 10 de dezcm.. Menezes Pime te! _ PSD. 
bro de 1963. I Pil1nto Muller - PSD. 

Completada em 29 de oututlro de Guido Man· t29 de outubro de 
1962 e 24 de ab!iJ de 1963. 1962) _ PSD. 

r..1embrOs (16) - Pnrtldo.s J Ruy Carnelto 123 de abrU de 1963 
MenezCl'i plmentei - PSD. - PSp, 
v .. '!lson GOllçalvf:i 123 de abrU d.e DarueJ Krlege (R,elat.or) - ODN. 

1963, _ preaidenr.e _ PSD. EuriCO Rezen e l23 de o.lJm de 
Lobão da Sill.'eira - PSD. 1963) - UDN. 
Ruy Carneiru .0(23 de abrll de 1063) Milton campo - ODN', 

_ PSD. Herlbaldo Vie a - UDN 
OUldo Mondln I;. de outUbro d. Rui Palmeira -UDN. 

1964) _ pSD. Amaury Sllv. - 23 d. abm de 
ElU"ICO aezend. (23 di> abril de 1963) - PTB. 

. I05a) _ UD!!. Barr<>s CeJ:V . o - PTB. 
Dantel Kr1eger - IJDN. Argetniro de gueiredo - PTB. 
Milton Campus (Vlce.PresI~ente) Bezerra Neto 23 de· abril d. 1963 

_ UDN. \- PTB. 
Herl~ald" VleJrà - UDN. Aloy<io de Car alho •• PL. 
Lop", da COGta - ODN. Lino de Matos _ PN 

. Sllvestr. Péncl .......... ) _ i'L"B 

lho de 1963. 

Membras - Partidos 

Jefferson de Aguiar - PSD. 
Wilsoll Oonçalves (23 de abrU de 

1963) - pSD. 
Ruy carneiro _ PSD. 
Lobllo da SllveJra - PSD. 
GUldo Mondin (29 de uutlll;)ra dI! 

1962) - PSD. 
Milton Campos - UDN. 
HerlbaJ.do Vieira - UO!( 
Lopes da Costa - UDN. 
Joãó Agripino (23 de abril de 1963; 

- UDN • 
Eurioo Rezende t23 de Iltml dt 

!S6S1 - UDN. 
Silvestre Pérlcles 123 de a~m d. 

1963) - PTB. 
Nogueira da Gama. - PTB 
Barros carvalho - PTB. • 
AI<>ys1o de Carvalho - PL. 
Miguel Couto _ PSP. 
Cattete Pinheiro (23 d8 a.bru ele 

119(3) - PTN. 
I 

b) Projeto d. Emenda à Cons· 
tltuição n9 1/62 

(OBRIGATORIEDADE DE CONCUR' 
SO I'ARA INVESTIDURA EM 
CARGO INlCJlAL DE CARREIRA 
11 I'ROIBIÇllO DE NO~IEAÇOES 
INTERINAS) • 

Ele!ta em 10 de maio do 1962. 
i'rorrQiada. : Vivaldo LIma - PTB. 

Amaury SUva '24 de abl1l d. Ul6S) 
- PTB. M) P 

. - até 15 de de, .. mbro do 1962. gele 
. rOleto de Emonda li Cone- R<q 185-62 aprovada em .l2 d. de· 

Vaga do senador Pinto Ferreira 
(2;:1 de abril da 1963> - Reiam 
p'rS. 

Aloysio de carvoJho - PL. 
Lmo d. Matos - PTS, 

1<.) Projeto de Emenda à (;ons· 
.c, tituição n9 8/61 

tituigão n 10/61 .embro de 1962. 

,,\PLlC,~ÇAO D 18 COTAS DE IM- - até 10 de dezembro do leli3 PeJ' 
POSTOS, DES INADAS AOS MU •. Rcq 1. 144-63. aprovado em 10 de de· 

I NWlPtOS,. .embro de 1963. 
Eleita em 26 dezembro de lOil2. COmpletada em 23 de .orn de ~ 
Proro3ada.; Membros - Partidos 
_ até 15 de à zeznbro 11e 1963 oelc JeffersoD~ de Aguiar - PSD., 

Req. 763-63 apr vado em 12 di 40. W1Ison GOnçalve. '23 de abm ãe 
zombro de 1962 W63) - pSD. 

(SOBRE EXONERAÇAO. POR PRO- -.te 15 de d zembro d. 1964 lo Ruy ca.rnell"O - PS. 
~~S~tJs~20s~i~~g~J~I(??~~ Req. 1.142-63 ap vadô em 10 d. P:í.- -MMJJento~zescPlmentel -UD

PSD 
• tubro de 1963 n nmpo.s ,- N. 

CARA TER PERJilANENTE). Complettlcta • e 3Q d!l m.a.rço de Heribaldo Vieira - UDN. 
mleJta elIl 5 do outubro de 1961. 19a2, 29 de outU ro d. 1002 e 3 de ElU"ico Rezende 123 de ab<!1I de 
Prorrogada: Q..bril de 1963. 19ô3) - crDN. 
_ até li> do dezembro de 1962. ~ Membros ( 6) - partld.. JOllo AgrIpmo <23 do abrU de 19S, 

Milton Cam»ll - UJ)l!. ri 
Heribaldo Vieira VI ... ·Pr .. ldento _ 

UDN. j 

Menezes Plmuniel - PSD. 'I 
EurlOO RezeIlde (23 de abrI lde 

1963)' - Relat<1r - UDN . 
Silvestre Pé!1cle;! t23 de abril li. 

1963) - Presidente _ PTB. 
Nogueira da Gama - PTB 
Barros 'Carvalho - PTB. 
AloysiO de Curvalho - PIt, 
Llno de Matms - PTN. 
João Agr1pino (23 de abril de 1983) 

- UDN. 
DanIel KrlegE1' _ UON. 

Q) Projeto de Emenda à Cons- ' 
tituição n9 3/62 

(AUTORIZA (]I TRIBUNAL SUPE
RIOR RLEITORAL A FIXAR iJA
TA PARA I1 REALIZAÇãO DO 
l'LEBlSCITO PREV~STO NA 
EDENDA CONSTITUCIONAL N" 
4 - ATO AJ)JClONAL). 

Eleita em 10 de Julho de 1961. 
prorogação: 
- até 15 de fle%embro de 1963 pelAl 

Requcrunento '1l37-62, aprovado t"1D 12 
de dezembro de 1002. 

- até lã de dezembro de 1964 1J('!lO 
Reqt..enmcnto 1.146. aprovado 11m 10 
de de:t.embro de 1963. 

COmpletada em 23 de a.b:iJ di 
1963. 

Membros - PartJlloo 

Jefterson de IlguJu - PS . 
WilsoD Oonçalvea 123. de alrli de 

19b"3, - PSD. 
Ruy CarneirO - PSD. 
l.obllo da SUvelra - PSD. 
Menezes Pinlf'ntel - PSD, 
LeIte Neto '33 de abrll de 19631 

PSD, 
MUton Campos - UDN. 
Heribaldo Vlel ra - O ON . 
Joll.~ AgripinO 123 de .brU de .963} 

_ UDN. 
E.'Urteo RezeDclo (23 de aotU 40 

1963' - UDN. 
DanIel K.I'legel' - UDN, 
SUvestre péricles f23 de abril d. 

1963) - PTB. 
Nogueira da Gama - PTB. 

Barl08 carvalho - prB. 
Mem de Sá _. PL. 
Aariío Steinbrucb _ MTR 

Requerimento 608-S1, aprovado em 14 Jefterson de A lar _ PSD - Vice-Presidente - UDN. 
c1e Janeiro do 1J161: WUson Gonçal .. (23 de ohm de Dante! Kr1eger - UDN. R) ProJ·.to dEI Emenda à Cons-

_ atO 1~ de JaneJro de 1003, peJo 1963) - PSD. SUvestr. Pérlcles 123 de abrI' ~f 
Requerimento ~81-62. aprovado em 12 Ruy OarneIrO PSD. 1963) - PTB. tituição n'l 5/62 
de dezembro de 1962; Lol>áO da S!Jve a - PSD. Nogueira aa Gama - PTB D S O 

_ até I. de d...m'lno do 196~ peJo Guldo Mondln 129 de 01""'- de Barroo· carvalho - PTB. . I IP E SOBRB li ENTREGA AOS 
Requerimento l.aO-63 .aprovado em 1962) _ PSD. Aloystc de Carvalho - PL. . M\JNICIPIOS DIl 30% DA ARRE· 
10 da dezembro da 1963. MIlton Campos _ UDN: . Aurélio Vianna (23 de ab,. a. CADAÇllO DOS ES1'ADOS QUAN. 

COmpletada em 30 d. mltrQO de Herlblllc!o VI.1r _ UDI( 1963) - aelat",. - pSB. ~.r(,~~J\~EIt AS RENDAS MU· 
1962, 29 ds outubro de 1962, 33 de Lopes de Oos - UDN. abrU da 1963. João Aglipino 23 de &brJl de 1963) Eleita em 13 de .etembro de iM. 

Membroo (16) _ Pa.rtidot 

Mene... PlmOlltel - PSD. 
Ruy Carneiro '23 da abril de 1958) 

- Pres1clente - PSO. 
Lobâo da· SUvelra - P5D. 
Jefferson de AiUlar 123 de lLIll1l de 

:/963) - PSD. 
Ouldo Mondin !29 d. outubro do 

1982) _ PSO. 

Da.nJel Krl~.r - UDN 
Eurico Rezende <23 de abrU de 

11163) - ODN. 
MUton campo. - UDN. 

_ UDN. P) Projeto de Emenda à COM- ProrrOgad,a: 

EuriCO aezend 123 de abl1l de tituição n9 2/62 - ate 16 de df, .. mbro d. 1963 pelo 
JlNSTlTUt NOVA DlSCRIi\ffNAÇAú Requerimento n\\ 1.147-63 apro',aQO 19Ga) - UDN. 

Aloysio de 
Lino de Matos 

'23 d. abrD de 

- PTB. 
PTB. 

DE RENDAS E~l FAVOR DOS em 12 de dezembro de 1961' 
MUNlCtPIOS) , - até La d.e· dezembro de' 1964 oe1o 

Ele1ta em 23 de ma.io de 1962. 
Prorrogação: 

- até 15 de d,ezembro de 1963 pe-l' 
RequcrJmento186·62 .• provado em ;.l 
de dezembN <te 1962: 

_ até 15 de dezembro de 19M "JI'lr 
Requerimento 1.;46-63 aprovado 0IIl 
10 !Ie dezembro de 1963. . 

rtequenmcoto 1,147-6 lapru9adc '!li 
tJ de rtezembrc de 1963. 
OOm~letda em 23 de abril de U'83. 

MembI'Cd - PaJ'tldoa 
Jetrerson de Attutar - PSD 
Ruy Oarnero - PSD 
Lobão da Slvera - PSD, 
WllsoD Gonçe.J'f'e4 (23 de abrll d. 

1963, _ PSD. 

Be,lbaldo Vieira IVl"'-P"es1donte) 
"... UON'. 

Lopes tia Oosta - UDN. N) Projeto de Emenda à Cons- C<lmpletada em 23 de a.tlrU d. 
1963. 

Lelt.a N!lo 123" 631 - PSD. 
Me-oezes Pimentel - Preludent6 
MUton CampOO - UDN. . 
HerlbaJtIo VlelIa - UDN. 
.Josaphat MarInho - <23 4 63> Vara do Senador PInto I"o."...Jro 

\'23 de abl1l de 116:1 - Relator -
PTB. 

Bezerra Neto 123 d. ahm da 1963) 
> PTB. 
Amaury SU •• 123 d. obl1l d. IOq) 
~PTB. 

Vivaldo LImo. _ PTB. -. 
AlO)'Slo d. CarvaJbo - PL. 
t.""" d. Mata0 - PTN. 

tituição n9 11/61 
<CRlAÇA DE NOVOS 

MUNI 'lPIOS) 

Eleita em 28 d marÇ<) d. 1962. 
ProrrogaçM, 

- at~ 15 de d. embro de 1963 0010 
Req, 194--61, apr ,aão em 12 de • 
/:t'..Qmhro d3 1952. 

Membro. _ Pa.rtld", 

Je!!erson de Aguiar - PSD. 
Wilson GQnçaJvea l23 l1e ílhoMl dé 

1963) - PSD. 
Ruy Carneiro - PSD. 
Lobllo da Sllvetra - PSD. 

Le!fA Ne!« 123 d. abl1l de 1953) 
- PSD. 

V~ce"Pres1dente ~- ODN 
['UlnJe, Krteger __ UlJN. 
Vaga do Sennor Plnt() fl'erreJra 
Eurico Rezende <23.4631 - Ul>fI. 

'28.4 63) - PTl9. 
Nogueira da Gam. - PTl' 
SMr", carvalho _ PTB 
Mem de Sã _. PL . 
Miguel Couto e23 4,63). f'SP. 
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S) Projeto de Emenda à Con.-
, tituição ri9 6/62 ' 
'.IAU~lENTA PARA QUATRO o NU-

MERO DE REPRESI<:N'l A:o.lTES 
DOS ES'CADOS E DO DISTRITO 
FED~RAL NO SENADO" 

Elei,> em 13,9,U 

Prorrogada: 
-, até 15.12 63 • pelo Requerimento 

'790-62. aprovado em 12 !2. 62: 
_ ate l{, 12 64 pelO' ReqoenmeIlt..c 

1,148-63, aprovado em 16 12 63. 
Completada llD ~3.'.63. 

Membr08 _ partidos 

Jefferson de AguJar - PSD 
Ruy 'Carneiro - PSD 
Lobão da Silveira - Relator 

PSD 
WilsOn Gonçalves (23 4 63) 

PSD 
Menezes Pimentel - PSD 
MlIton campos -UDN 
Heribaldo VleIr6 - UD.N 
Josaphat Marinho - \23 4. 63) 

UDN 
Damel Krleger - UDN 

7tr=- --

Argemlro de Figue1redo - PTB 
Eurico Rezende \23 4 63l _ UDN 
MUton -{)ampos - UDN 
Daniel KrJeger - UDN 
Josaphat Marinho - Sem LegenA'a 
Aloysio de Carvalho - PL. 

V) Projeto de Emenda à Cons
tituição n9 2/63 

(DIREITO DE 1'1WPl:IEDADEI 

Designados em 23 4.63 
prol'rogaaa: 
_ até 15 12 64 pelo Requerimento 

1.151-63. aprovado em 10 12 63, ' 
. Membros _ PanldQs 

Jefferson de Agular - E'SD 
Ruy Carneiro _ pl'e,sldente - PSD 

~'Lobão da Silvelra - PSD 
\Vilson Qonç.aJ ves - PSD 
Menezes Pimentel - PSO 
Heribaldo Vlelra - Vlce· Presjden~ 

',e :.. PSD 
Amaury Silve. _ P'Y'B 
Bezerra Neto - P'T13 

.. VIl.g'3 de Senador P:n'o Fer-
'eira _ PTB 

Sllvestre Perlcles _ PTB 

.-~ 'F-r 

V) Projeto de Emenda à Cons
tituição n9 5/63 

(DlSPóE SOBRE O, (AfPOSTO DE 
Vt!'NDAS E CONSIGNAÇõES 

Destgnada em 31 6 63 
'Profl'ogadà ate 15 1:.1 64 pelo Re

'~uerimento número 1.15i-63, apro
vado em 10 12 63 

Mem~ro.s _ partidos 

Jefferson de Aguiar - PSD 
RUy Carnelro _ PSD' 
Lobão de Silveira - PSD 
Wilson Gonçalves - PSD 
Menezes Pim en LeJ - f'SO 
Leite Ne:o - PSD 
Amaury Silv lI - PTB 
Bezerra Neto - PTB 

.'. Vaga do Sena'dor Humberw 
Neder - PTB 

Argemlro 'tie Figueiredo 
Eurico Rezende ,.... ODN 
Mi.I ton Cam pos _ UDN 
Daniel Kneger _ UON 

PTB 

AiOYS10 de Carvalho - Pl
J0S8phat Mannho - Se mLegenda 

Eurico tfezende - !2::1 i. 631 _ Vi
ce~Pre.w'ente - UUN 

Artur VU'glJIO - PTN Z) 
EurlcO Rezende '1:'1 4 631 - UDN 
~Hlton _campos - Relator _ UDN 

Projeto de Emenda 
tituição nO 6 '63 

à Cons-
•• > vag\l do SenadOr pmto F'erreiJe 
(23 4 63) - Presideme - PTH João AgripIno - UUN 

Jvsapna-t Mannho - Sem Legenda ~ lt'ELtG I BILlUADE) Noguf'irll dn Gama - P'l'l~ 
BaJTo~ Carvalho _ PTB 
Mem de Sá - Pl 

AlOYsiO de Ca.rva.ho - PL Designa.aa em '1 10 63. 

I pr,;rruga_oo' !tI!? ló li: 64 oelo Re· 
.Jt.lf'j;Juen: .... numel,) 1 15tH:i3, aprova· Júlio LelLe 123 4 63) - PR 

T) P 't d E e d à Co 15-,1 1'1) Projeto de Emenda à rOle o e m na' , ,- o 3 63 
COIiS-1 do em HJ 11 63. . . 

Membl"us - Partldos 
Jefferson UI? AgUlal - P::5D 
RUJI. Carnello - PSD 

t 't ,- o 7/62 "I t,twçao n, ! 1 Ulçao n· 
DlSPól<~ SORRE A "u.\n~lSTRA-

.<R~\'OOA ~"F.;uEN~_" ~,~),S.S'I:I'l:U- ÇAO UO (HST.tI'IO FEllEl{AL I:. 
t;1():,\AL N 4, (lUlt 1!',;~llll (l. ~'. MATli:lU,-\ llt\ CO.\I1'l!;T'tNCJA 
SlSTE',uA. PARI.A.u";N·, .. U: Uf..ll>U1VATI\'A -00 SE:'\:\nOJ t-i. 
GO"fml\() E o AH'l 61 n." I o:\s . 
')'lTlllÇ;\() FEllERAL,' OI.<. L8 ut ues;gnada • em 2 5 63 
SETEMHHu DE 19.tG). pron'ügada a f> I;, j~ 64 pelo Re· 

'I ;qerimentc 1 !5~-ti~ apro\'ll.do em lC 
Eiena em 6 12 ti2 It' dcze-mbrc de 1~5~ 
pl'on'u;,:fl03: l\1ellloros ~. !-'llrtidQ~ 
_ a:".f> 15 12 63 pefo RCQ'le!"ip1cntL .Jefferson de Ag~Jlflf - f'SD 

791·t5~ . a01'lJ\'(100 em I;,! li 6i:, I R.U," CarneIro - pSD 
_ a e 15 l~ 04 OP-JO Rt'q'Hmmeo;' LObão da SUvetra - PSD 

1 14[)·o3 ap:'uvada em lU 12 tiJ. I WIlson Gonf.'a:ve~ - P~D 
Co:np,€,J.(;jOI1 em ll;j 4 ti3. Menezes Pl..Ole_nte~ - P:::oD 

. LelL{' Neto - PSu 
Mj'm'Q~OS - Par'tlrlt).S .'\IDlI!Jry SilVa _ PTB 

Jcftenil)U 11t" A.guIar - PSLJ B;-zel'ra Neto ...: PTH 
Ruy Carne!ro - PSU 
F.:d rI' l~udrwJ(".O - PSD 
WH.~n GonçaJves ~23 4 ti3) 

.' Vd~!!a' do ScnaOor Pl.l1t..o Ferrein.. 
- PTB 

PSD 
Benedl,o Vauadares' - PSD 
Menf>zt"~" P~mente.l - PSlJ 
Milton campos - UUN 
Hentls,cu V'eu·a - UUN 
Eunw R,ezende ~23 4 tia, ._ UDr-. 
DanH'i Krl(>!:!er - tlUN 

,. Va.ga do Senador 
~-ajão • Vlce·Pl'eSld('ntet 

Vaga do Senador 
.mar _ PTB 

Eduardo 
- PTB 
Eduardo 

l!:urico Re7.enfle - Prf' 'i; .'lte 
Mllton campos - lfDN 
OaUlel Krleger - OUN 
Aioysio de Carvalho - PL 

Co.-

.Josapha.' Marinho - Relator ~ 
. 't'm Legenaa 

Joâ.~) A~rlp!no 23" 631 _ UUN 
Am,l1Jl'Y SOva, 12:i • 631 - l-"r~ 
Nl>lneira da Gama _ P"l'B 
Barr{Jf Carvalho _ PT~ 

Mem de 88 - pt 
Ra!l. GiUbertl - Psp 

U) Projeto dá Emenda 

--I X) Proje1o de Emenda 11 Cons
tituição n9 4,63 

à Cons, 
tituição nq 1/63 

(TtU.H .. '\I.UO UE l\1UI.HEftf.S·1!: 
. NIlI-U:S E TRAKAUIt) LU 
nl'~'1 RIAS lNSAl.llHUES), 

Dê>;-t~!"o3da em 23 4 63 

Plw·rogíl.da n~e 15 12 64 pelO Re-· 
q:.;~~.m .. nlc. I 150-6::1 a,pruvaJo em 11.1 
de G{'~'emoro de 1963 

M.~moros _ part1~, 

,J('fI<:'f~v['l de ~g'.llar - PSD \ 
H.l\ Car!!(·lrc. - PSD 

(CONCEDE IMUNIDADES AOS 
VEREAIlORESI 

Designada em 20 5 63 
profl'oga6a a~e I.:> 12 64 ceIo Re· 

11~f.'I'lmento numero 1 153·63, aprova
jo em 10 12 63. 

M.embros _ Partidos 
JefteNJOD de Ag!ljar - PSD 
Ruy Carneno -- pSu 
Lobãu da Si:"\"elr p - PSD 
W":"SQn Guncc 1'i~:1: - PSD 
·Meneze~ Pimentel - PSD 
Lei1-ê Net() _ PSD 
Amt<.ury Sllva - PTB 
8pzerr8 NetD - flTS 

Wlison GO:1çalve.!: _ PSD 
Jose p'ellculnO - PSD 
w,ajfl'edo GUl'gei _ PSD 
ArgemlTç de FIgueu'edo - PTB 
Bezerra Neto - ?'TB 
Sllvestre PenrJes _ PTB 
Edm undo Levl - P'l1:s 
EUi'lCC Rezende - UDN 
M!JtoD Campas _ UDN 
A.uYSlO de Carvalho - UDN 
Afonso Arino'!; _ ODN 
Jos:lphar Matlnho _ Sem Legenà:l 
Ra'JI Gluberti - PSP 
José Leite - PR 

Z-1 Projeto de Em'enda 
Constituição n9 7/63 

ITR.'\SSIi"EIWNCIA PARA .4. RE· 
SERVA 00 i\111.ITAR DA ATIVA 
QUE SI!: CANDIDATAR A c..::A.RGO 
ELE'Cn'O, , 

DeSignada ern 2 10 63 
prorrogada ate 15 12 64 pelo Re· 

Querimento numero 1. 156-83. a.Prova~ 
do em lO- 12 63 

Membros _ partIdOS 

Jefferson de Aguiar - PSD 
RuY carneiro - PSD 
Wilson Gonçalves - PSD 
Jose FeUc.iano _ PSO 
walfredo Ourgel - PSD 
Argemiro de Figuelredo - PTB 
Beurra Ne·o - PTS 
Sllvestre Péncles - PT8 
Edmundo Levl - ·PTB 
Eurico Rezende - UDN 
MIlton Campos - UDN 
AloysIo de CarvaJbo - PL 
Afonso Arinos - ODN , 
Josaphal Marinho - sem' Legend'e 
JÜ!lo LeI te _ PR 

Z-2 Projeto de Emenda 
Constituição n~ 8/63 Lo:Hh all SllvfHra - PSD 

\\,1:_:0:\ GOIlçal\'es - lte;a;or 
P~D 

Vaza dQ SenadOI' Pinto Fent!ire IAUTOr\OM1A DOS MUNICtPIOS· 

l'I·1 .... r,'-".,el" PlmE"ot-el _- PSD 
Le;·· .. Neto _~ PSD 
A!l'll·,rv Sllvll _ P'TB 
R-'7f'n" Neto - Vlce-Presldeot-E -

PTB • 
VlI.lla do SenadO!: Plnto Ferre~r, 

_ P'I'B 
SI.. vestn Pér1clea - PTB 

_ P'f1l \ 
Srlvestre Pérh!lE'S - P.'T13 
Adait>erto Sena _ M'S 
E"JrlCO' Rezende 123 4 63) _ UDN 
Miltou Campos - UDN 
João AgripIno _ UDN * I 

I\fOYI1(l de carvalho - PL 
Josapha.t Marinho - Sem l.#.gendt 

eslgnada em 22 10 63 
prorrogada ate 15 12 64 nelo. R.~. 

_l'leriment.oJ nUmerO 1 151·6;J, aptuva 
10 em lO.I~ 63. 

Membros - ParÇldos 

Jefter.seD -de A~'Jlâr - PSD 
RUy carntlro :... PSD 

Abril de 1964 

Wilson Gonçalv,j!l) - PSD 
José F'eliciano _. 'E'SO 
Bezel'ra Neto - PTB 
Edmundo Levl - PTB 
A.rgemiro Figueiredo - P'I"B 
Melo Braga -' PTB 
Eurlc<. Rezende 123.4 63' _ UJ)N 
Aloysio de Carváiho - UDN 
Afonso Arinos'" - UDN 
Josaphat Marinho -. Relator 

Sem Legenda. 
Auréllo Vianna - PTB 
Júlio Leite - PR 

COMISSÕES 
PARLAMENTARES DE 
, ,.IN01!f;RlTO 

CRIADAS DE ACORDO CO~I O 
ART, 53 DA CONSTlTUIÇ_\O Il 
O AR1. 14&: Al.fNEA A. DO RE
GiMENTO INTERNO, 

1~) Para apurar a aquisição, 
pelo - Covêrno Federal, dos 
acêrvos de concessionárias 
de serviços públicos e, a 
importação de' chapas de 
aço para a Cià Siderúr
gica Nacional, 

Criada pela r:.esolução número 11. 
je Hlij3 ·assmada peto Senhor NelSon 
\'l'a.~ulan e ma1s 28 Senhores Sena~ 
jores lapresente.aa em 30 de maÍl. de 
1963' 

Oesig-nada em 31 de maio de '1963 
_ Prazo _ 120 dias. aLe 28 de se..::,-'" 
:ernbro de 1963. 

PrQrroga aa: 
_ Por ~mai.s 120 dIas, em virtuóe 

"8 sprJvaçflo dO Requenmento nú~ 
"lleto 656-63 do Senhor Senado.r ~roão 
~grjplno, n~ sessão de 18 d, !ie:em .. 
aro de 1963 121 horas), 

- POl meis um lino em virt1Jd~ da 
.-\provacão do Requcrlmento númen) 
l 173·G3. do SenhOr nenador Leite 
Neto. na sessão de J2 de dezembro 
de. 1963 

Membros __ f'artloos 
Jefferson de Aguiàr - PSD 
Lelte Neto ,Presidente, - PSD 
NelSOn MaculaD - PTB 
João I\~ripino !Relator I - UDN 
Josaphat M...a.rtnho - Sem Legenda 

2~) Para apurar fatos aponta
dos da tribuna do Senado 
e outros, relacionados com 
irregularidades graves e 
corrupção no Departamen
to de Correios e Telégraf,os 

Crlada pela Resolução ntlmero _U 
de 1963, asslnad. pelo senhor ,Jef
ferson de Aguiar e mais 33 aenhO~ 
Senadores lapresentada na sessãO de 
10 de outubro de 1963'. 

Prll20 - até o 'nm da sessão leg1.s ... 
,ativa de 1963. 
~rorrogacão Por 9Q dtas fatll 15 de 

11arço de 1964\ em virtude d.o Re .. · 
lUel'imentc númerO 1 163-63 do Se .. 
nhor Senador Wil.son Goneai'\les 
'lprovado na ses.sAo de 10 de dezem
bro de 1963 121 30). 
; Designação em 6 de dezembro de 
'963, , 

Membros rllI - Partido. 
Jerferson de Agutar - PSD 
Le1t.e Neto - PSD 
1\ t'ilü. Fontana __ PSD 
'Wllson Gonçalves -' Presidente -
~D ' 

.l\.rtnr Virgtllo _ ?Ta 
Bezerra NetCl 8 lt 63 - Vice· Pre-

·'dente _ PTB 
Meilo Bra~:d __ P'l'B 
Joã.o AIP'!plno _ UDN'· 
Daniel Krleger - UDN 
~rlco Rezende 123 -4 63, UDN 
Aurp.Ho VIanna. - PSB 

. Sf'cretárto: 'Auxll1at r..!:'rn"ilati.o, 
PL--9. J Ney Passos Dant84 . 

Loblo da SU"lra - PSD 
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